
Infoavond buurthuIs

Komende donderdag 10 maart presenteert de initiatiefgroep “buurthuis in de vesting” Komende donderdag 10 maart presenteert de initiatiefgroep “buurthuis in de vesting” 
de uitkomsten van weken praten, plannen en overleggen. Omlijst door live muziek de uitkomsten van weken praten, plannen en overleggen. Omlijst door live muziek 
komen in het Arsenaal diverse betrokkenen aan het woord en zullen de bedachte komen in het Arsenaal diverse betrokkenen aan het woord en zullen de bedachte 

activiteiten worden gepresenteerd. De bijeenkomst begint om 19.30 uur, de zaal gaat activiteiten worden gepresenteerd. De bijeenkomst begint om 19.30 uur, de zaal gaat 
open om 19:00 uur en de entree is gratis.open om 19:00 uur en de entree is gratis.

“Het is allemaal een beetje kort dag maar we willen de vestingbewoners graag 
meenemen in de plannen die steeds concreter worden”, zegt Nico Kersten, één van de 
initiatiefnemers. Half januari verspreidde de initiatiefgroep een vragenlijst in de vesting 
om de behoefte aan een “buurthuisachtige iets” te peilen. Het draagvlak bleek groot, 

net zoals de bereidheid om hier aan mee te werken. Inmiddels ligt er een plan met 
activiteiten klaar, is er een kandidaat bestuur gevormd en zijn er ideeën over waar het 

buurthuis een plek kan krijgen en hoe alles gefinancierd zou kunnen worden. Tijd voor 
een infoavond dus.

De presentatie is in handen van Monique van de Ven en vestinggouverneur Jan Willem 
den Beste. “Er is livemuziek, de bar wordt gerund door vrijwilligers en de sfeer is 

informeel en gezellig. Iedereen is welkom want we horen graag of we op het goede 
spoor zitten”, aldus Kersten, die als enige van de initiatiefgroep kandidaat bestuurslid is. 

De kwaliteitscommissie van de De kwaliteitscommissie van de 
provincie Noord-Brabant buigt zich provincie Noord-Brabant buigt zich 
over een nieuw bouwplan aan de Hoge over een nieuw bouwplan aan de Hoge 
Maasdijk, zonder hoogbouw en deels Maasdijk, zonder hoogbouw en deels 
met drijvende woningen. De gemeente met drijvende woningen. De gemeente 
verwacht binnen enkele weken een verwacht binnen enkele weken een 
reactie van de provincie.reactie van de provincie.

Afgelopen zomer heeft de Raad van 
State het bouwplan Op ’t Loev van 
tafel geveegd. Het was veel te massaal 
op de historisch en landschappelijke 
waardevolle plek. Daarnaast hield 
het te weinig rekening met het gevaar 
van hoog water. Na de afkeuring zijn 
er drie alternatieve plannen gemaakt. 
Bouwbedrijf Tankens heeft de variant 
waarover de gemeente enthousiast 
was, verder uitgewerkt. Het plan 
ligt ter goedkeuring voor bij de 
kwaliteitscommissie van de provincie 
Noord-Brabant en voorziet in ongeveer 
de helft van de eerder bedachte honderd 
woningen. Een deel bestaat uit drijvende 

huizen. Al met al blijven er weinig sociale 
huurwoningen over, zo zegt Peter 
Tankens.

Als de provincie haar goedkeuring 
geeft, betekent dat niet dat er meteen 
gebouwd kan gaan worden. Alle 
procedures moeten opnieuw worden 
doorlopen. Zo zal de gemeente het plan 
ter inzage leggen zodat omwonenden 
en belanghebbenden hun visie kunnen 
geven. 

Voordat alle seinen op groen staan is 
het 2023 of 2024, denkt Tankens. “En als 
dit plan het niet haalt dan gaan we het 
verkopen als bedrijfsterrein.” Een deel van 
het terrein heeft Tankens inmiddels zelf in 
gebruik genomen om prefab dakkapellen 
te maken.

