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Na zorgvuldige selectie kozen 
Myra en Leo voor de Vesting.

De fijnste plek zijn de poorten.
Lees verderop waarom...

Koningsdag 2020.
Hoe kijken we hier  

(veel) later op terug? 
Uitzondering of regel?

Onze echte Dokter Tinus,
meneer van Walree, is 

burgemeester voor
1 dag. Lees zijn plan.

Annie van ‘De Dikke Pomp’ 
is blij met ‘t Poortaol en heeft 
nooit spijt gehad dat ze hier is 

komen wonen.

Busje komt zo. Maar het
zijn er wel steeds meer en ze 

rijden steeds harder. Misschien 
tijd voor één centraal depot?

Diverse sociale media maakten afge-Diverse sociale media maakten afge-
lopen weekend melding van brandjes lopen weekend melding van brandjes 
op een strandje bij de Stadshaven. op een strandje bij de Stadshaven. 
Drie autobanden en wat bomen Drie autobanden en wat bomen 
moesten het deze keer ontgelden. moesten het deze keer ontgelden. 
Olie op het vuur voor bezorgde Olie op het vuur voor bezorgde 
bewoners en milieuliefhebbers. Of bewoners en milieuliefhebbers. Of 
daar iets tegen te doen is?  daar iets tegen te doen is?  
‘t Poortaol ging op onderzoek uit.‘t Poortaol ging op onderzoek uit.

Jos Korthout, die dagelijks de stranden Jos Korthout, die dagelijks de stranden 
schoonmaakt, heeft aangifte gedaan en schoonmaakt, heeft aangifte gedaan en 
met de politie en boa gesproken. “Ze met de politie en boa gesproken. “Ze 
gaan extra surveilleren bij de strandjes… gaan extra surveilleren bij de strandjes… 
maar of het helpt? In de zestiger jaren maar of het helpt? In de zestiger jaren 
kwamen er veel dagjesmensen naar het kwamen er veel dagjesmensen naar het 
Woerkumse strand. Naast de stranden Woerkumse strand. Naast de stranden 
was er een speeltuin, een kinderbad, een was er een speeltuin, een kinderbad, een 
mini-golfbaan. Je kon er ezeltje rijden en mini-golfbaan. Je kon er ezeltje rijden en 
er stond een strandpaviljoen. De ingang er stond een strandpaviljoen. De ingang 
was net buiten de waterpoort met twee was net buiten de waterpoort met twee 
poortwachtershuisjes.poortwachtershuisjes.

De toeristen moesten entree betalen en De toeristen moesten entree betalen en 
‘s avonds ging de boel op slot. Woerku-‘s avonds ging de boel op slot. Woerku-
mers hadden gratis entree. Er was toen mers hadden gratis entree. Er was toen 
dus toezicht en iedereen ruimde gewoon dus toezicht en iedereen ruimde gewoon 
alles zelf op”.alles zelf op”.

Volgens de voorzitter van de stadshaven, Volgens de voorzitter van de stadshaven, 
Joop Worell is de oplossing simpel. “Kijk, Joop Worell is de oplossing simpel. “Kijk, 
het wordt dit soort overlastbezorgers het wordt dit soort overlastbezorgers 
wel heel erg gemakkelijk gemaakt om wel heel erg gemakkelijk gemaakt om 
met een auto vol stookmateriaal en vaak met een auto vol stookmateriaal en vaak 
ook met drank & drugs, naar de strandjes ook met drank & drugs, naar de strandjes 
te rijden. Het zou veel beter zijn om de te rijden. Het zou veel beter zijn om de 
toegang af te sluiten. Dit hebben we de toegang af te sluiten. Dit hebben we de 
afgelopen jaren ook herhaaldelijk aan afgelopen jaren ook herhaaldelijk aan 
de gemeente Woudrichem voorgesteld de gemeente Woudrichem voorgesteld 
maar wethouder Bergsma had daar geen maar wethouder Bergsma had daar geen 
oren naar.” oren naar.” 

