
Nog voordat het hotel is geopend, Nog voordat het hotel is geopend, 
is er een einde gekomen aan de is er een einde gekomen aan de 
samenwerking tussen de eigenaren samenwerking tussen de eigenaren 
van het hotel en exploitante Conny van het hotel en exploitante Conny 
van Gastel. De coronacrisis maakt de van Gastel. De coronacrisis maakt de 
exploitatie bijzonder lastig. Eigenaar exploitatie bijzonder lastig. Eigenaar 
Tony Vos gebruikt de tijd nu om een Tony Vos gebruikt de tijd nu om een 
serre aan te bouwen en een nieuwe serre aan te bouwen en een nieuwe 
uitbater te vinden. Hotel en restaurant uitbater te vinden. Hotel en restaurant 
zouden volgend voorjaar open moeten zouden volgend voorjaar open moeten 
gaan.gaan.

Als een hevige verliefdheid die moet Als een hevige verliefdheid die moet 
uitdoven, zo voelt het voor Conny van uitdoven, zo voelt het voor Conny van 
Gastel. De styliste en teammanager Gastel. De styliste en teammanager 
heeft ‘keiveel liefde’ voor het pand heeft ‘keiveel liefde’ voor het pand 
en heeft afgelopen maanden diverse en heeft afgelopen maanden diverse 
diploma’s en certificaten behaald  diploma’s en certificaten behaald  
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Terwijl veel mensen thuis zitten 
is het voor molenaar Bart en 

zijn team flink aanpoten. 
Dit is niet normaal meer.

Deze week spatte de droom 
voor Conny van Gastel 

uiteen. Corona gooide roet 
in het eten.

Rebecca Abbink - de Joode is 
weer terug in de vesting.

Eindelijk weer thuis,
want ik hoor hier.

Vesting heeft drie buurtvereni-
gingen die bruisen van plannen 
en activiteiten. Dankzij corona 
werken ze meer dan ooit samen.

Annemiek van Straten maakte 
een fotorapportage van een 

unieke bevrijdingsdag. 75 jaar 
Vrijheid met een kopje thee.

CORRECTIECORRECTIE

Vorige week werd op het laatst een Vorige week werd op het laatst een 
fout gezien maar inmiddels was de fout gezien maar inmiddels was de 

krant al gedrukt. krant al gedrukt. 
Uit de vesting zijn zeven en niet acht Uit de vesting zijn zeven en niet acht 

Joodse inwoners afgevoerd en ver-Joodse inwoners afgevoerd en ver-
moord. Zeven koperen struikelstenen moord. Zeven koperen struikelstenen 
in de Kerkstraat herinneren aan hen. in de Kerkstraat herinneren aan hen. 

HOTEL IN 2021 PAS OPENHOTEL IN 2021 PAS OPENr

om de exploitatie tot een succes te om de exploitatie tot een succes te 
maken. Ze heeft de styling van het maken. Ze heeft de styling van het 
hotel gedaan en had ook al een kok hotel gedaan en had ook al een kok 
aangenomen. Door de pittige huurprijs aangenomen. Door de pittige huurprijs 
in combinatie met de coronamaatregelen in combinatie met de coronamaatregelen 
viel een droom in duigen. ‘’Ik hoop viel een droom in duigen. ‘’Ik hoop 
dat iemand het stokje overneemt en dat iemand het stokje overneemt en 
Woudrichem een prachtige plek rijker is. Woudrichem een prachtige plek rijker is. 
Pech voor mij dat ik dat niet ben.’’Pech voor mij dat ik dat niet ben.’’