BUITENDIJKS BOUWEN
Buitendijks bouwen wordt door experts 
sterk afgeraden. Klimaathoogleraar 

Pier Vellinga noemde het in een 
uitzending van Pointer “absurd” 
dat er nog steeds buitendijks wordt 
gebouwd in Nederland. Vanwege de 
klimaatverandering zullen we steeds 
vaker te maken hebben met hoog en 
overtollig water. Deltacommissaris Peter 
Glas adviseerde de overheid in december 
om de regels voor buitendijks bouwen 
verder aan te scherpen. 

Voor de leniging van de woningnood is 
de plek aan de rivier niet per se nodig. 
Volgens de gemeente is er de komende 
vijf jaar behoefte aan 130 woningen en 
de vijf jaar daarna 120. Op het terrein 
van Wylax zijn 25 woningen gepland, bij 
het oude waterschapsgebouw 28.  
Tussen de sportvelden en de 
Almkerkseweg wil de gemeente 8,2 
hectare weiland aankopen om een 
nieuwe woonwijk te bouwen. De 
onderhandelingen met de eigenaren 
zijn inmiddels afgerond.

NIEUW BOUWPLAN MET DRIJVENDE WONINGEN
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Als we niet ‘mee-drijven’ in de 
plannen dan krijgt de vesting 

het duurste bedrijventerrein uit 
de regio, aldus Peter Tankens

Werelderfgoedbeleid? We 
denken nog steeds in 21 dorpen, 
in plaats van een gemeente met 

bijna 60.000 inwoners

Het wordt pas het eerste 
weekend in april dat  

Aniet en Henri weer op de bol 
staan met hun frituurkar

Over de Oekraïne houdt  
iedereen de adem in. Vesting-
genoot Jeroen Pijl start hulp-  

actie voor collega’s aldaar

Iedere lente lachen ze ons weer 
toe die vrolijke voorjaars- 

bloeiers. Het blijkt ‘t zoveelste 
succesvolle bewonersinitiatief

Van al het moois in Altena wordt de 
vesting het meest gekoesterd. Dat 
blijkt uit een enquête onder inwoners 
uit de gehele gemeente. Toch komt 
er geen speciaal beleid voor de meest 
geprezen plek van Altena. Wel is de 
gemeente bezig met een vestingagenda 
waarin ideeën staan om het erfgoed te 
beschermen en beter te beleven. Zo zijn 
er ideeën om d’n Bol aantrekkelijker te 
maken met bomen, lantaarns, zitplekken 
en een kiosk. En er is een plan om van de 
kerktuin een parkje te maken. Het is aan 
het nieuwe gemeentebestuur om daar 
werk van te maken.

Erfgoed is veel 
meer dan een 
verzameling 
bijzondere 
gebouwen die je in 
stand wil houden. 
Het verbindt 
inwoners en 
generaties, het trekt 
toeristen en geeft 
een gebied een hart. 
Dat mag best wat 
harder kloppen, zo zegt de gemeente 
in de Erfgoedvisie, de nalatenschap van 
Paula Jorritsma. 

Altena wil het erfgoed gaan uitdragen en 
vieren. De gemeente heeft daar zelf nog 

moeite mee. Het is de eerste en enige 
gemeente in Brabant met werelderfgoed 
maar op de website is daarvan niets te 
zien terwijl het predicaat een kans is om 
het tamelijk onbekende Altena op de 
kaart te zetten. In een grote enquête zei 
85 procent van de respondenten dat de 
titel meer moet worden geëtaleerd.

In de Erfgoedvisie worden voorzetten 
gedaan om het moois van Altena beter 
uit te dragen. Zo kan het verhaal over de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie worden 
verteld in een bezoekerscentrum dat 
een plaats zou kunnen krijgen bij het 

Visserijmuseum. Naar de haalbaarheid 
wordt nu een onderzoek gedaan.  Een 
ander idee is om de vroegere waaiersluis 
in het verlengde van ’t Gatje terug te 
plaatsen om de bekroonde waterwerken 
completer te maken.