Volgens schipper Frans Heijlaerts van Volgens schipper Frans Heijlaerts van 
het historische schip ms Talisman(1929), het historische schip ms Talisman(1929), 
hebben de bewoners van de  hebben de bewoners van de  

historische haven geen bezwaar tegen historische haven geen bezwaar tegen 
een hefboom mits ze deze vanuit de een hefboom mits ze deze vanuit de 
auto kunnen bedienen. Verder hebben auto kunnen bedienen. Verder hebben 
de bewoners, volgens Frans, niet echt de bewoners, volgens Frans, niet echt 
veel last van dit soort gasten. Mocht veel last van dit soort gasten. Mocht 
het de spuigaten uitlopen dan worden het de spuigaten uitlopen dan worden 
de ‘stokers’ gewoon aangesproken wat de ‘stokers’ gewoon aangesproken wat 
vaak het gewenste resultaat heeft. Wel vaak het gewenste resultaat heeft. Wel 
is het heel hinderlijk dat je nog geen is het heel hinderlijk dat je nog geen 
stukje hout kan laten liggen want dit stukje hout kan laten liggen want dit 
soort lieden struint alle steigers af voor soort lieden struint alle steigers af voor 
materiaal dat kan branden.materiaal dat kan branden.

Ook Bart Portzgen van Brabants Land-Ook Bart Portzgen van Brabants Land-
schap die het aangrenzende natuurge-schap die het aangrenzende natuurge-
bied ‘’t Gors’ beheert, is voorstander bied ‘’t Gors’ beheert, is voorstander 
van afsluiting met een hefboom. van afsluiting met een hefboom. 
“Naast het hondenprobleem proberen “Naast het hondenprobleem proberen 
we het dit soort ‘gasten’ zo moeilijk we het dit soort ‘gasten’ zo moeilijk 
mogelijk te maken. We hebben er door mogelijk te maken. We hebben er door 
middel van paaltjes al voor gezorgd dat middel van paaltjes al voor gezorgd dat 
ze niet meer met de auto op ons gebied ze niet meer met de auto op ons gebied 
kunnen komen. En we hebben speciale kunnen komen. En we hebben speciale 
boa’s die juist voor dit soort overlast ook boa’s die juist voor dit soort overlast ook 
‘s avonds en in het weekend actief zijn. ‘s avonds en in het weekend actief zijn. 
Het probleem doet zich overigens ook Het probleem doet zich overigens ook 
in Sleeuwijk en Werkendam voor. Dank-in Sleeuwijk en Werkendam voor. Dank-
zij alerte omstanders en die speciale zij alerte omstanders en die speciale 
boa’s hebben we gisteravond nog twee boa’s hebben we gisteravond nog twee 
jongens in Sleeuwijk kunnen aanhouden jongens in Sleeuwijk kunnen aanhouden 
die daar in natuurgebied aan het motor-die daar in natuurgebied aan het motor-
crossen waren.” crossen waren.” 

Links: Links: 
Ansichtkaart Paviljoen in jaren 60Ansichtkaart Paviljoen in jaren 60

Rechts:Rechts:
Wethouder bij ingang havenWethouder bij ingang haven

Die speciale boa’s werken voor de Milieu Die speciale boa’s werken voor de Milieu 
KlachtenCentrale.nl en zijn dag- en KlachtenCentrale.nl en zijn dag- en 
nacht bereikbaar.  Er is ook een speciaal nacht bereikbaar.  Er is ook een speciaal 
telefoonnummer voor klachten over het telefoonnummer voor klachten over het 
milieu, het zwemwater en het buiten-milieu, het zwemwater en het buiten-
gebied (073 681 28 21).  “Ach meneer u gebied (073 681 28 21).  “Ach meneer u 
wilt niet weten wat wij allemaal aantref-wilt niet weten wat wij allemaal aantref-
fen”, vertelt een medewerkster, “soms fen”, vertelt een medewerkster, “soms 
vinden we een half xtc-laboratorium, vinden we een half xtc-laboratorium, 
pas nog een hele huisraad. Het is echt pas nog een hele huisraad. Het is echt 
onvoorstelbaar wat mensen in de natuur onvoorstelbaar wat mensen in de natuur 
dumpen”. Iedereen die misstanden op of dumpen”. Iedereen die misstanden op of 
nabij de strandjes ziet, adviseert ze om nabij de strandjes ziet, adviseert ze om 
gelijk te bellen. “De pakkans is dan het gelijk te bellen. “De pakkans is dan het 
grootst en de boete ook”. Als het delict al grootst en de boete ook”. Als het delict al 
heeft plaatsgevonden, zoals het in de fik heeft plaatsgevonden, zoals het in de fik 
steken van autobanden, kan men er op de steken van autobanden, kan men er op de 
website melding van maken. “Het is echt website melding van maken. “Het is echt 
belangrijk om dit te doen, daardoor kun-belangrijk om dit te doen, daardoor kun-
nen wij mogelijke patronen herkennen en nen wij mogelijke patronen herkennen en 
op basis hiervan proberen de overlast een op basis hiervan proberen de overlast een 
volgende keer te voorkomen”.volgende keer te voorkomen”.

