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Ondanks de coronavirus gaat 
het Woerkums Winkeltje ge-

woon open. Het blijkt een aan-
winst voor de Vesting.

Toekomst van ‘t Poortaol 
op lossen schroeven! 

Potten en pannen protest 
aangekondigd. Doe mee!

Vroeger waren er ook vaak 
besmettelijke ziekten in de 

Vesting  Lees: Pokken, Pleuris 
en Pest

Thuis zitten, wat doe je dan?  
Pa en Ma als Meester of Juf, 

Hoe bevalt dat? En wat kook je 
als je de tijd hebt?

Volgende editie:
Wie heeft het leukste thuis- 

kantoor? Stuur ons een Foto 
plus verhaal!

TOEKOMST  POORTAOLTOEKOMST  POORTAOL

ONZEKER!ONZEKER! 

Bij het ter perse gaan van deze krant 
bereikte de redactie het bericht dat de 
mediamagnaat Cor Spek Cor Spek uit Wijk en 
Aalburg een vijandig bod uitgebracht 
heeft op de BV waar ’t Poortaol en ook 
‘MAAS!” een onderdeel van zijn.  
Spek is eigenaar van een wijd net-
werk van websites en een aantal 
toonaangevende events zoals de ‘Open 
Coffee Altena’ en ‘Biz Awards’. Spek zelf 
was niet voor commentaar bereikbaar. 
Een woordvoerder van zijn conglomeraat 
bevestigde het vijandige bod. “We 
zochten al een tijdje naar mogelijkheden 
om ons belang binnen de gedrukte 
media te vergroten en zien dit als een 
economische kans. Dat we daarbij ook 
zeggenschap over kroonjuweel ‘MAAS!’ kroonjuweel ‘MAAS!’ 
krijgen zien we als een mooie bonus. 
Onze CEO (redactie: Spek) bereidt zich 
al voor als toekomstig presentator van 
‘MAAS!”. 

Omdat hiermee een eigen onafhankelijk 
‘Woerkums geluid’ in gevaar dreigt 
te komen, heeft de vennootschap die 
het intellectueel eigendom van beiden 
beheert, een kortgeding aangespannen bij 
de economische kamer van de rechtbank 
te ’s-Hertogenbosch. Komende woensdag 
(redactie: 1/4/2020) zal de rechtbank 
hierover een uitspraak doen. 

De redactie vreest dat Spek op zoek is 
naar nog meer printed media en heeft al 
contact opgenomen met de dorpskrant 
van Meeuwen en die van Genderen. 

In de Vesting is in allerijl een actiecomitéactiecomité 
gevormd dat de onafhankelijkheid van 
’t Poortaol wil behouden. Samen met 
de drie buurtverenigingen roepen zij 
een iedereen in Altena op om woensdag iedereen in Altena op om woensdag 
a.s. om 10:30 uur voor hun huis en op a.s. om 10:30 uur voor hun huis en op 
gepaste afstand van elkaar, met pannen gepaste afstand van elkaar, met pannen 
en houten lepels zoveel mogelijk kabaal en houten lepels zoveel mogelijk kabaal 
te maken als teken van ongenoegen te maken als teken van ongenoegen 
tegen deze vijandige overnamen.tegen deze vijandige overnamen. Het 
actiecomité zou het ook geweldig vinden 
als mensen dit filmen en op de diverse 
sociale media willen posten.
Vanwege het bovenlokale belang zullen 
zowel Radio A-FM als Altena TV vanaf 
10:30 uur hier live verslag van doen.

Het Woerkums WinkeltjeHet Woerkums Winkeltje

Aanwinst voor de VestingAanwinst voor de Vesting

Het pand Hoogstraat nummer 13 heeft Het pand Hoogstraat nummer 13 heeft 
een rijk verleden. Wylax verwerkte er vis, een rijk verleden. Wylax verwerkte er vis, 
Woerkumse popmuzikanten konden Woerkumse popmuzikanten konden 
er oefenen of popmuziekles krijgen en er oefenen of popmuziekles krijgen en 
de laatste bierbrouwer van de Vesting de laatste bierbrouwer van de Vesting 
brouwde daar smakelijk bier. Maar vanaf brouwde daar smakelijk bier. Maar vanaf 
1 april komt er een nieuwe bestemming 1 april komt er een nieuwe bestemming 
want dan wordt ‘Het Woerkums want dan wordt ‘Het Woerkums 
Winkeltje’ van Marianne en Edwin de Winkeltje’ van Marianne en Edwin de 
Groot geopend. Groot geopend. 