‘Werelderfgoed meer etaleren’

Mark Bolier (48) en Paul Stevens (57) Mark Bolier (48) en Paul Stevens (57) 
waren het zat. “Twaalf jaar lang hebben waren het zat. “Twaalf jaar lang hebben 
we er naar moeten luisteren: Vader Jacob we er naar moeten luisteren: Vader Jacob 
op het carillon, elk uur weer!” Ze hadden op het carillon, elk uur weer!” Ze hadden 
elkaar op Lexa ontmoet en betrokken elkaar op Lexa ontmoet en betrokken 
een bovenverdieping aan het Zusterhuis een bovenverdieping aan het Zusterhuis 
in Gorinchem, achter de kerk. Toen het in Gorinchem, achter de kerk. Toen het 
klokkenspel hun neusgaten uitkwam, klokkenspel hun neusgaten uitkwam, 
zochten ze een nieuwe woning en zochten ze een nieuwe woning en 
vonden die in september 2020 aan de vonden die in september 2020 aan de 
Kerkstraat 14.Kerkstraat 14.

Mark vertelt gelijk honderduit, “Ik ben 
een kletskous”, zegt hij lachend. Hij is 
barista en bakt broodjes en koeken bij een 
benzinestation in Zeist waar hij het reuze 
naar zijn zin heeft.

De rustig 
afwachtende Paul 
vertelt hoe hij twaalf 
jaar geleden na 
achtentwintig jaar 
postbezorging, 
ouderenverzorger 
werd. Hij dronk 
graag een bakkie bij 
de ouderen op zijn 
ronde en ontdekte 
zo zijn passie.

Met inzet van de 
vriendenkring van 
Paul is het huis aan de Kerkstraat flink 
verbouwd. De verhuizing was op z’n 
zachtst gezegd interessant. Ze hadden 
een vergunning nodig - een speciale 
regeling omdat de verhuiswagen de 
toegang naar de poort zou blokkeren.

De verhuizer had hun bovenhuis bezocht 
en wist dus dat de hele inboedel van de 
smalle trap en via de garage beneden 
naar buiten gesjouwd zou moeten 
worden. Hij had er echter niet op 
gerekend dat het nieuwe huis voor extra 

uitdagingen zou zorgen. Zo kon het van 
Pauls overgrootvader geërfde antieke 
bureau in de eerste instantie niet door de 
voordeur. “Zaag dan maar in tweeën”, 
had Paul gelaten geopperd. Gelukkig 
werd er uiteindelijk toch een minder 
gewelddadige oplossing gevonden.

Op de bovenverdieping kregen de 
drie katten en de chihuahua een 
eigen kamer. De drie recent gekochte 
dwergpapegaaien hebben nog wel 
even tijd nodig om te wennen in hun 
aquarium - “veel beter dan een kooi”, zegt 
dierenliefhebber Mark.

Mensen bleven 
gezellig zwaaien 
als ze langs liepen. 
“Op een gegeven 
moment wilden 
we toch wat meer 
privacy”, zegt Paul. 
Ze lieten daarom 
shutters installeren. 
De grote bakken 
met uitbundig-
bloeiende violen 
werden veelvuldig 
gefotografeerde 
aandachttrekkers.

De heren voelen 
zich thuis hier. Ze waren al bevriend met 
Willie Baks die in de Kerkstraat woont. 
“We werden ook ontzettend warm 
verwelkomd door Coby van Oude Liefde”, 
vertelt Mark enthousiast.

Paul en Mark vinden het verdrietig dat 
hun geliefde moeders het allemaal niet 
meer konden meemaken. Ze verheugen 
zich echter reuze op de Woerkumse 
feestdagen - ze houden van de 
gezelligheid van massa’s mensen op zulke 
hoogtijdagen.

Het was iedere keer hetzelfde liedje!Het was iedere keer hetzelfde liedje!