HOU VAST EN HOU VOLHOU VAST EN HOU VOL

Het kost de burger steeds meer Het kost de burger steeds meer 
moeite om thuis te blijven. Veel moeite om thuis te blijven. Veel 
ondernemers staat het water tot ondernemers staat het water tot 
aan de lippen. Toch moeten we aan de lippen. Toch moeten we 
volhouden om een tweede besmet-volhouden om een tweede besmet-
tingsgolf te voorkomen aldus onze tingsgolf te voorkomen aldus onze 
minister-president en onze koning. minister-president en onze koning. 
Er zijn uitzonderingen. Onze tand-Er zijn uitzonderingen. Onze tand-
arts is gelukkig weer opgestart en arts is gelukkig weer opgestart en 
bij de redactie is Hannah als vliegen-bij de redactie is Hannah als vliegen-
de fotoreporter van start gegaan.de fotoreporter van start gegaan.
Voordelen zijn er ook. Nu de Voordelen zijn er ook. Nu de 
neuzen veel meer dezelfde kant neuzen veel meer dezelfde kant 
op staan lijkt een oplossing voor op staan lijkt een oplossing voor 
overlast op de strandjes nabij. Bo-overlast op de strandjes nabij. Bo-
vendien blijken er speciale boa’s op vendien blijken er speciale boa’s op 
dit gebied actief te zijn. Bellen dus dit gebied actief te zijn. Bellen dus 
als u wat ziet!als u wat ziet!
Ook kan er een oplossing komen Ook kan er een oplossing komen 
voor al die busjes die dagelijks door voor al die busjes die dagelijks door 
de vesting racen. Allemaal een de vesting racen. Allemaal een 
kwestie van doorpakken. kwestie van doorpakken. 
Doen dus zeggen wij als redactie.Doen dus zeggen wij als redactie.
Volgende week herdenken we de Volgende week herdenken we de 
bevrijding van 1945.Uw bijdrage is bevrijding van 1945.Uw bijdrage is 
meer dan welkom.meer dan welkom.

BRAND OP HET WOERKUMSE STRANDBRAND OP HET WOERKUMSE STRAND
Als we als laatste contact opnemen met Als we als laatste contact opnemen met 
verantwoordelijk wethouder Roland van verantwoordelijk wethouder Roland van 
Vugt komt hij gelijk ter plekke kijken. Op zijn Vugt komt hij gelijk ter plekke kijken. Op zijn 
aanvankelijke idee om aan de rivierzijde het aanvankelijke idee om aan de rivierzijde het 
parkeren van auto’s onmogelijk te maken, parkeren van auto’s onmogelijk te maken, 
komt hij terug. “Dat gaat niet veel oplossen”. komt hij terug. “Dat gaat niet veel oplossen”. 
Dus gaat de wethouder in overleg om te Dus gaat de wethouder in overleg om te 
kijken wat de gemeente kan doen.kijken wat de gemeente kan doen.

Een snel rondje langs leveranciers van Een snel rondje langs leveranciers van 
hefboom-systemen maakt duidelijk dat de hefboom-systemen maakt duidelijk dat de 
kosten ergens tussen de vijf en tien mille kosten ergens tussen de vijf en tien mille 
liggen. De duurste versie werkt op basis van liggen. De duurste versie werkt op basis van 
telefoonnummerherkenning waardoor het telefoonnummerherkenning waardoor het 
bezorgen van pakketjes aan bewoners geen bezorgen van pakketjes aan bewoners geen 
probleem is. Ook de nooddiensten kunnen probleem is. Ook de nooddiensten kunnen 
dan te allen tijde ter plekke komen. dan te allen tijde ter plekke komen. 
Wordt vervolgd zullen we maar zeggen.Wordt vervolgd zullen we maar zeggen.