Ze hebben er de tijd voor genomen om Ze hebben er de tijd voor genomen om 
producten te kiezen waar ze zelf ook voor producten te kiezen waar ze zelf ook voor 
honderd procent achter staan. “Men kan honderd procent achter staan. “Men kan 
bij ons terecht voor goede koffiebonen, bij ons terecht voor goede koffiebonen, 
smaakvolle thee en heerlijke chocola en smaakvolle thee en heerlijke chocola en 
bonbons. Voor jezelf of om cadeau te bonbons. Voor jezelf of om cadeau te 
geven. We pakken het dan mooi in en geven. We pakken het dan mooi in en 
maken er iets bijzonders van”, aldus een maken er iets bijzonders van”, aldus een 
zichtbaar trotse Marianne. zichtbaar trotse Marianne. 
Wat verder opvalt is dat ‘Het Woerkums Wat verder opvalt is dat ‘Het Woerkums 
Winkeltje’ ook ambassadeur voor de Winkeltje’ ook ambassadeur voor de 
streek wil zijn. Veel producten komen uit streek wil zijn. Veel producten komen uit 
Altena of directe omgeving. Denk aan Altena of directe omgeving. Denk aan 
biologische chips en nootjes, honing, biologische chips en nootjes, honing, 
sap, wijn uit Elshout en Woerkumer Bier. sap, wijn uit Elshout en Woerkumer Bier. 
Ook cadeauartikelen zoals keramiek, Ook cadeauartikelen zoals keramiek, 
glaskunst en prachtige potten zijn glaskunst en prachtige potten zijn 
gemaakt door ambachtsmensen uit de gemaakt door ambachtsmensen uit de 
streek.streek.
‘Het Woerkums Winkeltje’ kiest ‘Het Woerkums Winkeltje’ kiest 
ook bewust voor maatschappelijke ook bewust voor maatschappelijke 
ondernemingen. “Veel producten ondernemingen. “Veel producten 
zijn vervaardigd op zorgboerderijen”,  zijn vervaardigd op zorgboerderijen”,  
licht Edwin toe. “Zo laten we onder licht Edwin toe. “Zo laten we onder 
private-label bijvoorbeeld onze private-label bijvoorbeeld onze 
‘Woerkumse Jongens, -Meisjes, -Bruiloft, ‘Woerkumse Jongens, -Meisjes, -Bruiloft, 
“Advo”kaatje en het Chokaatje maken “Advo”kaatje en het Chokaatje maken 
bij zorgboerderij ‘de Eekhoeve’ uit bij zorgboerderij ‘de Eekhoeve’ uit 
Veenendaal.” Met de zorgboerderijen Veenendaal.” Met de zorgboerderijen 
Kraaiveld en Hill in Altena zijn de eerste Kraaiveld en Hill in Altena zijn de eerste 
contacten gelegd. “Helaas heeft ‘Corona’ contacten gelegd. “Helaas heeft ‘Corona’ 
ook hier roet in het eten gegooid maar ook hier roet in het eten gegooid maar 
we zijn er zeker van dat het uiteindelijk we zijn er zeker van dat het uiteindelijk 
allemaal goed gaat komen en dat ook allemaal goed gaat komen en dat ook 
hun producten hun plekje in onze winkel hun producten hun plekje in onze winkel 
gaan vinden.”gaan vinden.”
  
De feestelijk opening doen Marianne De feestelijk opening doen Marianne 
en Edwin een andere keer want ook in en Edwin een andere keer want ook in 
deze winkel werken ze strikt volgens de deze winkel werken ze strikt volgens de 
richtlijnen van het RIVM. Dus niet meer richtlijnen van het RIVM. Dus niet meer 
dan drie klanten tegelijk. ‘Het Woerkums dan drie klanten tegelijk. ‘Het Woerkums 
Winkeltje’ is geopend als het bordje Winkeltje’ is geopend als het bordje 
‘OPEN” er hangt (Wo t/m Zo).  ‘OPEN” er hangt (Wo t/m Zo).  
En bereikbaar via 0183 76 04 44 of per En bereikbaar via 0183 76 04 44 of per 
mail: info@hetwoerkumswinkeltje.nlmail: info@hetwoerkumswinkeltje.nl

WE GAAN GEWOONWE GAAN GEWOON

OPEN!OPEN! 

POKKEN, PLEURIS EN PESTPOKKEN, PLEURIS EN PEST

Lang geleden werd Europa geteisterd door Lang geleden werd Europa geteisterd door 
pestepidemieën. Zo’n epidemie deed er lang pestepidemieën. Zo’n epidemie deed er lang 
over om een groot deel van het continent aan over om een groot deel van het continent aan 
te doen. Eenmaal ter plekke hield zij behoorlijk te doen. Eenmaal ter plekke hield zij behoorlijk 
huis en dat kon zo maar een jaar of meer duren.huis en dat kon zo maar een jaar of meer duren.