De eigenaren Joost de Kok en Tony Vos De eigenaren Joost de Kok en Tony Vos 
hebben goede hoop dat ze een nieuwe hebben goede hoop dat ze een nieuwe 
exploitant vinden. Vos: ‘’We hebben exploitant vinden. Vos: ‘’We hebben 
helemaal geen haast. Eerst wilden we helemaal geen haast. Eerst wilden we 
het hotel alvast openen en het restaurant het hotel alvast openen en het restaurant 
later, in afwachting van de aanbouw. later, in afwachting van de aanbouw. 
Nu gaan we niet eerder open dan dat de Nu gaan we niet eerder open dan dat de 
serre klaar is.’’ De crisis ziet hij als een serre klaar is.’’ De crisis ziet hij als een 
kans. ‘’Er vallen horecagelegenheden kans. ‘’Er vallen horecagelegenheden 
om. De uitbaters daarvan zullen interesse om. De uitbaters daarvan zullen interesse 
tonen omdat je het hier niet alleen van tonen omdat je het hier niet alleen van 
het restaurant moet hebben. We hebben het restaurant moet hebben. We hebben 
tien hotelkamers, de bezetting daarvan tien hotelkamers, de bezetting daarvan 
loopt altijd door.’’loopt altijd door.’’

Vos heeft het pand vorig jaar zomer Vos heeft het pand vorig jaar zomer 
gekocht en heeft er inmiddels veel tijd, gekocht en heeft er inmiddels veel tijd, 
geld en energie aan besteed. Kers op geld en energie aan besteed. Kers op 
de taart wordt de serre, waarvoor de de taart wordt de serre, waarvoor de 
plannen nu bij de gemeente Altena plannen nu bij de gemeente Altena 
liggen. De serre wordt net zo breed als liggen. De serre wordt net zo breed als 
het pand en zes meter diep. De hoogte het pand en zes meter diep. De hoogte 
blijft hetzelfde als de aanbouw die nu blijft hetzelfde als de aanbouw die nu 
aan het pand zit. Alleen wordt de vloer aan het pand zit. Alleen wordt de vloer 
binnen en het terras buiten hoger zodat binnen en het terras buiten hoger zodat 
gasten straks over de rivier kunnen gasten straks over de rivier kunnen 
kijken, mits de gemeente akkoord gaat kijken, mits de gemeente akkoord gaat 
met verlaging van de tuinmuur tot 60 met verlaging van de tuinmuur tot 60 
centimeter. Dat is volgens Vos ‘nog een centimeter. Dat is volgens Vos ‘nog een 
dingetje’. Hij wil de muur afwerken met dingetje’. Hij wil de muur afwerken met 
hardsteen waardoor deze ook dient als hardsteen waardoor deze ook dient als 
bank voor wandelaars. ‘’Het is een heel bank voor wandelaars. ‘’Het is een heel 
mooi plekje maar je kunt daar nu nergens mooi plekje maar je kunt daar nu nergens 
zitten.’’zitten.’’

r

Deze rasechte Woerkumse heeft heel Deze rasechte Woerkumse heeft heel 
wat omzwervingen gemaakt. Geboren wat omzwervingen gemaakt. Geboren 
in het huis van haar grootouders aan de in het huis van haar grootouders aan de 
Kerkstraat, verhuisde Rebecca de Joode Kerkstraat, verhuisde Rebecca de Joode 
na twee maanden al de vesting uit, naar na twee maanden al de vesting uit, naar 
de Koepoortstraat. Na opleiding en de Koepoortstraat. Na opleiding en 
baan in de gehandicaptenzorg elders, baan in de gehandicaptenzorg elders, 
trouwde ze met Hans en kwam terug trouwde ze met Hans en kwam terug 
naar de vesting: Rijkswal 30a. Oudste naar de vesting: Rijkswal 30a. Oudste 
dochter Anouk werd daar geboren. dochter Anouk werd daar geboren. 
Dochter Wencke in de Steurstraat, weer Dochter Wencke in de Steurstraat, weer 
buiten de vesting. Al snel verhuisde het buiten de vesting. Al snel verhuisde het 
jonge gezin terug de vesting in: naar de jonge gezin terug de vesting in: naar de 
Molenstraat. Met haar tweede man, Molenstraat. Met haar tweede man, 
Richard Abbink, woonde Rebecca later Richard Abbink, woonde Rebecca later 
een aantal jaren in een grote boerderij een aantal jaren in een grote boerderij 
in Dussen, om vervolgens samen terug in Dussen, om vervolgens samen terug 
te verhuizen naar de vesting, naar De te verhuizen naar de vesting, naar De 
Sonnehoeck. Toen weer de vesting uit: Sonnehoeck. Toen weer de vesting uit: 
Wethouder Viveenstraat. Uiteindelijk Wethouder Viveenstraat. Uiteindelijk 