       BIJ ONRAAD IN BUITENGEBIED       BIJ ONRAAD IN BUITENGEBIED
  BEL 073 681 28 21  BEL 073 681 28 21

r r



Als ik burgemeester zou zijn voor 1 dag Als ik burgemeester zou zijn voor 1 dag 
dan zou ik mij beijveren voor een betere, dan zou ik mij beijveren voor een betere, 

voor fietsers met flink opgepompte banden, voor fietsers met flink opgepompte banden, 
aangenamere bestrating nabij de Koepoort.aangenamere bestrating nabij de Koepoort.

R. van WalreeR. van Walree

In Berlicum bewoonden ze een grote In Berlicum bewoonden ze een grote 
boerderij met twee hectare grond, boerderij met twee hectare grond, 
een moestuin en schapen en nu gaan een moestuin en schapen en nu gaan 
ze wonen op Molenstraat 5, in het ze wonen op Molenstraat 5, in het 
voormalig atelier en daarvoor Sperwer-voormalig atelier en daarvoor Sperwer-
winkeltje. De overgang is groot en daar winkeltje. De overgang is groot en daar 
hebben Myra Oude Elferink en Leo hebben Myra Oude Elferink en Leo 
Sluijmer bewust voor gekozen. Sluijmer bewust voor gekozen. 

Myra en Leo zijn gepensioneerd. Myra en Leo zijn gepensioneerd. 
Hij was architect en zij wiskundige, Hij was architect en zij wiskundige, 
werkzaam bij Rijkswaterstaat. Ze werkzaam bij Rijkswaterstaat. Ze 
genoten van de ruimte in Berlicum genoten van de ruimte in Berlicum 
maar het kostte ook tijd. Hun nieuwe maar het kostte ook tijd. Hun nieuwe 
huis is klein maar groot genoeg en “als huis is klein maar groot genoeg en “als 
je het gemeenschappelijk buiten erbij je het gemeenschappelijk buiten erbij 
betrekt, gaan we er niet op achteruit, betrekt, gaan we er niet op achteruit, 
alleen hebben we nu de lasten niet alleen hebben we nu de lasten niet 
meer, dus eindelijk tijd om te gaan meer, dus eindelijk tijd om te gaan 
genieten.”  genieten.”  
En dat gaat in Woerkum zeker lukken, En dat gaat in Woerkum zeker lukken, 
bijvoorbeeld van het prachtige uitzicht, bijvoorbeeld van het prachtige uitzicht, 
precies tussen Jacoba van Beierenhuis precies tussen Jacoba van Beierenhuis 
en hotel door. En aan de andere kant en hotel door. En aan de andere kant 
zicht op de kerkklok van de Marti-zicht op de kerkklok van de Marti-
nustoren. Zelfs de schapen hoeven nustoren. Zelfs de schapen hoeven 
ze niet te missen, want die lopen hier ze niet te missen, want die lopen hier 
gewoon op de wallen. gewoon op de wallen. 

Toen het besluit was genomen om Toen het besluit was genomen om 
kleiner te gaan wonen, startte de kleiner te gaan wonen, startte de 
speurtocht naar een nieuwe plek.  speurtocht naar een nieuwe plek.  

De wijde omgeving doorkruisend gingen De wijde omgeving doorkruisend gingen 
Leo en Myra zich verdiepen in de geschie-Leo en Myra zich verdiepen in de geschie-
denis van het rivierenland met zijn oude denis van het rivierenland met zijn oude 
stadjes. Onder andere Heusden werd stadjes. Onder andere Heusden werd 
aangedaan. Daar voelden ze zich niet thuis. aangedaan. Daar voelden ze zich niet thuis. 
In Woudrichem vesting echter was het In Woudrichem vesting echter was het 
meteen raak. De sprookjesachtige sfeer meteen raak. De sprookjesachtige sfeer 
met de oude lantaarns. Rustig wonen en met de oude lantaarns. Rustig wonen en 
toch alles dichtbij. De pont naar Gorkum toch alles dichtbij. De pont naar Gorkum 
waardoor je zó in een wat grotere stad waardoor je zó in een wat grotere stad 
bent. En vanaf de pont mooi zicht op het bent. En vanaf de pont mooi zicht op het 
rivierenlandschap met als bonus de prach-rivierenlandschap met als bonus de prach-
tige vestingcontouren.tige vestingcontouren.
Er is van alles iets en nooit te veel: de mo-Er is van alles iets en nooit te veel: de mo-
len, het strand, de geur en de dynamiek van len, het strand, de geur en de dynamiek van 
het water, de compacte bouw, het groen, het water, de compacte bouw, het groen, 
de rijke (militaire) historie. Verder noemen de rijke (militaire) historie. Verder noemen 
ze het warme onthaal in de buurt. En de ze het warme onthaal in de buurt. En de 
buurtapp is ook zo leuk! buurtapp is ook zo leuk! 