Ook de Lage Landen ontkwamen er niet aan.  Ook de Lage Landen ontkwamen er niet aan.  
Op 16 april 1559 deden de Staten van Holland Op 16 april 1559 deden de Staten van Holland 
bij de regering in Brussel een verzoek om “de bij de regering in Brussel een verzoek om “de 
beden” (een soort belastingen) te matigen beden” (een soort belastingen) te matigen 

in verband met “de veele in verband met “de veele 
gebreekigen” door armoede, gebreekigen” door armoede, 
pest, etc. pest, etc. 
In 1609 werden van hogerhand In 1609 werden van hogerhand 
bededagen voorgeschreven “tot bededagen voorgeschreven “tot 
ophouding van de contagieuse ophouding van de contagieuse 
Pest”. Men wist toen al dat Pest”. Men wist toen al dat 
Jantje de ziekte kon overbrengen Jantje de ziekte kon overbrengen 
op Pietje; contagieus betekent op Pietje; contagieus betekent 
besmettelijk.besmettelijk.

Het platte land werd niet Het platte land werd niet 
overgeslagen. Tussen 1630 en overgeslagen. Tussen 1630 en 
1640 heersten in het land van 1640 heersten in het land van 
Heusden en Altena “de Pokken, Heusden en Altena “de Pokken, 
de Pleuris en de Pest”.de Pleuris en de Pest”.

En in Woudrichem?  En in Woudrichem?  

Binnen een garnizoenstad Binnen een garnizoenstad 
“logeerde” altijd veel “vreemd “logeerde” altijd veel “vreemd 
volk”, waardoor een epidemie volk”, waardoor een epidemie 
gemakkelijk werd verspreid. We gemakkelijk werd verspreid. We 
kunnen er van uitgaan dat in kunnen er van uitgaan dat in 
ons stadje de pest meermaals ons stadje de pest meermaals 
voorkwam. Over hoe de burgers voorkwam. Over hoe de burgers 
reageerden is helaas weinig reageerden is helaas weinig 
bekend. bekend. 

Wel zijn er een paar nuchtere Wel zijn er een paar nuchtere 
feiten aan het papier feiten aan het papier 
toevertrouwd. Een pesthuis toevertrouwd. Een pesthuis 
was er in onze stad niet, wel was er in onze stad niet, wel 

een regeling dat patiënten naar een regeling dat patiënten naar 
Gorinchem konden worden Gorinchem konden worden 
overgebracht. Daar stond dus overgebracht. Daar stond dus 
zo’n pesthuis, net buiten de zo’n pesthuis, net buiten de 
wallen.wallen.

Zoals gezegd konden Zoals gezegd konden 
soldaten besmet geraakt soldaten besmet geraakt 
zijn. In Woudrichem waren zijn. In Woudrichem waren 
eind zestiende eeuw veel eind zestiende eeuw veel 
zogenoemde soldatenhutten uit zogenoemde soldatenhutten uit 
de grond gestampt, armoedige de grond gestampt, armoedige 
onderkomens waar de hygiëne onderkomens waar de hygiëne 
natuurlijk niet optimaal was. natuurlijk niet optimaal was. 
Een deel van die hutten werd Een deel van die hutten werd 
gereserveerd voor “krancke gereserveerd voor “krancke 
soldaeten”. In 1603 werd een soldaeten”. In 1603 werd een 
schrobster aangesteld.schrobster aangesteld.

In een burgemeestersrekening In een burgemeestersrekening 
van Aert van Eck uit 1598 staat van Aert van Eck uit 1598 staat 
te lezen dat hij (burgemeester)  te lezen dat hij (burgemeester)  
“tien stuivers verschoten heeft “tien stuivers verschoten heeft 
tot gerieff van sekere soldaten tot gerieff van sekere soldaten 
en vijf gulden tot behoeff en vijf gulden tot behoeff 
ener vrouw, gedient ebbende ener vrouw, gedient ebbende 
soldaten besmet sijnde mette soldaten besmet sijnde mette 
pest”.pest”.

