
kort had, of ze de kranten soms 
verkocht. Ze voelde zich zo beledigd 
dat ze de volgende dag, na een nachtje 
slapen, de krantencentrale belde en 
zei dat ze ermee stopte. Dat vonden 
ze niet leuk, ze hebben nog een paar 
keer gebeld of ze niet door wilde gaan. 
Maar ze voelde zich zo beledigd dat 
daar geen sprake van kan zijn. Ze maakt 
deze week nog af en als ze een nieuwe 
bezorger vinden wil Greet nog wel een 
keer mee om hem of haar wegwijs te 
maken. Het is genoeg zo. 

NEGEN KRANTEN
Toen ze in 1999 begon was het Brabants 
Dagblad heel goed voor zijn bezorgers.
“De bezorgers kregen met hun  
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De Woerkumse horeca staat 
te popelen, niet de covid-

beperkingen maar het weer is de 
belangrijkste spelbreker.

Greet stopt na 22 jaar. 
Liefdewerk oud papier of 

doorgeslagen  
neo-liberalisme?

Tegelwippen, enig idee wat het 
is? ‘t Heeft met liefde te maken… 

liefde voor de natuur en is goed 
voor de waterhuishouding.

De bezorgers van ‘t Poortaol 
doen niet aan “Nee-Nee”-stickers 

en stoppen de stadskrant  toch 
gewoon in de bus. Illegaol?

Suleyman en Mehmed van 
Uskudar kunnen weer volop aan 
de bak. “Elke dag genieten omdat 
je elke dag weer wakker wordt”

De terrassen mogen weer open tot De terrassen mogen weer open tot 
zes uur maar dat betekent niet dat alle zes uur maar dat betekent niet dat alle 
ondernemers in de vesting dat ook doen. ondernemers in de vesting dat ook doen. 
Het weer is een spelbreker. Het weer is een spelbreker. 

Wie woensdag in de startblokken stond 
om na lange tijd weer eens een terrasje te 
pikken kon in de vesting op twee plekken 
terecht. De Pannekoekenbakker was als 
eerste open. Corné Deenink: “Vanaf 12.00 
uur tot 18:00 uur waren onze terrassen 
open en het zat gelijk vol. We hebben 
natuurlijk een heerlijk overdekt terras 
waar je ook bij 
minder goed weer 
lekker beschut en 
coronaproof kan 
zitten. Wel adviseer 
ik mensen om via 
de website vooraf te 
reserveren of tijdens 
openingsuren te 
bellen. Want vol is 
vol.”
Ook het terras van 
drijvend restaurant 
De Stroming was 
de eerste dag dat 
het mocht open en 
zat woensdag gelijk 
lekker vol. “Ja dat was heerlijk, maar de 
koude en natte donderdag daarna was 
natuurlijk niet fijn. We hopen maar op 
beter weer”, aldus Yentl Bergeijk. Dat weer 
is precies de reden waarom ‘t Hoekske en 
Kruiden & Jasmijn nog niet de terrassen 
hebben open gegooid. “Ons terras is 
zo klein dat als het gaat regenen we de 
klanten geen alternatief kunnen bieden”, 
zegt Angèle van ‘t Hoekske. “We wachten 
rustig af tot het beter weer wordt”.
Ook het terras van Patrick de Rade van 
Kruiden en Jasmijn is niet open: “Ik wil 
eigenlijk nog even wachten op beter weer 
en ga dan in eerste instantie alleen het 

weekend open. Het makkelijkste is even 
bellen dan kan men ook gelijk reserveren.

VERSIERD 
Brasserie Zus ging zaterdag open. “We 
hadden het terras versierd… zo blij waren 
we dat we weer open mochten”, zegt 
Esther Bousché. “Voorlopig houden we 
het op vrijdag tot en met zondag van 12:00 
tot 18:00 uur… en bij mooi weer. Zodra het 
gaat zomeren gaan we vanaf woensdag 
open”. 
Het horeca duo Marieke Meuleman en 

Willeke van Wijk hebben de krachten 
van Baldadig en Het Oude Raedthuys 
gebundeld. Het terras van Baldadig is in de 
weekenden open bij mooi en droog weer. 
Die van ‘t Raedthuys blijft tot een verdere 
lockdown nog even dicht. 