Voorlopig slapen Myra en Leo op de cam-Voorlopig slapen Myra en Leo op de cam-
ping terwijl ze bezig zijn het huis naar hun ping terwijl ze bezig zijn het huis naar hun 
zin te maken. Dochter Marieke, die in Eind-zin te maken. Dochter Marieke, die in Eind-
hoven woont en ontwerper/kunstenaar is, hoven woont en ontwerper/kunstenaar is, 
helpt hierbij. Dan noemt Myra ook graag helpt hierbij. Dan noemt Myra ook graag 
zoon Christian - want zonder hem is het zoon Christian - want zonder hem is het 
niet compleet - die in Rotterdam woont. niet compleet - die in Rotterdam woont. 

De fijnste plek in Woudrichem noemt Leo De fijnste plek in Woudrichem noemt Leo 
de poorten. Als je de vesting uitgaat, ervaar de poorten. Als je de vesting uitgaat, ervaar 
je de weidsheid en als je er ín komt, voel je je de weidsheid en als je er ín komt, voel je 
de beschermende omarming...de beschermende omarming...

INGEZONDENINGEZONDEN

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. 

BLIJ MET ‘T POORTAOL BLIJ MET ‘T POORTAOL 

Ik vind het fijn dat ’t Poortaol terug is, Ik vind het fijn dat ’t Poortaol terug is, 
ik lees het met plezier. Ik ben niet een ik lees het met plezier. Ik ben niet een 
echte Woerkumer maar woon al van ‘64 echte Woerkumer maar woon al van ‘64 
hier door Piet van Andel (‘Piet Patat’). hier door Piet van Andel (‘Piet Patat’). 
Wij hebben samen wat opgebouwd: een Wij hebben samen wat opgebouwd: een 
rondvaartboot, een cafetaria buiten de rondvaartboot, een cafetaria buiten de 
Waterpoort, een café  in de vesting en de Waterpoort, een café  in de vesting en de 
slijterij ‘De dikke pomp’. Dus ik weet wat slijterij ‘De dikke pomp’. Dus ik weet wat 
werken is. Ik ben zelf afkomstig uit  werken is. Ik ben zelf afkomstig uit  
Stavoren maar ik heb nooit spijt gehad Stavoren maar ik heb nooit spijt gehad 
van mijn verhuizing naar Woerkum. van mijn verhuizing naar Woerkum. 
In het begin vonden ze mij hier een In het begin vonden ze mij hier een 
vreemde vogel uit de stad maar toen ze vreemde vogel uit de stad maar toen ze 
me gingen kennen ging dat gauw weg. me gingen kennen ging dat gauw weg. 
Ik hou van Woerkum en de mensen in Ik hou van Woerkum en de mensen in 
de vesting. Als de corona over is zal het de vesting. Als de corona over is zal het 
gauw weer gezellig zijn. Lekker vrijdags gauw weer gezellig zijn. Lekker vrijdags 
bij Wim en Angèle op het gezellige bij Wim en Angèle op het gezellige 
terras. De winkeltjes die er nog zijn, doen terras. De winkeltjes die er nog zijn, doen 
allemaal hun best en op zondagen is het allemaal hun best en op zondagen is het 
vaak lekker druk. De mensen komen dan vaak lekker druk. De mensen komen dan 
overal vandaan en ook ik doe bij mooi overal vandaan en ook ik doe bij mooi 
weer op zondagen wel eens de deur weer op zondagen wel eens de deur 
open. Kopen ze niets, een praatje is er open. Kopen ze niets, een praatje is er 
altijd.altijd.
Heel leuk om de foto van de ooievaar Heel leuk om de foto van de ooievaar 
terug te zien in ’t Poortaol. Ze zat bij terug te zien in ’t Poortaol. Ze zat bij 
ons in de dennenboom. Welkom aan ons in de dennenboom. Welkom aan 
nieuwe inwoner Herman de Wit. Mijn nieuwe inwoner Herman de Wit. Mijn 
dochter Petra en ik noemen dat huisje: dochter Petra en ik noemen dat huisje: 
’t konijnenhuis. Daar hebben al zoveel ’t konijnenhuis. Daar hebben al zoveel 
mensen in gewoond. Ieder die erin kwam mensen in gewoond. Ieder die erin kwam 
veranderde het, maar groter werd het veranderde het, maar groter werd het 
niet. Het ziet er wel weer heel mooi uit. niet. Het ziet er wel weer heel mooi uit. 
Voor Jos Korthout heb ik grote bewon-Voor Jos Korthout heb ik grote bewon-
dering met dat papier prikken. Hij doet dering met dat papier prikken. Hij doet 
het maar!het maar!