Waterlinie door  
een andere bril

WIe nIet het halve land WIl 
doorreIzen om te ervaren Wat de 

nIeuWe hollandse WaterlInIe 
precIes Is, kan de WaterWerken 

vanaf 13 aprIl gaan ervaren In het 
vIsserIjmuseum. tot 12 julI Is daar 

een 3d exposItIe te zIen over de 
WaterlInIe, dIe meer dan honderd 

jaar lang het geheIme Wapen Was van 
nederland. 

op een slImme manIer konden grote 
delen van het land tot knIehoogte 
onder Water Worden gezet om de 
vIjand op afstand te houden. hoe 

precIes, Wordt heel realIstIsch 
gemaakt op de tentoonstellIng met 

specIale foto’s dIe met behulp van een 
3d brIl een ruImtelIjk en realIstIsch 

beeld geven van de WaterWerken.  
‘de hollandse WaterlInIes door 

een andere brIl’ Is een reIzende 
tentoonstellIng dIe volgende 

maand neerstrIjkt In WoudrIchem.



AL DIE KRUIDENIERTJES IN AL DIE KRUIDENIERTJES IN 
WOERKUM...WOERKUM...
In bijna iedere straat zat er In bijna iedere straat zat er 
één en ze verkochten allemaal één en ze verkochten allemaal 
hetzelfde… koffie, thee, suiker, hetzelfde… koffie, thee, suiker, 
koekskes en snoepkes. Op de koekskes en snoepkes. Op de 
Hoogstraat zaten er zelfs twee Hoogstraat zaten er zelfs twee 
recht tegenover elkaar. IJm recht tegenover elkaar. IJm 
de Joode rechts van het oude de Joode rechts van het oude 
raadhuis en Jan van Straten links.raadhuis en Jan van Straten links.

IJm kwam iedere week het 
boodschappenboekje ophalen bij 
zijn klantjes thuis, dat de moeders 
ingevuld hadden. Hij bracht dan 
de bestelde boodschappen een 
paar dagen later keurig thuis. Dan 
werd er afgerekend en het nieuwe 
lijstje voor de volgende week weer 
ingevuld meegegeven. Mocht 
je wat krap zitten dan werd er 
niet moeilijk gedaan, en werd de 
rekening gewoon een weekje 
opgeschoven.
Wat dat thuis brengen van 
je boodschappen betreft is 
er niks veranderd, want de 
kruideniertjes van nu doen 
weer precies hetzelfde, alleen 
niet op de pof.

IJm zijn vrouw Mary stond in 
de winkel en schepte koekjes 
en dropjes voor je uit grote 
glazen potten in een papieren 
zak, vaak met een schepje 
extra... en altijd was er tijd 
voor een praatje.
Bij Jan van Straten recht 
tegenover IJm kon je ook levensmiddelen 
kopen en zelfs bij Cor en Dientje van 
het touwwinkeltje kon je terecht voor 
een pond suiker of een pak zeeppoeder. 
Groenten en fruit haalde je onder 
andere bij Aai de Joode en met melk en 
pap kwam Gijp Struik langs de deur, 
maar kruidenierswaren haalde je bij de 
kruideniertjes.

In de Molenstraat kwam Bas Baks op een 
lumineus idee en zo werd Bas Baks de 

eerste zelfbediening in Woerkum.
Een piepklein winkeltje met in het 
midden rekken met planken.
Daarop stonden alle levensmiddelen 
uitgestald die je nodig had. Je vulde je 
mandje en achter in de winkel had je 
de kassa waar je bij Bas kon betalen...
geweldig… toen!

In de Vissersdijk had je ook nog de Végé. 
Ook zo’n klein winkeltje maar ze hadden 
er van alles. Jet en Arie Schriek stonden 

achter de toonbank. 
Grote weegschaal erop 
en papieren puntzak in 
de hand.
Al die kruideniertjes 
hadden dezelfde 
jas aan... zo’n wit 
kruideniersjasje, 
potloodje achter het 
oor en een vriendelijke 
babbel en lach voor 

iedereen. Ze hadden 
allemaal hun eigen 
klantjes.