De situatie is dus nog verre van normaal. 
Nagenoeg alle restaurants bieden wel 
takeway en delivery oplossingen. Ook zijn 
er speciale moederdag-aanbiedingen. Voor 
wie geen zin heeft om te koken die dag is er 
dus keus genoeg. Een bestelling geldt ook 
als steun aan lokale ondernemers en die 
wordt erg gewaardeerd.

Terrassen mondjesmaat open
Ze is altijd zo vroeg op pad in de vesZe is altijd zo vroeg op pad in de ves-
ting, waardoor waarschijnlijk niet veel ting, waardoor waarschijnlijk niet veel 
mensen haar tegenkomen. Maar na mensen haar tegenkomen. Maar na 
ruim 22 jaar stopt Greet Sietsema (69) ruim 22 jaar stopt Greet Sietsema (69) 
met de bezorging van kranten.met de bezorging van kranten.

Greet begon in 1999 met de bezorging 
van het Brabants Dagblad en 
gaandeweg kwamen er meer titels bij. 
“Iedere morgen om vijf uur hoor ik de 
bestelbus de vesting binnen rijden. Ik 
begin meteen om alle bijlagen in de 
kranten te steken, dat is een hele klus. 
Zaterdags duurt het bezorgen 
zo’n twee uur. In de week iets 
korter.” 

Ze heeft het werk altijd met veel 
plezier gedaan. “’s Morgens 
vroeg geniet ik zo van de rust, 
het is dan zo mooi buiten, je 
hoort de vogels fluiten en ziet 
mooie luchten, dat is genieten. 
Soms regent het, maar eigenlijk 
is dat helemaal niet zo vaak.”

Dat Greet zo opeens stopt met 
het bezorgen komt omdat ze 
zaterdags al een week of drie 
een aantal kranten te kort 
komt. Ze gaf dat door aan het centrale 
meldpunt, maar bij de laatste keer 
kreeg ze de nare opmerking dat dit al 
de derde week was dat ze kranten te

Na 22 jaar stopt Greet Sietsema met kranten bezorgen

Greet Sietsema met het PoortaolGreet Sietsema met het Poortaol

Na drie maanden sluiting wegens ziekte, Na drie maanden sluiting wegens ziekte, 
opende eigenaar Suleyman (41) begin opende eigenaar Suleyman (41) begin 
april de deuren weer van zijn shoarma/april de deuren weer van zijn shoarma/
dönerzaak Uskudar. Zowel hij als zijn dönerzaak Uskudar. Zowel hij als zijn 
oom Mehmed (62), ‘de pizzabakker’, oom Mehmed (62), ‘de pizzabakker’, 
testten in januari allebei positief op het testten in januari allebei positief op het 
coronavirus. Ze werden ziek en niet zo´n coronavirus. Ze werden ziek en niet zo´n 
beetje ook.beetje ook.

“Op 4 januari begon ik symp-
tomen van verkoudheid te ont-
wikkelen”, vertelt Suleyman. “Ik 
had aanhoudende rillingen, droge 
hoest en koorts. Een paar dagen 
later verloor ik ook mijn smaak. 
Toen dacht ik: Nou moet ik me 
laten testen.” De testuitslag was 
positief en drie dagen later kreeg 
hij het benauwd en bezocht hij de 
huisarts. Na het bezoek werd
hij direct opgenomen in het 
ziekenhuis en besloot de Gor-
cummer om zijn zaak te sluiten. 
“Een aantal jongens die bij ons in dienst 
zijn, doen dit naast hun vaste baan en van 
hen kun je niet verwachten dat zij zolang 
de winkel draaiende houden. Dat is onze 
taak. Daarnaast heb ik graag overzicht van 
wat er in de zaak gebeurt en liggend in een 
ziekenhuis heb je dat niet. Soms is het dan 
ook beter om een zaak dicht te gooien 

dan dat je achteraf allemaal klachten bin-
nen krijgt.”