Johanna van RoodeJohanna van Roode

zie ook de website:zie ook de website:
www.actumwoudrichem.nlwww.actumwoudrichem.nl

NOOIT GEDAGT DRAAIT DOORNOOIT GEDAGT DRAAIT DOOR
In ons vorige overzicht  waren we In ons vorige overzicht  waren we 

per abuis vergeten te vermelden dat per abuis vergeten te vermelden dat 
de Molenwinkel van Molenaar Bart de Molenwinkel van Molenaar Bart 
gewoon op do/vr/za en zo open is. gewoon op do/vr/za en zo open is. 
Kijk of de deuren open staan of opKijk of de deuren open staan of op

www.molennooitgedagt.nlwww.molennooitgedagt.nl
 



Vanaf 16 maart werden de scholen Vanaf 16 maart werden de scholen 
gesloten. En dan ben je opeens ‘meester gesloten. En dan ben je opeens ‘meester 
Chris’. Eerst maar eens de kinderen Chris’. Eerst maar eens de kinderen 
(Joris, groep 8, Annemarij, groep 6 en (Joris, groep 8, Annemarij, groep 6 en 
Mathilde, groep 4) gevraagd om een Mathilde, groep 4) gevraagd om een 
dagschema te maken. Mijn ervaring is dagschema te maken. Mijn ervaring is 
dat wanneer ík een schema maak, dat dat wanneer ík een schema maak, dat 
eerder gemor oplevert. Dus daar zaten eerder gemor oplevert. Dus daar zaten 
ze te vergaderen. Mooi om te zien hoe ze te vergaderen. Mooi om te zien hoe 
ze een goed schema weten op te stellen. ze een goed schema weten op te stellen. 
Eigenlijk lijkt het erg op het schema van Eigenlijk lijkt het erg op het schema van 
school. Nu nog ons er aan houden!school. Nu nog ons er aan houden!
Elke week ontvangen we van de Elke week ontvangen we van de 
leerkrachten een overzicht waarin wordt leerkrachten een overzicht waarin wordt 
omgeschreven wat we moeten doen omgeschreven wat we moeten doen 
voor taal en rekenen. Daarnaast krijgen voor taal en rekenen. Daarnaast krijgen 
we allerlei creatieve opdrachten en we allerlei creatieve opdrachten en 
challenges. Gelukkig was het onderwijs challenges. Gelukkig was het onderwijs 
op onze school al volledig gedigitaliseerd op onze school al volledig gedigitaliseerd 
zodat de kinderen gewoon verder zodat de kinderen gewoon verder 
kunnen werken op hun laptops. kunnen werken op hun laptops. 
Voor mij is het begeleiden van het Voor mij is het begeleiden van het 
thuisonderwijs ook een bijspijkercursus. thuisonderwijs ook een bijspijkercursus. 
Want wat was ook alweer een Want wat was ook alweer een 
‘werkwoordelijk gezegde’? En hoe vind ‘werkwoordelijk gezegde’? En hoe vind 
je die in een zin? Hoe berekenen ze je die in een zin? Hoe berekenen ze 
tegenwoordig een complexe deelsom? Ik tegenwoordig een complexe deelsom? Ik 
heb het geleerd met deelstaarten, maar heb het geleerd met deelstaarten, maar 

tegenwoordig gebruiken ze weer andere tegenwoordig gebruiken ze weer andere 
methodes. Kortom: ik leer er zelf ook methodes. Kortom: ik leer er zelf ook 
nog van!nog van!
Ik had altijd al veel respect voor de Ik had altijd al veel respect voor de 
meesters en juffen van de scholen. Nu meesters en juffen van de scholen. Nu 
nog meer! Wat fijn dat ze met zoveel nog meer! Wat fijn dat ze met zoveel 
inzet proberen het onderwijs door te inzet proberen het onderwijs door te 
laten gaan.laten gaan.
Soms gaat het heel goed om thuis bezig Soms gaat het heel goed om thuis bezig 
te zijn en is het heel gezellig. Maar soms te zijn en is het heel gezellig. Maar soms 
is het ook een opgave en merk je dat de is het ook een opgave en merk je dat de 
kinderen een enorme behoefte hebben kinderen een enorme behoefte hebben 
aan school. Dan krijg ik te horen dat ik aan school. Dan krijg ik te horen dat ik 
het niet goed uitleg of dat de juf dit altijd het niet goed uitleg of dat de juf dit altijd 
heééél anders doet of zijn ze gewoonweg heééél anders doet of zijn ze gewoonweg 
niet gemotiveerd te krijgen. Ze missen niet gemotiveerd te krijgen. Ze missen 
hun klasgenoten ook erg.hun klasgenoten ook erg.
Ik wens alle ouders veel sterkte toe in Ik wens alle ouders veel sterkte toe in 
deze intensieve tijd. Zeker als je naast deze intensieve tijd. Zeker als je naast 
het begeleiden van het schoolwerk ook het begeleiden van het schoolwerk ook 
nog probeert toe te komen aan je eigen nog probeert toe te komen aan je eigen 
werkzaamheden. Laten we hopen dat werkzaamheden. Laten we hopen dat 
het snel weer ‘normaal’ wordt voor de het snel weer ‘normaal’ wordt voor de 
kinderen.kinderen.