WEER THUIS IN DE VESTINGWEER THUIS IN DE VESTING

r r
Veel ondernemers lijden verlies door Veel ondernemers lijden verlies door 
de coronacrisis maar niet molenaar de coronacrisis maar niet molenaar 
Bart Mols. Net als veel bakkers en Bart Mols. Net als veel bakkers en 
supermarkten gaat het hem voor de supermarkten gaat het hem voor de 
wind. ‘’Het is drie weken zó druk wind. ‘’Het is drie weken zó druk 
geweest dat ik blij ben dat het iets geweest dat ik blij ben dat het iets 
rustiger is.’’ In het weekend na de rustiger is.’’ In het weekend na de 
eerste persconferentie van premier eerste persconferentie van premier 
Rutte, medio maart, stond er een rij Rutte, medio maart, stond er een rij 
voor de molen. “Het is drie weken voor de molen. “Het is drie weken 
megadruk geweest. Eens zo druk als megadruk geweest. Eens zo druk als 
rond Kerst, wat voor ons de drukste rond Kerst, wat voor ons de drukste 
tijd is van het jaar.’’ Een gemiddelde tijd is van het jaar.’’ Een gemiddelde 
week (van donderdag tot en met week (van donderdag tot en met 
zondag) telt tweehonderd klanten. zondag) telt tweehonderd klanten. 
Er stond zowaar een rij wachtenden Er stond zowaar een rij wachtenden 
voor korenmolen Nooit Gedagt. De voor korenmolen Nooit Gedagt. De 
klanten kochten ook nog eens veel klanten kochten ook nog eens veel 
meer dan normaal. “De helft van de meer dan normaal. “De helft van de 
klanten was nieuw. Het waren mensen klanten was nieuw. Het waren mensen 
die in de supermarkt plots voor een die in de supermarkt plots voor een 
leeg schap stonden: geen bloem. Maar leeg schap stonden: geen bloem. Maar 
ook mensen die de broodbakmachine ook mensen die de broodbakmachine 
van zolder hadden gehaald.’’ van zolder hadden gehaald.’’ 
De laatste groep blijft komen en koopt De laatste groep blijft komen en koopt 
niet alleen meer broodmeel, maar niet alleen meer broodmeel, maar 
ook luxere producten zoals cake- en ook luxere producten zoals cake- en 
koekjesmixen om samen met de kinderen koekjesmixen om samen met de kinderen 
te bakken. De bijproducten zoals jam te bakken. De bijproducten zoals jam 
en honing, worden amper nog verkocht en honing, worden amper nog verkocht 
omdat mensen de winkel niet in mogen omdat mensen de winkel niet in mogen 
en vaak niet weten dat er bij de molen ook en vaak niet weten dat er bij de molen ook 
andere streekproducten te koop zijn. andere streekproducten te koop zijn. 