ERG BANG
In het ziekenhuis lag Suleyman in eerste 
instantie op de ‘gewone’ corona afdeling 
totdat er een IC-arts aan zijn bed ver-
scheen. Ze vertelde dat het niet zo goed 
met hem ging en dat hij per direct naar de 

intensive care overgeplaatst zou worden. 
“Toen was ik wel bang’’, vertelt hij. “Het 
was nog niet zeker of ik in coma gebracht 
zou worden, maar je weet dan nooit wan-
neer je wakker wordt en hoe je lichaam 
daarop gaat reageren. Gelukkig is het niet 
zover gekomen en ben ik de zeven dagen 
dat ik op de IC lag constant bij bewustzijn 

geweest.’’ Langzaamaan werd Suleyman 
stabieler, kon hij van de IC en mocht hij op 
29 januari naar huis, één dag voordat ook 
zijn oom uit het ziekenhuis ontslagen werd.
Zijn longen zijn erg beschadigd maar zijn 
gezondheid gaat met de dag vooruit. “Eind 
februari kreeg ik steeds meer de behoefte 
om naar buiten te gaan en dingen te gaan 
doen. Fietsen ging toen nog niet, maar 

lopen op een rustig tempo 
wel en begin april was ik sterk 
genoeg om weer aan de slag 
te gaan.’’

ELKE DAG GENIETEN
De angstige ervaringen hebben 
zijn kijk op het leven niet ver-
anderd. Hij is niet voorzichter 
geworden en heeft ook niet 
het gevoel dat hij meer moet 
genieten. Dat deed hij al. “Het 
is elke dag genieten omdat je 
elke dag weer wakker wordt. 

Daar heeft corona geen invloed op gehad. 
Het leven gaat gewoon door. Nu de zaak 
weer open is, besef je eigenlijk niet dat je 
drie maanden weg bent geweest. Ik had 
wel weer twee dagen nodig om het gevoel 
terug te krijgen, maar daarna ging het als 
een goed geoliede machine. Het ging weer 
vanzelf, alsof het gisteren was.’’

Uskudar draait weer als vanouds

Vandaag zijn Jan en mijn vader gaan 
jagen en moest ik mij de gehele dag 
alleen vermaken. Ik ben benieuwd met 
hoeveel herten ze thuis komen. Hoe is 
het mogelijk dat mijn ouders maar één 
kind hebben gekregen. Soms word ik 
verdrietig wanneer ik om me heen kijk 
en andere, grote gezinnen zie. Broers 
om je te beschermen, zusjes om mee te 
spelen. Vader sprak me streng toe en zei 
dat een dag alleen goed voor me was om 
mijn strategie eens goed door te nemen. 
Ik kijk er natuurlijk naar uit om koningin 
van Frankrijk te worden maar moet er 
nog wel aan wennen dat ik geen klein 
meisje meer ben. Het leven is ineens snel 
serieus geworden en zoals het er naar 

uitziet zal ik later ook de graafschappen 
Holland, Zeeland en Henegouwen 
erven. 
Ik weet dat vader gelijk heeft maar liever 
zou ik nog even kind willen zijn en me 
nog niet bezighouden met politiek 
en alle vijanden die ons omringen. 
Als vrouw van Jean Touraine heb ik 
een grote verantwoordelijkheid maar 
vandaag voel ik me kwetsbaar en weet 
niet of ik haar kan dragen. Ik vraag of 
de meid een warm bad met geurende 
olie voor me maakt en daarna laat ik 
me verwennen met lekker hapjes. Die 
strategie komt 
later wel.

Fragmenten uit het fictieve dagboek van Jacoba van Beieren
door Claudia Maser-Grabner

Dagboek van Jacoba

10 augustus 141510 augustus 1415

partners zomers een barbecue 
aangeboden, een Paasmaaltijd of een 
dagje uit, bijvoorbeeld naar de Efteling. 
En als je dagelijks de krant foutloos 
bezorgde, kreeg je punten en kon je 
sparen voor een tv of een f iets. Ik had 
genoeg punten opgespaard voor twee 
f ietsen en had mijn man Kor er ook 
één. Ik ben zelfs een keer ‘Bezorgster 
van de Maand’ geweest. Na vier jaar 
kwamen er ook andere kranten bij 
om te bezorgen, door de week zeven 
verschillende kranten en op vrijdag en 

zaterdag negen kranten.’ 