Hartelijke groet uit de Molenstraat! Hartelijke groet uit de Molenstraat! 
Chris, Eelkje, Joris, Annemarij en Chris, Eelkje, Joris, Annemarij en 

Mathilde van de KuilenMathilde van de Kuilen
  

Sinds 1980 woon ik in de vesting en sinds Sinds 1980 woon ik in de vesting en sinds 
1995 in de oude Marechausseekazerne. 1995 in de oude Marechausseekazerne. 
Wat is het leven hier goed! Natuurlijk Wat is het leven hier goed! Natuurlijk 
vanwege natuur en historie maar vanwege natuur en historie maar 
vooral door alle leuke, bijzondere, vooral door alle leuke, bijzondere, 
getalenteerde, positieve mensen die getalenteerde, positieve mensen die 
hier wonen! En wat genoot ik ervan het hier wonen! En wat genoot ik ervan het 
Poortaol weer op de mat te vinden! Poortaol weer op de mat te vinden! 
De aanleiding is minder: de corona-De aanleiding is minder: de corona-
dreiging maakt dat evenementen dreiging maakt dat evenementen 
zoals MAAS! niet doorgaan. En dat we zoals MAAS! niet doorgaan. En dat we 
noodgedwongen thuisblijven. noodgedwongen thuisblijven. 

Er heerst onzekerheid, ongerustheid, Er heerst onzekerheid, ongerustheid, 
stress, angst. Zeker onder onze jongeren, stress, angst. Zeker onder onze jongeren, 
die niet naar school kunnen. Was er eerst die niet naar school kunnen. Was er eerst 
een soort vakantiesfeer, langzamerhand een soort vakantiesfeer, langzamerhand 
merk ik dat ze hun klasgenoten en merk ik dat ze hun klasgenoten en 
docenten gaan missen. Het is geen docenten gaan missen. Het is geen 
vakantie, want al gaan examens en vakantie, want al gaan examens en 
toetsen niet door, er moet tóch gewerkt toetsen niet door, er moet tóch gewerkt 
worden. Een aantal mag ik daarbij worden. Een aantal mag ik daarbij 
begeleiden, dat is wat ik doe: leerlingen begeleiden, dat is wat ik doe: leerlingen 
helpen met het gaan begrijpen van helpen met het gaan begrijpen van 
wiskunde, zodat ze er plezier in krijgen wiskunde, zodat ze er plezier in krijgen 
en betere schoolresultaten halen. en betere schoolresultaten halen. 
Daarnaast coach ik mensen die het even Daarnaast coach ik mensen die het even 
niet meer weten, die belemmeringen niet meer weten, die belemmeringen 
ervaren in zichzelf.  Daarvoor heb ik me ervaren in zichzelf.  Daarvoor heb ik me 
verdiept in de werking van ons brein. verdiept in de werking van ons brein. 
Ons brein heeft het in deze verwarrende Ons brein heeft het in deze verwarrende 
tijden zwaar. We moeten leren omgaan tijden zwaar. We moeten leren omgaan 
met een nieuwe realiteit. Voor degenen met een nieuwe realiteit. Voor degenen 
die ziek worden, of moeten meemaken die ziek worden, of moeten meemaken 
dat iemand door het virus overlijdt, is dit dat iemand door het virus overlijdt, is dit 
ongelooflijk zwaar. ongelooflijk zwaar. 

Hen wens ik alle kracht om een nieuw Hen wens ik alle kracht om een nieuw 
evenwicht te vinden.evenwicht te vinden.
Toch biedt deze crisis ook kansen. We zíjn Toch biedt deze crisis ook kansen. We zíjn 
noodgedwongen al uit onze tredmolen noodgedwongen al uit onze tredmolen 
gestapt. Nu kunnen we experimenteren gestapt. Nu kunnen we experimenteren 
met dingen ánders doen. Creatief met dingen ánders doen. Creatief 
denken. Op alle niveaus. Het milieu denken. Op alle niveaus. Het milieu 
profiteert er al van. Ook op persoonlijk profiteert er al van. Ook op persoonlijk 
niveau kunnen we er iets moois van niveau kunnen we er iets moois van 
maken. Omdat we niet meer de spits in maken. Omdat we niet meer de spits in 
hoeven, houden we tijd over om eindelijk hoeven, houden we tijd over om eindelijk 
eens dát te doen waar we al zo lang van eens dát te doen waar we al zo lang van 
dromen. En om samen te ontspannen. De dromen. En om samen te ontspannen. De 
pingpongtafel in de speeltuin voor ons pingpongtafel in de speeltuin voor ons 
huis, wordt druk gebruikt. 1,5m afstand huis, wordt druk gebruikt. 1,5m afstand 
gegarandeerd! Wel zelf batjes en balletjes gegarandeerd! Wel zelf batjes en balletjes 
meenemen. meenemen. 