Annie van Andel van Dijk Annie van Andel van Dijk 
van de slijterij ‘de dikke pomp’van de slijterij ‘de dikke pomp’

VAN ALLES IETS EN NOOIT TE VEELVAN ALLES IETS EN NOOIT TE VEEL

QQ

Stel voor, u bent voor één dag burgemeester 
en hebt het 24 uur voor het zeggen, wat zou  

u veranderen in de vesting? Laat het ons 
weten en stuur een berichtje naar

info@woudrichemvesting.nlinfo@woudrichemvesting.nl
 

PS: Poortaol gemist?PS: Poortaol gemist?

Mail ons dan doen we hem de volgende Mail ons dan doen we hem de volgende 

keer alsnog  in de brievenbuskeer alsnog  in de brievenbus

BURGEMEESTER VOOR 1 DAGBURGEMEESTER VOOR 1 DAG

Dagelijks rijden er veel bestelbusjes de Dagelijks rijden er veel bestelbusjes de 
vesting binnen om van alles te bezorgen. vesting binnen om van alles te bezorgen. 
Sinds de coronacrisis bezorgen niet Sinds de coronacrisis bezorgen niet 
alleen DHL, Post-NL en AH aan de deur alleen DHL, Post-NL en AH aan de deur 
maar ook lokale ondernemers zoals maar ook lokale ondernemers zoals 
restaurants, PuuruitAltena, Biologische restaurants, PuuruitAltena, Biologische 
Boerderij Kraaiveld en Reboost Fruit. Het Boerderij Kraaiveld en Reboost Fruit. Het 
wordt allemaal een beetje te veel en het wordt allemaal een beetje te veel en het 
is niet duurzaam. Hoe kunnen we dat in is niet duurzaam. Hoe kunnen we dat in 
het enige stadje van Altena bereiken? Dat het enige stadje van Altena bereiken? Dat 
zou kunnen met behulp van de nieuwe zou kunnen met behulp van de nieuwe 
organisatie ViaTIM (https://www.viatim.organisatie ViaTIM (https://www.viatim.
nl)nl)

ViaTIM berekende dat ongeveer veertig ViaTIM berekende dat ongeveer veertig 
procent van de klanten niet thuis is als procent van de klanten niet thuis is als 
de bezorger langskomt. Dus worden de de bezorger langskomt. Dus worden de 
pakjes afgegeven bij buren of verstopt pakjes afgegeven bij buren of verstopt 
achter poortjes en onder banken. In de achter poortjes en onder banken. In de 
appgroep van de Molenwieken wordt er appgroep van de Molenwieken wordt er 
vaak een noodkreet geslaakt over waar vaak een noodkreet geslaakt over waar 
het bezorgde pakketje kan zijn.het bezorgde pakketje kan zijn.
Naast ergernissen over de bezorging, Naast ergernissen over de bezorging, 
zijn er zorgen over de CO2 uitstoot door zijn er zorgen over de CO2 uitstoot door 
het toenemende aantal busjes. Volgens het toenemende aantal busjes. Volgens 
ViaTIM rijden er gemiddeld dagelijks ViaTIM rijden er gemiddeld dagelijks 
dertien bestelbusjes door elke straat dertien bestelbusjes door elke straat 
in Nederland. Landelijk wordt er door in Nederland. Landelijk wordt er door 
vervoerders en (rijks)overheid gepuzzeld vervoerders en (rijks)overheid gepuzzeld 
hoe de CO2 uitstoot van de busjes fors hoe de CO2 uitstoot van de busjes fors 
teruggebracht kan worden. teruggebracht kan worden. 
  