Greet vertelt dat haar 
vader, Fien Baks, ook iets 
met nieuws had. Jarenlang 
was hij Stadsomroeper 
in Woerkum. Met een 
bekkenslag liep hij door 
de vesting en maakte het 
nieuws bekend, zoals een 
noodslachting of brand. Tot 
1995 heeft hij dat gedaan, hij 
was toen al op leeftijd. Bij 
Stadsomroepers concoursen 
in Sluis en Egmond was 
Fien Baks afgevaardigde 
van Woerkum en werd 

daar tweede. Greet en haar zuster 
gingen om de beurt mee als Jacoba van 
Beieren. 
Dat waren mooie dagen.

Foto Uskudar: Lieke DerdenFoto Uskudar: Lieke Derden



Wat hebben de brandweer, GroenLinks, de kerk 
en restaurant Baldadig met elkaar gemeen?  
Minachting - minachting voor de bewoners 
die een Nee/Nee-sticker op hun voordeur 
hebben geplakt om verschoond te blijven 
van ongeadresseerd drukwerk of huis-aan-
huisbladen. Bewoners exhiberen dit plakplaatje 
met zijn schreeuwend fluoriserend oranje 
typografie om papierverspilling – ongewenste 
rommel! - tegen te gaan. Een helder verzoek, 
dunkt me, dat je toch zou moeten honoreren, 
maar in de Vesting werkt dit kennelijk niet zo.

Het zal allemaal best goed bedoeld zijn, 
al die brochures en folders, maar door het 
bagatelliseren van de expliciete Nee/Nee-
wens negeren de boodschappers tevens een 

ondubbelzinnige richtlijn van de rijksoverheid. 
Of menen de bezorgers over een bovenwettelijke 
moraal te beschikken? Zoekt men soms de 
confrontatie met de Reclame Code Commissie? 

Ik kan er met de pet gewoon niet bij. Hier ten 
huize bereiken zij ook het tegendeel. Niet slim 
als je Poorters wilt overtuigen bij je te komen 
eten of de gewijzigde kerkdienstregeling wilt 
communcieren. Of als je petunia’s wilt slijten 
om pandemie-gerelateerde inkomstenderving te 
compenseren, of als je brandweerhelden zoekt, of 
allicht denkt dat je de beste partij van ons land 
vertegenwoordigt.  

‘Spam is ongewenste en ongevraagde mail en 
vervuilt in toenemende mate iedere postbus op 

het internet’, lees ik bij GroenLinks. Wat dacht 
je van de conventionele brievenbus? ‘Voornemens 
tot zelfregulering van de branche hebben tot 
niets geleid’, orakelt het politieke genootschap 
verder. Inderdaad - met het morele gelijk aan hun 
zijde, worden zelfs door partijleden wetgeving 
en milieurichtlijn nog steeds getrotseerd. Hoe 
jammer. 

En nu we het er toch over hebben: er is nog een 
clubje dat zich stelselmatig bezondigt aan het 
negeren van de Nee/Nee-sticker:… ‘t Poortaol. 
Ook illegaol!

Of zullen we daarvoor een speciale uitzonderings-
sticker ontwerpen? Daar zou ik in dit geval best 
zo’n twee euro voor over hebben.                  Em 

Illegoal
column RedactieRedactie: Ronald van den Ende: Ronald van den Ende

 Lukas van der Klaauw Lukas van der Klaauw
 Sophie Krale Sophie Krale
 Monique van de Ven Monique van de Ven
 Cecilia Verhaar Cecilia Verhaar
FotografieFotografie Sophie Krale Sophie Krale
IllustratieIllustratie: Ineke Becht: Ineke Becht
Sponsoring: Sponsoring: Ook deze editie wordt 
weer gesponsord dankzij de bijdrage 
van een of meerdere vestingbewoners. 
Hartelijk dank daar voor!
Voor de volgende uitgaven zoeken wezoeken we
weer nieuwe sponsorenweer nieuwe sponsoren. Sponsor 
bijdrage is 50 euro voor zakelijke 
sponsoren of minder voor privé
personen (en natuurlijk kunt u ook uw
naam en/of bedrijf hier vermeld krijgen).