Ontspannen is lastig als je tegelijkertijd Ontspannen is lastig als je tegelijkertijd 
angstig of ongerust bent. Angst en angstig of ongerust bent. Angst en 
onzekerheid zijn natúúrlijk. En nodig, om onzekerheid zijn natúúrlijk. En nodig, om 
risico’s te beperken. Maar ze zijn lastig risico’s te beperken. Maar ze zijn lastig 
als het gaat om zaken waarop we weinig als het gaat om zaken waarop we weinig 
grip hebben. Neem angst serieus en grip hebben. Neem angst serieus en 
praat erover. Ondanks de afstand die we praat erover. Ondanks de afstand die we 
nu noodgedwongen houden, is contact nu noodgedwongen houden, is contact 
belangrijk. Zie elkaar en luister. belangrijk. Zie elkaar en luister. 

Blijf in contact en in beweging!  Blijf in contact en in beweging!  
Ook het brein heeft beweging nodig, lees Ook het brein heeft beweging nodig, lees 
een boek, ga puzzelen, maak plannen. een boek, ga puzzelen, maak plannen. 
Heb waardering voor elkaar en spreek die Heb waardering voor elkaar en spreek die 
ook uit!ook uit!

Annelies Bouman,  Annelies Bouman,  
Abc&mAbc&m

OP AFSTAND EN WARM CONTACTOP AFSTAND EN WARM CONTACT

TROOSTRIJK ETENTROOSTRIJK ETEN

Eten is troostrijk want het geeft een volle buik en veroorzaakt de aanmaak van Eten is troostrijk want het geeft een volle buik en veroorzaakt de aanmaak van 
dopamine (het gelukshormoon). Na een lekker hapje voel je je prettiger en minder dopamine (het gelukshormoon). Na een lekker hapje voel je je prettiger en minder 
gestrest. Ook de bereiding van een maaltijd kan heel ontspannend zijn. Vandaar dat gestrest. Ook de bereiding van een maaltijd kan heel ontspannend zijn. Vandaar dat 
de redactie alle restaurants in- en rond de Vesting gevraagd heeft om recepten voor de redactie alle restaurants in- en rond de Vesting gevraagd heeft om recepten voor 
troostrijke gerechten. troostrijke gerechten. 

In deze editie bijten de chef’s van ‘pop-up kookstudio Heerlijk en Eerlijk het spits In deze editie bijten de chef’s van ‘pop-up kookstudio Heerlijk en Eerlijk het spits 
af. Ronald en Annemiek hebben tijd zat, dachten wij, nu alle workshops voor de af. Ronald en Annemiek hebben tijd zat, dachten wij, nu alle workshops voor de 
komende periode zijn geannuleerd. Dat blijkt niet waar te zijn: doordeweeks geven komende periode zijn geannuleerd. Dat blijkt niet waar te zijn: doordeweeks geven 
ze dagelijks kookles aan hun kleinkinderen via face-time op de iPad. “Dat is erg leuk ze dagelijks kookles aan hun kleinkinderen via face-time op de iPad. “Dat is erg leuk 
want we missen ze natuurlijk enorm.”  Hij wil de vesting vooral troost bieden met want we missen ze natuurlijk enorm.”  Hij wil de vesting vooral troost bieden met 
een lekker stoofpotje. “Op de workshops die we door het hele land geven, werken een lekker stoofpotje. “Op de workshops die we door het hele land geven, werken 
we vaak met sukade. Een prachtig stuk vlees dat net achter het schouderblad zit. we vaak met sukade. Een prachtig stuk vlees dat net achter het schouderblad zit. 
We gebruiken er echt alles van en leren deelnemers hoe je er een iron-steak van We gebruiken er echt alles van en leren deelnemers hoe je er een iron-steak van 
kunt maken, ossewit (om te frituren), super knapperige kaantjes, fond en natuurlijk kunt maken, ossewit (om te frituren), super knapperige kaantjes, fond en natuurlijk 
heerlijk draadjesvlees. Zo’n sukade bestellen we het liefst bij een streekproducent heerlijk draadjesvlees. Zo’n sukade bestellen we het liefst bij een streekproducent 
of bij Brabants Landschap.”  Het geheim zit hem volgens chef Annemiek in twee of bij Brabants Landschap.”  Het geheim zit hem volgens chef Annemiek in twee 
dingen: “We laten de ui in een aparte pan heel langzaam karamelliseren in de dingen: “We laten de ui in een aparte pan heel langzaam karamelliseren in de 
roomboter én we laten het vlees langzaam garen met het lekkerste bier, dat is roomboter én we laten het vlees langzaam garen met het lekkerste bier, dat is 
natuurlijk Woerkumer Bier. Abdij Bruin om precies te zijn met hinten van rozijntjes natuurlijk Woerkumer Bier. Abdij Bruin om precies te zijn met hinten van rozijntjes 
en zoethout”.en zoethout”.