Vanwege de anderhalve meter Vanwege de anderhalve meter 
maatregel komen bezoekers niet maatregel komen bezoekers niet 
verder dan de toonbank waar ze hun verder dan de toonbank waar ze hun 
boodschappenlijstje voorlezen. Daar boodschappenlijstje voorlezen. Daar 
staat steeds vaker ‘koolhydraatarm staat steeds vaker ‘koolhydraatarm 
meel’ op. ‘’Dat is nu hip. Glutenvrij is meel’ op. ‘’Dat is nu hip. Glutenvrij is 
een beetje voorbij’’, weet Mols. Hij is een beetje voorbij’’, weet Mols. Hij is 
blij dat het aantal klanten weer wat blij dat het aantal klanten weer wat 
afvlakt. Met een molen in Woudrichem afvlakt. Met een molen in Woudrichem 
en één in Wageningen (vijf mensen en één in Wageningen (vijf mensen 
personeel) moest hij alle zeilen personeel) moest hij alle zeilen 
bijzetten om zijn klanten te blijven bijzetten om zijn klanten te blijven 
bedienen. ‘’Het was echt zwaar en niet bedienen. ‘’Het was echt zwaar en niet 
leuk meer. Het personeel liep op zijn leuk meer. Het personeel liep op zijn 
tandvlees.’’tandvlees.’’
De molens bedienen niet alleen De molens bedienen niet alleen 
klanten aan de poort (dertig procent) klanten aan de poort (dertig procent) 
maar ook pannenkoekenrestaurants en maar ook pannenkoekenrestaurants en 
winkels in de streek (zeventig procent). winkels in de streek (zeventig procent). 
Het lukt prima om ze allemaal te Het lukt prima om ze allemaal te 
bevoorraden hoewel het droge gist nu bevoorraden hoewel het droge gist nu 
schaars wordt. De Belgische producent schaars wordt. De Belgische producent 
Bruggeman kan de vraag niet aan. Bruggeman kan de vraag niet aan. 

VOOR DE WINDVOOR DE WIND

verhuisde Rebecca Abbink-de Joode eind verhuisde Rebecca Abbink-de Joode eind 
februari, alleen, want haar Richard is tot februari, alleen, want haar Richard is tot 
haar grote verdriet twee jaar geleden haar grote verdriet twee jaar geleden 
overleden, weer terug. Ze woont nu op overleden, weer terug. Ze woont nu op 
Bagijnestraat 21. Haar nieuwe huis is klei-Bagijnestraat 21. Haar nieuwe huis is klei-
ner en heeft minder onderhoud nodig, ner en heeft minder onderhoud nodig, 
heeft een fijne tuin en een logeerkamer heeft een fijne tuin en een logeerkamer 
voor de drie kleindochters over wie ze voor de drie kleindochters over wie ze 
met trots vertelt. Het enige nadeel is dat met trots vertelt. Het enige nadeel is dat 
ze hier na 35 jaar weer moet fileparkeren.ze hier na 35 jaar weer moet fileparkeren.

Rebecca is altijd actief geweest in het Rebecca is altijd actief geweest in het 
sociale en culturele leven in de vesting. sociale en culturele leven in de vesting. 
Zo runde ze de ‘Huiskamer’ in de Veste, Zo runde ze de ‘Huiskamer’ in de Veste, 
een plek waar jongeren hun ei kwijt kon-een plek waar jongeren hun ei kwijt kon-
den. Was ze met Richard betrokken bij den. Was ze met Richard betrokken bij 
de organisatie van 650-jaar stadsrechten de organisatie van 650-jaar stadsrechten 
in 2006. Het plan van diverse periodes in 2006. Het plan van diverse periodes 
uit de geschiedenis, per straat uitge-uit de geschiedenis, per straat uitge-
beeld, was van haar hand. Ook waren ze beeld, was van haar hand. Ook waren ze 
samen betrokken bij het Visserijmuseum samen betrokken bij het Visserijmuseum 
dat Rebecca aan eenieder aanbeveelt. dat Rebecca aan eenieder aanbeveelt. 
Het heeft de grootste collectie van Het heeft de grootste collectie van 
binnenwater- en visserijattributen van binnenwater- en visserijattributen van 
Nederland, inclusief Richard’s zeiltas. Nederland, inclusief Richard’s zeiltas. 
Tegenwoordig is Rebecca er werkzaam Tegenwoordig is Rebecca er werkzaam 
in project Jet & Jan, waar schoolklas-in project Jet & Jan, waar schoolklas-
sen kennismaken met activiteiten van sen kennismaken met activiteiten van 
vroeger, zoals koffiemalen, touwslaan, vroeger, zoals koffiemalen, touwslaan, 
leischrijven met een griffel, bikkelen, leischrijven met een griffel, bikkelen, 
luiers (compleet met peperkoek- vlek-luiers (compleet met peperkoek- vlek-
ken) wassen op een wasbord en sokken ken) wassen op een wasbord en sokken 
stoppen.  stoppen.  