Er waren nog veel 
meer winkeltjes in 
de vesting waar je 
levensmiddelen kon 
kopen, zoals bij Jannie 
Verbiest en bij Beneker 
en allemaal verdienden 
ze hun boterham aan 
de Woerkummers, hoe 
klein Woerkum toen 

ook was.
De winkeltjes 
gingen om 
zes uur dicht 
en waren ook 
op zondag 
gesloten, dan 
was er niks 
meer te koop 
in Woerkum…
alleen soms 
stiekem 
achterom, maar 
dat mocht 
niemand 
weten... ssstt…

We weten allemaal hoe het nu gaat…
de enorme hoeveelheden etenswaren 
waar je uit kunt kiezen bij de super 
groot grutters, waar je nooit meer een 
vriendelijk lachend kruideniertje in zo’n 
wit jasje tegenkomt, met zijn potloodje 
achter zijn oor om Uw wensen te noteren.
We kunnen niet meer terug, maar soms 
verlang je er nog wel eens naar.

Met dank aan Bas van Straten (Woerkums 
Hoekske) voor de foto’s.

Deze editie is ook weer 100% gesponDeze editie is ook weer 100% gespon-
sord door een stel dat anoniem wenst te sord door een stel dat anoniem wenst te 
blijven. Waarvoor onze hartelijk dank!blijven. Waarvoor onze hartelijk dank!

RedactieRedactie: Ronald van den Ende, Sophie : Ronald van den Ende, Sophie 
Krale, Monique van de Ven, Cecilia Krale, Monique van de Ven, Cecilia 
Verhaar, Elly ZuidamVerhaar, Elly Zuidam

Fotografie: Fotografie: Sophie Krale, Cecilia Sophie Krale, Cecilia 
VerhaarVerhaar

IllustratieIllustratie: Ineke Becht: Ineke Becht

ContactContact: 06: 06--53 20 60 9953 20 60 99
info@woudrichemvesting.nlinfo@woudrichemvesting.nl

Vandaag was het zo’n spannende dag. Mijn goede vriend en kunstenaar 
Rogier van der Weyden bracht ons eindelijk een bezoek en vertelde 
prachtige verhalen over zijn pelgrimstocht naar Rome. We hingen 
allemaal aan zijn lippen en konden niet genoeg krijgen van zijn beeldende 
vertellingen. 
Het voelde alsof ik degene was die over de groene heuvels van 
Engeland uitkeek of de bergen met sneeuwtoppen in Zwitserland 
beklom. En alsof dat allemaal nog niet spannend genoeg was, 
vertelde Rogier dat hij mij wil schilderen. 

In Rome raakte hij geïnspireerd om kunst op een andere wijze te zien 
en zijn handen verlangden naar een nieuwe creatieve uiting. 
Met toestemming van vader en Jean mag hij mijn portret op geheel 
nieuwe wijze schilderen. 
Ik vond het ontzettend moeilijk om stil te zitten maar het is dan toch 
gelukt om de grove lijnen op het doek te krijgen. 
De komende tijd zullen wij vele uren samen doorbrengen 
en terwijl de heldere kleuren mijn gezicht vormen zal hij mij 
verblijden met nog meer verhalen.

Witte nog ...
door 

Hennie Neven-Ros
Fragmenten uit het fictieve dagboek van Jacoba van Beieren

door Claudia Maser-Grabner

Dagboek van Jacoba

2 maart 14162 maart 1416

Elk jaar opnieuw

Always look on the bright side of life...