VOORBEREIDINGVOORBEREIDING
Snijd de sukadelappen in blokjes van Snijd de sukadelappen in blokjes van 
2-3 centimeter en bestrooi ze met peper 2-3 centimeter en bestrooi ze met peper 
en zout naar smaak. Pel de uien en de en zout naar smaak. Pel de uien en de 
knoflook. Snijd de uien in partjes en de knoflook. Snijd de uien in partjes en de 
knoflook in grove stukken.knoflook in grove stukken.

BEREIDINGBEREIDING
Zet de stoofpan op hoog vuur.Zet de stoofpan op hoog vuur.
Voeg wat boter aan de pan toe en wacht Voeg wat boter aan de pan toe en wacht 
tot deze bruin begint te worden. Voeg tot deze bruin begint te worden. Voeg 
het vlees toe (niet te veel tegelijk) en het vlees toe (niet te veel tegelijk) en 
braad het rondom aan totdat het een braad het rondom aan totdat het een 
mooi bruin kleurtje heeft.mooi bruin kleurtje heeft.

Laat in een andere (koeken)pan de Laat in een andere (koeken)pan de 
roomboter op matig vuur smelten. roomboter op matig vuur smelten. 
Voeg de ui toe en laat die minimaal 30 Voeg de ui toe en laat die minimaal 30 
minuten zachtjes smoren tot dat ze minuten zachtjes smoren tot dat ze 
boterzacht en licht bruin is.boterzacht en licht bruin is.

Wie helpt ons met de f inanciering?: Wie helpt ons met de f inanciering?: 
‘t Poortaol wordt door veel vrijwilligers 
geheel belangeloos gemaakt, maar het 
drukken kost wel geld. Deze Poortaol 

werd dan ook mogelijk gemaakt door het 
Jacoba Cultuurhuis en 1 andere sponsor.

Dank daarvoor! 
Voor de volgende uitgaven zoeken we zoeken we 

weer nieuwe sponsorenweer nieuwe sponsoren. Sponsor bijdra-
ge is 40 euro en natuurlijk kunt U ook uw 
naam en/of bedrijf hier vermeld krijgen. 

Bel of App: 06-53 20 60 99
 

Gewoon OpenGewoon Open
Korenmolen Nooit Gedagt (D/V/Z/Z)
- 06 50 28 32 48 (Molenaar Bart Mols)
De Dikke Pomp - 0183 30 12 66
Friet van Aniet - 0183 402 386
Snuffelmode - 0183 302 632
Tante Bethje - 06 22 66 09 01
Viskar Struik - 06 13 98 57 47
Woerkums Winkeltje - 0183 760 444  
Ijssalon Baks (tussen 14:00 en 17:00 uur)

Afhalen op bestellingAfhalen op bestelling 
De Stroming (V/Z/Z) - 0183 - 30 70 17
Kruiden & Jasmijn** - 0183 31 02 42
Pannekoekenbakker (za en zo) - 303 927
Uskudar - 0183 30 20 41 (ook bezorgen!)
**  betekent: 2 dagen van te voren

Bezorgen bij U thuisBezorgen bij U thuis
Boerderijwinkel Kraaiveld - 06 83 23 35 13
De Stroming (zie hierboven)

Te huurTe huur
Chef van Kruiden & Jasmijn als thuiskok 

DichtDicht
Baldadig, Chantal Smits, ’t Hoekske
Oude Liefde (wel open op afspraak: 06 
12 22 02 48), Oude Raedthuys, Pop-Up 
Kookstudio Heerlijk en Eerlijk, Schering 
& Inslag , de Wereld Winkel, Nails & 
Arts bij Anne en Brasserie Zus.