Oude schapenwollen sokken zijn van har-Oude schapenwollen sokken zijn van har-
te welkom. Mocht u er nog óver hebben, te welkom. Mocht u er nog óver hebben, 
doe maar door de brievenbus. Verder was doe maar door de brievenbus. Verder was 
Rebecca bestuurslid van de historische Rebecca bestuurslid van de historische 
haven, zit ze al jaren in de cultuurraad en haven, zit ze al jaren in de cultuurraad en 
in het taalcafé, een samenwerkingspro-in het taalcafé, een samenwerkingspro-
ject van vluchtelingenwerk en biblio-ject van vluchtelingenwerk en biblio-
theek, en was ze ooit betrokken bij de theek, en was ze ooit betrokken bij de 
jazzclub met z’n maandelijkse concerten jazzclub met z’n maandelijkse concerten 
in ‘het Cul’ aan de Vissersdijk. Daarnaast in ‘het Cul’ aan de Vissersdijk. Daarnaast 
werkte ze als hartfunctielaborante in het werkte ze als hartfunctielaborante in het 
Beatrixziekenhuis.Beatrixziekenhuis.

De verhuizing had wat voeten in de De verhuizing had wat voeten in de 
aarde. Zo moest ze 52 dozen boeken aarde. Zo moest ze 52 dozen boeken 
kwijt. Met een kleine boekenmolen in de kwijt. Met een kleine boekenmolen in de 
hoek van de kamer, is Rebecca’s regel nu: hoek van de kamer, is Rebecca’s regel nu: 
nieuw boek erin, oud boek eruit. nieuw boek erin, oud boek eruit. 
Want wat moet een mens ook met al die Want wat moet een mens ook met al die 
spullen. spullen. 
De prachtige aquarellen van Richard’s De prachtige aquarellen van Richard’s 
hand worden nog opgehangen maar hand worden nog opgehangen maar 
verder heeft ze het heerlijk in haar huske, verder heeft ze het heerlijk in haar huske, 
of zoals ze het zelf noemt: “m’n knus-of zoals ze het zelf noemt: “m’n knus-
ke”. De buren kende ze nog nauwelijks, ke”. De buren kende ze nog nauwelijks, 
doordat sinds haar verhuizing iedereen doordat sinds haar verhuizing iedereen 
binnenbleef vanwege coronabeperkin-binnenbleef vanwege coronabeperkin-
gen. Rebecca was dan ook blij met het gen. Rebecca was dan ook blij met het 
initiatief op 5 mei: theedrinken met de initiatief op 5 mei: theedrinken met de 
buren, waardoor ze hen nu beter kent.buren, waardoor ze hen nu beter kent.
“Ik houd van Woerkum!”.  “Ik houd van Woerkum!”.  
“Ge hoort hier” zei haar broer.  “Ge hoort hier” zei haar broer.  
Eindelijk weer thuis in de vesting.Eindelijk weer thuis in de vesting.

Beetje verstand van Worldpress? Beetje verstand van Worldpress? 
Wij zoeken iemand die ons kan helpen! Wij zoeken iemand die ons kan helpen! 
Soms haalt een artikel om welke reden Soms haalt een artikel om welke reden 

dan ook, ‘t Poortaol niet. Op onze dan ook, ‘t Poortaol niet. Op onze 
website willen we die artikelen een website willen we die artikelen een 

tweede kans geven. Help jij ons mee?tweede kans geven. Help jij ons mee?
Bel of app:Bel of app:

06 53 20 60 9906 53 20 60 99



WIE DOET ER MEE? WIE DOET ER MEE? 

Kun je ook niet naar de sportschool en Kun je ook niet naar de sportschool en 
vind je alleen trainen saai?vind je alleen trainen saai?
Kom dan in sportkleding/Kom dan in sportkleding/

sportschoenen maandagochtend om sportschoenen maandagochtend om 
9.00 uur naar camping de Mosterdpot.  9.00 uur naar camping de Mosterdpot.  