ContactContact:   info@woudrichemvesting.nl:   info@woudrichemvesting.nl
Bel of App:Bel of App: 06 06--53 20 60 9953 20 60 99

Volg @poortaol  @poortaol op Instagram. 

Die vissers van vroeger… wat een Die vissers van vroeger… wat een 
harde werkers waren dat. harde werkers waren dat. Gewapend 
met een zak érepel en een paar brôôie 
gingen ze heel de week van huis met zo’n 
zalmschouwke. Ze sliepen in het puntje 
voorin, soms wel met z’n vieren naast 
elkaar. Eten koken deden ze op een 
duveltje en voor het sanitair hingen ze 
overboord. Het gebeurde een keer dat 
degene die gekookt had riep “hedde 
gullie al gebid”...nou dank dan maar 
gelijk want de èrepel lègge overboord.
Met een lege maag werd dan toch 
de zegen op goed geluk maar weer 
overboord gegooid.

Niet altijd was het “Heden de wind 
Noord”, dus als de mannen weer op 
den Bol aankwamen en de vis bij de 
afslag verkocht was, gingen sommige 
vissers direct naar huis met de zuur 
verdiende centjes, waar moeder de 
vrouw klaar stond met de koffie…  
Wâ koffie, riep de visser dan tegen zijn 
vrouw, “broek uit!”
Andere vissers gingen rechtstreeks 
naar de kroeg om de behouden 
thuiskomst te vieren en een gat te 
slaan in het loonzakske. Keus in cafés 
was er genoeg in Woerkum, je kon naar 
Dirk Maas, naar Ad van der Straeten, 
naar Bloklandjes naar Aai Petoet of naar 
talloze andere gezellige kroegen om de 
zuur verdiende centjes om te zetten in 
een stevige borrel.

Op zondag keerde de rust weder en ging 
het hele visserskoor naar de kerk met 
moeder de vrouw en alle nazaten om een 

andere zegen te halen voor een nieuwe 
week op het water. Nu zijn er geen netten 
meer op de zandplaat en geen vissende 
zalmschouwen meer in het gatje, die 
liggen er alleen nog voor de lol. 

Vroeger had je in Woerkum 300 vissers op 
1800 inwoners. De tijden zijn veranderd, 

de vissers bijna uitgestorven en 
de zalm gaat aan onze neus voorbij. Die 
paar vissers die Woerkum nu nog rijk is, 
gaan nog steeds met de zegen op pad, 
maar slapen in een zalmschouwke is 
er niet meer bij en de èrepel gaan niet 
meer overboord, die staan dampend te 
wachten naast het borreltje tot de vissers 
thuiskomen bij moeder de vrouw en 
misschien hoor je dan ook nog weleens de 
zelfde kreet… wâ koffie...

Witte nog ...
door 

Hennie Neven-Ros

Douchen met uitzicht op LoevesteinDouchen met uitzicht op Loevestein

Soms gaan er toeristen zitten op de Soms gaan er toeristen zitten op de 
uitnodigende bank voor hun huis. Zoals uitnodigende bank voor hun huis. Zoals 
laatst, toen ze thuis kwamen van een laatst, toen ze thuis kwamen van een 
boodschap. Terwijl ze hun huis naderden boodschap. Terwijl ze hun huis naderden 
zei één van de toeristen: ‘U mag wel bij zei één van de toeristen: ‘U mag wel bij 
ons komen zitten hoor.’ ons komen zitten hoor.’ 