 Er wordt gedacht over elektrische busjes,  Er wordt gedacht over elektrische busjes, 
over het bundelen van pakjesstromen, over het bundelen van pakjesstromen, 
laatste kilometer met bakfietsen en laatste kilometer met bakfietsen en 
slechts eenmaal per dag bezorgen. Heel slechts eenmaal per dag bezorgen. Heel 
wat steden willen dat het vervoer in 2025 wat steden willen dat het vervoer in 2025 
al emissievrij is.al emissievrij is.

ViaTIM organiseert in buurten ViaTIM organiseert in buurten 
verzamelpunten waar mensen pakketjes verzamelpunten waar mensen pakketjes 
kunnen afhalen en kunnen brengen kunnen afhalen en kunnen brengen 
voor retour. De Primera of E-cig4U voor retour. De Primera of E-cig4U 
hebben ook een pakketservice, maar hebben ook een pakketservice, maar 
die zijn buiten de vesting en hebben die zijn buiten de vesting en hebben 
winkelsluitingstijden. De afhaalpunten winkelsluitingstijden. De afhaalpunten 
van TIM zijn geopend van 16.00 tot 21.00 van TIM zijn geopend van 16.00 tot 21.00 
uur. Wie zou afhaalpunt willen zijn in uur. Wie zou afhaalpunt willen zijn in 
de vesting? Als het aantal pakketten de vesting? Als het aantal pakketten 
klein blijft kan het vanuit een woonhuis. klein blijft kan het vanuit een woonhuis. 
Als de hoeveelheid groter wordt Als de hoeveelheid groter wordt 
zou het bijvoorbeeld in het Arsenaal zou het bijvoorbeeld in het Arsenaal 
georganiseerd kunnen worden. Dat staat georganiseerd kunnen worden. Dat staat 
leeg en zal waarschijnlijk niet zo snel een leeg en zal waarschijnlijk niet zo snel een 
huurder vinden.huurder vinden.
De aardige buurtbewoner of winkelier De aardige buurtbewoner of winkelier 
krijgt ongeveer 30 cent per pakje als krijgt ongeveer 30 cent per pakje als 
mensen het ophalen of 70 cent om het af mensen het ophalen of 70 cent om het af 
te leveren. Je doet het niet voor het geld te leveren. Je doet het niet voor het geld 
maar voor hulp en contact in de buurt. Er maar voor hulp en contact in de buurt. Er 
zijn nu ongeveer 300 ViaTIM-punten in zijn nu ongeveer 300 ViaTIM-punten in 
Nederland. Wie zou dit willen gaan doen Nederland. Wie zou dit willen gaan doen 
in de vesting? in de vesting? 

Pakketje gemist? Bestelbusje zat?Pakketje gemist? Bestelbusje zat?

Redactie: Redactie: 
Annelies Bouman
Monique van de Ven
Ronald van den Ende 
Fotografie:Fotografie: 
Hannah Schaake
Annemiek van Straten
Chris Poldervaart
Drukwerk: Drukwerk: 
HH Productions - Andel
Correspondentie: Correspondentie: 
info@woudrichemvesting.nl

SponsoringSponsoring:
Deze Poortaol werd 

mogelijk gemaakt door 1 
anonieme sponsor en  

drankhandel ‘De Dikke Pomp’‘De Dikke Pomp’ 
Voor de volgende uitgaven zoeken zoeken 

we weer nieuwe sponsorenwe weer nieuwe sponsoren. 
Sponsor bijdrage is 40 euro 

natuurlijk kunt U ook uw naam 
en/of bedrijf hier 
vermeld krijgen. 

Bel of App: 06-53 20 60 99
 

door goof van vlietdoor goof van vliet

Koningsdag 2o2o: Het Nieuwe NormaalKoningsdag 2o2o: Het Nieuwe Normaal