column

En toen had ík het. Het huis werd opge-
deeld in zones. Waar ik mocht komen 
en huisgenoten niet, en andersom. Als ik 
door een voor mij verboden zone moest, 
droeg ik een mondkapje. Ze hebben ge- 
weldig voor me gezorgd. Daarover geen 
klagen. We raakten er steeds meer op 
ingespeeld. Met het tafeltje om de hoek 
van de deur, waarop ‘mijn bestellingen’ 
werden geplaatst. En ik zette daar de lege 
borden en glazen op terug. Als iedereen 

sliep, ging ik douchen. Met m’n lekkere 
zeep. Niemand die het rook. Ook ikzelf 
niet. Vorige keer schreef ik over geluid. 
Geur is minstens zo belangrijk. Bizar om 
dat te missen. Maar waar iets mist, komt 
iets anders naar voren. Dat merkte ik ook 
toen ik ooit stemrust moest houden. Ik 
leerde beter luisteren. En nu ‘proef ’ ik 
meer de structuur in eten. Da’s winst. 
Always look on the bright side of life. 

 Ab

Wie de afgelopen weken in de vesting gewandeld heeft kan ze 
niet gemist hebben: die vrolijke voorjaarsbloeiers die her en 
der met bosjes tegelijk de grond uit komen. Sneeuwklokjes, 
sterhyacinten, krokussen, lenteklokjes, vingerhelmbloemen, 
boshyacinten en de wilde narcissen. Ze behoren allemaal tot 
een bijzondere groep verwilderde voorjaarsbloemen die we 
aanduiden als stinzenplanten. Bollen en knollen die vanaf de 
16de eeuw door de welgestelden rond hun burcht, kasteel of 
landhuis gepoot werden. 

In de vesting was het niet de gemeente maar waren het juist 
de bewoners die het initiatief hiertoe namen. In plaats van een 

bloemetje te kopen, stopten 25 bewoners in 2013 dat geld in 
een pot. Binnen een korte tijd werden daarvoor 5000 stinzen-
bolletjes aangeschaft en gezamenlijk geplant. Daarmee was 
Woerkumer Weelde geboren. In 2018 is er weer gespaard, dit 
keer voor fruitbomen op de bastions. Notenbomen, appels en 
peren. Van het resterende bedrag zijn nogmaals 3.000 stinzen-
bolletjes geplant. Woordvoerder Goof van Vliet: “Als iemand 
het weer voelt kriebelen kan er opnieuw een actie worden 
opgezet. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van graanveldjes en 
hennep, vlas en hop bij de molen. Of geveltuintjes. Of ... roept 
u maar!”
Woerkumer Weelde is via Facebook bereikbaar.

OP DE BRES VOOR OEKRAÏNEOP DE BRES VOOR OEKRAÏNE
vestIngtroubadour en leadzanger van de vestIng 
fIve, jeroen pIjl, Is een InzamelactIe gestart voor 
mensen uIt de oekraïne. Iedereen dIe hIj kent krIjgt 
dagelIjks appjes met zes verzoeken om steun.

De oorlog in Oekraïne raakt hem persoonlijk doordat 
hij dagelijks met scheepsbouwkundige collega’s samen- 
werkt uit de grote Oekraïense scheepsbouwstad Mykolaiv.
“Fijne collega’s die in de vroege ochtend van 25 februari hals overkop met kinderen 
en familie het huis verlieten op zoek naar een veilig heenkomen. Een ander deel is 
gebleven om huis, stad en land te verdedigen.” Sindsdien heeft Jeroen weinig over 
hen gehoord en dus maakt hij zich zorgen. “Graag wil ik hen helpen, zo goed als 
dat kan, en moed geven voor hun strijd, voor hoelang het ook moet duren. Daarom 
nogmaals mijn oproep om deze mensen te helpen.”

Zelf medicijnen of voedsel sturen is lastig en doorgaans niet effectief. “Als je iets kunt 
missen, is het effectiever om geld over te maken naar bijvoorbeeld het Rode Kruis 
Giro 5125 of Giro 555 voor de gezamenlijke hulpacties.” Wie de scheepsbouwers uit 
Mykolaiv rechtstreeks wil ondersteunen kan geld overmaken naar NL25 ABNA 0108 
9170 45 t.n.v. “B.V. Damen Finance”