We verzamelen bij de slagboom voor We verzamelen bij de slagboom voor 
een . Uiteraard houden we rekening een . Uiteraard houden we rekening 

met 1,5 meter afstand.met 1,5 meter afstand.

Meer informatie bel Ans Meer informatie bel Ans 
Nieuwenhuizen 06 29232275Nieuwenhuizen 06 29232275

De ‘hartverwarmers’ van de vesting komen De ‘hartverwarmers’ van de vesting komen 
eigenlijk nooit fysiek samen. Behalve nu eigenlijk nooit fysiek samen. Behalve nu 
dan, voor de foto. Ze zijn de drijvende dan, voor de foto. Ze zijn de drijvende 
krachten achter de drie buurtverenigingen krachten achter de drie buurtverenigingen 
in de vesting en treffen elkaar eigenlijk in de vesting en treffen elkaar eigenlijk 
altijd op de groepsapp. Daar worden ideeën altijd op de groepsapp. Daar worden ideeën 
geopperd, bijgestuurd en in de steigers geopperd, bijgestuurd en in de steigers 
gezet, maar blijven ze niet lang staan… ‘’Er gezet, maar blijven ze niet lang staan… ‘’Er 
zit zo enorm veel energie en creativiteit in de zit zo enorm veel energie en creativiteit in de 
dames. Als er iets is bedacht en je kijkt een dames. Als er iets is bedacht en je kijkt een 
uur niet op de app dan is het al geregeld’’  uur niet op de app dan is het al geregeld’’  
zegt Margret van Wijk van buurtvereniging zegt Margret van Wijk van buurtvereniging 
De Alver, genoemd naar het verbindende De Alver, genoemd naar het verbindende 
steegje tussen de Hoogstraat en de Rijkswal. steegje tussen de Hoogstraat en de Rijkswal. 
Want dat is wat elke buurtvereniging wil: Want dat is wat elke buurtvereniging wil: 
verbinden. Door de coronacrisis is de verbinden. Door de coronacrisis is de 
samenhorigheid sterker geworden, menen samenhorigheid sterker geworden, menen 
Margret van Wijk, Sybille van Gammeren Margret van Wijk, Sybille van Gammeren 
(Molenwieken), Ans Nieuwenhuizen en (Molenwieken), Ans Nieuwenhuizen en 
Judith Schampers (Rondom de Toren).Judith Schampers (Rondom de Toren).
Een goed voorbeeld daarvan was de Een goed voorbeeld daarvan was de 
bedrijvigheid in de vesting op de ochtend bedrijvigheid in de vesting op de ochtend 
van Bevrijdingsdag. Op zondagavond kregen van Bevrijdingsdag. Op zondagavond kregen 
alle bewoners twee theezakjes in de bus alle bewoners twee theezakjes in de bus 
met daarop de uitnodiging samen een kopje met daarop de uitnodiging samen een kopje 
thee te drinken op anderhalve meter afstand thee te drinken op anderhalve meter afstand 
en daar werd dinsdagochtend massaal en daar werd dinsdagochtend massaal 
gehoor aan gegeven. Buurtbewoners gehoor aan gegeven. Buurtbewoners 
reageerden heel positief, net als eerder op reageerden heel positief, net als eerder op 
de ‘hartenactie’ van het kwartet. Op tal van de ‘hartenactie’ van het kwartet. Op tal van 
plekken in de vesting kreeg het rode hart plekken in de vesting kreeg het rode hart 
met hartverwarmende woorden een plek met hartverwarmende woorden een plek 
achter de ramen. Zo’n vijftien mensen boden achter de ramen. Zo’n vijftien mensen boden 

SponsoringSponsoring:

Deze Poortaol werd mogelijk gemaakt 
door 4 anonieme sponsoren. 
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Bel of App: 06-53 20 60 99