De anekdote zegt alles over het 
formidabele panorama dat Willeke Dix en 
Nico Kersten hebben op hun nieuwe stek 
aan de Rijkswal 54. Ze genieten van het 
uitzicht op de haven en de rivier. Willeke: 
‘Vanuit het doucheraam zie ik zelfs slot 
Loevestein, dat vind ik zo bijzonder.’ 

Nico (62) is geboren in Giessen en dus 
geen onbekende in deze streek, hij kent 
Woudrichem goed. In het dagelijks 
leven is hij programmamanager bij 
de gemeente Nieuwegein en heeft 
daarvoor onder andere in Drenthe in het 
welzijnswerk gewerkt als ambtenaar en 
ook bij bureau Stade Advies waar hij nog 
steeds vennoot is. Ook was hij politiek 
actief.  
Willeke (63) is geboren in Nijmegen, 
ze was opbouwwerkster bij een sociaal 
culturele werkinstelling in het Drentse 
Dalen. Daar ondersteunde zij bewoners 
met leefbaarheid in kleine dorpskernen. 
Daarnaast hielp zij laaggeletterde 
mensen met het lezen en schrijven in 
Coevorden en omgeving. De laatste 25 
jaar was zij werkzaam bij onder andere 
het PI-instituut ‘De Hondsberg’ in 
onderzoekteams en bij het ondersteunen 
van scholen, ouders en kinderen.  

TERUG NAAR ROOTS
Het echtpaar heeft twee zonen en één 
kleinzoon. Samen woonden ze zes jaar 
in Coevorden, daarna veertien jaar in 

Oisterwijk, zeven jaar in Waalre en 
tenslotte dertien jaar in Den Bosch. Ze 
hebben daarna nog even getwijfeld om 
in Eindhoven of Den Bosch samen met 
een zoon een familiehuis te kopen, maar 
het werd Woudrichem. Ze hebben hier 
hun plekje gevonden en hopen er oud te 
worden. Lies Kersten, de zus van Nico, 
die in de Molenstraat woont, maakte hun 
attent op het huis op de Rijkswal. Nico 
en Willeke vinden het een leuk huis, ze 
hebben flink wat verbouwd en zijn er blij 
mee. Nico: ‘Terug naar mijn roots, sinds 
mijn jeugdjaren is er veel veranderd in de 
vesting, maar we vinden het mooi.’ 

Ze hebben het hier prima naar hun zin 
en hebben ook kennisgemaakt met de 
buurtvereniging ‘De ‘Molenwiek’ op 
eerste paasdag. Met veel plezier hebben 
ze meegedaan met de ‘eierloop wedstrijd’ 
samen met de buren.  
Willeke en Nico: ‘Als straks de 
coronaregels voorbij zijn, wordt het tijd 
voor ons om de buren uit te nodigen. 
Daar zien we naar uit.’

De vesting is weer een stukje groener. Vijf versteende plekken zijn nieuw leven De vesting is weer een stukje groener. Vijf versteende plekken zijn nieuw leven 
ingeblazen door de ontwerpers van Vis à Vis in samenwerking met de gemeente ingeblazen door de ontwerpers van Vis à Vis in samenwerking met de gemeente 
Altena en enkele bewoners. Altena en enkele bewoners. 

Naar aanleiding van bezorgdheid van bewoners heeft de gemeente het lokale ontwerp-
bureau ingeschakeld om de slechte conditie van de bomen te inventariseren en hier wat 
aan te veranderen. De bomen krijgen meer ruimte om goed te kunnen wortelen, zodat ze 
langer meekunnen. Steen maakt ruimte voor groen. De grond is voedselrijker geworden 
door biologische bodemverbeteraars en in de herfst kan blad blijven liggen wat de 
bodem weer als voeding kan opnemen. Zo is de kringloop compleet. “Het zou zonde zijn 
om de bomen weg te halen”, zegt Margo van Beem van Vis à Vis. “Bomen krijgen al zo 
weinig ruimte in de stad.” Met hulp van enthousiaste bewoners is de verbeterde bodem 
onder aan de bomen ingeplant met bloemrijke planten. Deze zijn een bron van voedsel 
voor bijen, die het ecosysteem sterker maken. 
De vergroening is ook beter voor de waterhuishouding doordat het water nu rechtstreeks 
de grond in kan zakken. Het inruilen van steen voor groen is populair in Nederland. Er 
is een landelijke competitie, het NK tegelwippen, met een heuse nationale tegelteller. 
Online is de stand te volgen. De gemeente Altena stond bij het ter perse gaan van ’t 
Poortaol op plaats 35, de gemeente Gorinchem gaat aan kop.
Voor dit najaar heeft Vis à Vis ontwerpers nog een plek op het oog om te 
verbeteren; het plantsoen bij de Teerkamer. 