INGREDIËNTENINGREDIËNTEN

STOOFVLEESSTOOFVLEES
1 kg sukadelappen, 3 uien, 3 teentjes verse knoflook, half pakje roomboter1 kg sukadelappen, 3 uien, 3 teentjes verse knoflook, half pakje roomboter

2 el grove mosterd, 2 el appelstroop, 1 flesje Abdij bruin bier, 2 el witte azijn2 el grove mosterd, 2 el appelstroop, 1 flesje Abdij bruin bier, 2 el witte azijn
6 laurierblaadjes, 5 kruidnagels en 5 jeneverbessen6 laurierblaadjes, 5 kruidnagels en 5 jeneverbessen

AARDAPPELSAARDAPPELS
6 kruimige aardappels, 2 takjes peterselie6 kruimige aardappels, 2 takjes peterselie

‘’DE JUF DOET HET ALTIJD HÉÉL ANDERS’’‘’DE JUF DOET HET ALTIJD HÉÉL ANDERS’’

KIPPENSPEELGOED EN EEN TUINPARCOURSKIPPENSPEELGOED EN EEN TUINPARCOURS

OPEN & DICHT OPEN & DICHT 

IN DE VESTINGIN DE VESTING

De thuis school is een hele uitdaging. Vooral de combinatie lesgeven en thuiswerken is een bijzondere combinatie. Maar we De thuis school is een hele uitdaging. Vooral de combinatie lesgeven en thuiswerken is een bijzondere combinatie. Maar we 
maken er wat van. We bouwen elke dag een parcours in de tuin, maken kippenspeelgoed en grabbel bootcamp is ook favoriet. maken er wat van. We bouwen elke dag een parcours in de tuin, maken kippenspeelgoed en grabbel bootcamp is ook favoriet. 
Stiekem geniet ik er ook wel van om zo veel tijd samen door te brengen. Dat heb je normaal gesproken alleen tijdens de Stiekem geniet ik er ook wel van om zo veel tijd samen door te brengen. Dat heb je normaal gesproken alleen tijdens de 
vakantie. De kinderen vinden het ook wel gezellig om thuis les te hebben. Omdat ze nu lekker veel aandacht krijgen. Ze missen vakantie. De kinderen vinden het ook wel gezellig om thuis les te hebben. Omdat ze nu lekker veel aandacht krijgen. Ze missen 
alleen wel hun speelvriendinnen. En hun moeder als juf... vanmorgen kreeg ik spontaan ontbijt op bed. Dat zegt meer dan alleen wel hun speelvriendinnen. En hun moeder als juf... vanmorgen kreeg ik spontaan ontbijt op bed. Dat zegt meer dan 
duizend woorden.        Lieke Derde, Molenstraat.duizend woorden.        Lieke Derde, Molenstraat.
 

Als al het vlees aangebraden is, voeg Als al het vlees aangebraden is, voeg 
dan in die pan de mosterd en de dan in die pan de mosterd en de 
appelstroop toe en blus het vlees af met appelstroop toe en blus het vlees af met 
het Woerkumer bier en de azijn. Meng het Woerkumer bier en de azijn. Meng 
de knoflook, de laurierblaadjes, de de knoflook, de laurierblaadjes, de 
jeneverbessen en de kruidnagels erdoor. jeneverbessen en de kruidnagels erdoor. 
Voeg de gesmoorde ui toe en laat de Voeg de gesmoorde ui toe en laat de 
stoofpot ca. 2,5 á  3 uur  (heel) zachtjes stoofpot ca. 2,5 á  3 uur  (heel) zachtjes 
pruttelen. Voor het uitserveren op smaak pruttelen. Voor het uitserveren op smaak 
brengen met peper en zout.brengen met peper en zout.

Schil 20 min voor het serveren de Schil 20 min voor het serveren de 
aardappels en snijd ze in grove stukken. aardappels en snijd ze in grove stukken. 
Breng de aardappels in lichtgezouten Breng de aardappels in lichtgezouten 
water aan de kook en laat ze ca. 10 water aan de kook en laat ze ca. 10 
minuten zachtjes koken. Pluk intussen de minuten zachtjes koken. Pluk intussen de 
blaadjes van de peterselie en hak ze fijn. blaadjes van de peterselie en hak ze fijn. 
Giet de aardappels af. Schep ze in een kom Giet de aardappels af. Schep ze in een kom 
en bestrooi met de peterselie. Serveer de en bestrooi met de peterselie. Serveer de 
aardappels bij de runderstoofpot.aardappels bij de runderstoofpot.
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