BRUISEN EN VERBINDENBRUISEN EN VERBINDEN

hulp aan maar geen enkele bewoner heeft hulp aan maar geen enkele bewoner heeft 
tot nog toe om hulp gevraagd. Sybille van tot nog toe om hulp gevraagd. Sybille van 
Gammeren heeft buurtbewoners expliciet Gammeren heeft buurtbewoners expliciet 
gevraagd of iemand iets voor hen kan doen, gevraagd of iemand iets voor hen kan doen, 
maar iedereen redt zichzelf tot nu toe of heeft maar iedereen redt zichzelf tot nu toe of heeft 
al hulp. al hulp. 
Buurtvereniging Rondom de Toren heeft Buurtvereniging Rondom de Toren heeft 
zoveel goodwill gekweekt dat het ledental zoveel goodwill gekweekt dat het ledental 
met bijna de helft is toegenomen tot met bijna de helft is toegenomen tot 
74, weet Judith Schampers. De andere 74, weet Judith Schampers. De andere 
buurtverenigingen hebben geen leden buurtverenigingen hebben geen leden 
maar vragen bijdragen per activiteit. De maar vragen bijdragen per activiteit. De 
Molenstraat heeft als enige een eigen Molenstraat heeft als enige een eigen 
appgroep met daarin 46 deelnemers. Zo appgroep met daarin 46 deelnemers. Zo 
heeft iedere buurt zijn eigen gewoonten en heeft iedere buurt zijn eigen gewoonten en 
gebruiken. Zeker is dat de buurtverengingen gebruiken. Zeker is dat de buurtverengingen 
elkaar hebben gevonden. ‘’Dat is echt een elkaar hebben gevonden. ‘’Dat is echt een 
meerwaarde’’, zegt Ans Nieuwenhuizen. meerwaarde’’, zegt Ans Nieuwenhuizen. 
Werkten de verenigingen voorheen alleen Werkten de verenigingen voorheen alleen 
samen bij heel grote evenementen zoals het samen bij heel grote evenementen zoals het 
bezoek van koningin Beatrix destijds of 650 bezoek van koningin Beatrix destijds of 650 
jaar stadsrechten in Woudrichem, nu hebben jaar stadsrechten in Woudrichem, nu hebben 
ze ervaren dat ze veel vaker wat voor elkaar ze ervaren dat ze veel vaker wat voor elkaar 
kunnen betekenen. Er is ook goede hoop kunnen betekenen. Er is ook goede hoop 
dat in De Bagijnestraat en omgeving een dat in De Bagijnestraat en omgeving een 
buurtverenging ontstaat. buurtverenging ontstaat. 
En nu ze toch samen zijn…. ‘’Jongens, een En nu ze toch samen zijn…. ‘’Jongens, een 
vestingontbijt. Wat denken jullie?’’, oppert vestingontbijt. Wat denken jullie?’’, oppert 
Sybille. ‘’Ja leuk!’’, zegt Judith en dan volgen Sybille. ‘’Ja leuk!’’, zegt Judith en dan volgen 
over en weer ideeën over broodzakken en over en weer ideeën over broodzakken en 
tafelschikkingen om ook buiten je eigen tafelschikkingen om ook buiten je eigen 
vertrouwde buurtje een kijkje te nemen. vertrouwde buurtje een kijkje te nemen. 
Houd de brievenbus in de gaten.Houd de brievenbus in de gaten.

Reacties zijn welkom tot 200 woorden. Reacties zijn welkom tot 200 woorden. 
Zijn ze langer, dan zal de redactie ze Zijn ze langer, dan zal de redactie ze 

meestal moeten inkorten. meestal moeten inkorten. 

Redactie: Redactie: 
Annelies Bouman

Monique van de Ven
Ronald van den Ende 

Drukwerk: Drukwerk: 
HH Productions - Andel

Fotografie:Fotografie: 
Hannah Schaake

Annemiek van Straten

Correspondentie: Correspondentie: 
info@woudrichemvesting.nl

Mooie verhalen die hetMooie verhalen die het
net niet gehaald hebben lees je op:net niet gehaald hebben lees je op:

  
www.woudrichemvesting.nl
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