Groenere vesting heeft veel voordelen

Perkje en papiercontainer achter Perkje en papiercontainer achter ’t Arsenaalt Arsenaal

Wa doede gij daor?
Altijd al willen weten wat er gebeurt achter dat 

raam? In deze rubriek neemt ’t Poortaol een 
kijkje in bedrijfsruimten.

Topsport in de Veste
Hij werkt op het hoogste niveau want Hij werkt op het hoogste niveau want 
zijn bedrijf is gevestigd op de zolder zijn bedrijf is gevestigd op de zolder 
van de Veste. We hebben het over van de Veste. We hebben het over 
Ricardo Seffelaar van Creative Sports Ricardo Seffelaar van Creative Sports 
Group. Een Hagenaar die in 2019 met Group. Een Hagenaar die in 2019 met 
zijn gezin in Nieuwendijk neerstreek zijn gezin in Nieuwendijk neerstreek 
en sinds vorig jaar een kantoor in de en sinds vorig jaar een kantoor in de 
Veste betrok.Veste betrok.

“Sinds we hier wonen komen we 
graag naar Woudrichem voor een 
wandeling en een hapje en drankje. 
Toen mijn bedrijf te groot werd om 
vanuit huis te managen, had de vesting 
duidelijk mijn voorkeur.” Zijn bedrijf 
helpt sportscholen en -clubs om hun 
bedrijfsvoering gezond te houden. 
Ricardo: “Vaak zie je dat dit soort 
ondernemers echt een enorme passie 
voor hun vak hebben maar bij het 
zakelijk succesvol runnen van bedrijven 
komt veel meer kijken.” 
Naast zijn werk is Ricardo ook onbe-
zoldigd bondsdirecteur bij de Konink-
lijke Nederlandse Krachtsport & Fitness-
bond. Sinds de lockdown loopt hij stad 
en land af om politici te overtuigen 
dat sportscholen weer open moeten. 
“Onderzoek heeft bewezen dat er bij het 
hanteren van de juiste maatregelen de 
kans op een covid besmetting minimaal is. 
Sport en beweging dragen juist bij 
aan een gezondere en weerbare 
samenleving.” 
In Nieuwendijk is hij actief als 
bestuurslid van de Oranjevereniging. 
“De vereniging stond op omvallen en 
ik werd gevraagd mee te helpen met 
een ‘doorstart’. Doe ik met liefde, 
heb ik gezegd, maar ik ben wel een 
Randstedeling dus recht voor z’n raap!” 
Ambitie om actief te worden binnen de 
ondernemersvereniging Woudrichem 
heeft hij ook. Dus wie weet komt hij zijn 
kennis en ervaring ook inzetten voor 
het MKB in onze kern. “Als ondernemer 
moet je ook wat terug doen voor de 
samenleving waarin je woont en werkt”, 
aldus Ricardo.

Papier hier
Sinds een aantal maanden 

zijn er naast de zwarte 
papiercontainers (met 

blauwe deksel) een aantal 
papierverzamelcontainers 

in de vesting geplaatst. 
Het merendeel van deze 

“papiercocons” wordt zó veel 
gebruikt dat de gemeente er 

nog twee bij gaat plaatsen  
(op ’t pleintje bij de Daalder-

straat en waarschijnlijk op 
de parkeerplaats van de 

Kazerne). Zitten die ook vol? 
De cocons op het Kloosterhof 
en achter ’t Arsenaal worden 

het minst gebruikt dus 
wellicht is daar nog wel plek 

voor oud papier.


