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Het Visserijmuseum mag weer 
open en deelt vrijkaartjes uit  

aan de inwoners van de vesting.
Maar niet meer dan 30 per dag.

Steeds meer Nederlanders 
overwegen om in eigen land 

op vakantie te gaan. in de 
vesting zijn ze welkom.

‘t Kloosterhof is qua 
afwatering het putje van de 

vesting. Dat was al in de middel-
eeuwen: er lag daar een sloot.

Mooiste openbaar toilet  ter  
wereld in de vesting?

Hoe noem je toeristen die daar 
speciaal voor komen?

Brandresten bij de voormalige 
Fortfabriek zijn menigeen een 

doorn in het oog. Ze gaan eer-
daags opgeruimd worden.

r rTOERIST WELKOM IN DE VESTINGTOERIST WELKOM IN DE VESTING
Nu het nog onzeker is of zomervakanties Nu het nog onzeker is of zomervakanties 
in het buitenland kunnen doorgaan, lijkt in het buitenland kunnen doorgaan, lijkt 
menig Nederlander vakantie te gaan menig Nederlander vakantie te gaan 
vieren in eigen land. Het Poortaol deed vieren in eigen land. Het Poortaol deed 
een rondje langs de logiesverstrekkers in- een rondje langs de logiesverstrekkers in- 
en rond de vesting. Zijn ze er klaar voor en rond de vesting. Zijn ze er klaar voor 
en wordt er al veel geboekt?en wordt er al veel geboekt?

“We worden he-le-maal gek gebeld”, zegt “We worden he-le-maal gek gebeld”, zegt 
Agnes Kokke van Kampeervereniging  Agnes Kokke van Kampeervereniging  
‘De Mosterdpot’. “De weersvoor-‘De Mosterdpot’. “De weersvoor-
spellingen voor Pinksteren waren gunstig, spellingen voor Pinksteren waren gunstig, 
dus iedereen wil naar de camping. dus iedereen wil naar de camping. 
Voor onze sector gaat de versoepeling Voor onze sector gaat de versoepeling 
helaas pas per 1 juli in. Tot die tijd zijn de helaas pas per 1 juli in. Tot die tijd zijn de 
sanitaire voorzieningen en de kantine echt sanitaire voorzieningen en de kantine echt 
gesloten. Andere speciale maatregelen gesloten. Andere speciale maatregelen 
waren niet nodig, een kampeerplek waren niet nodig, een kampeerplek 
is bij ons standaard zo’n 100 vierkante is bij ons standaard zo’n 100 vierkante 
meter dus ruimte genoeg. En ja, verder meter dus ruimte genoeg. En ja, verder 
is het natuurlijk ook een stukje eigen is het natuurlijk ook een stukje eigen 
verantwoordelijkheid van de gast om die verantwoordelijkheid van de gast om die 
1,5 meter afstand te houden. We kijken 1,5 meter afstand te houden. We kijken 
wel écht uit naar die versoepeling, want wel écht uit naar die versoepeling, want 
de hele tijd ‘nee’ moeten verkopen is niet de hele tijd ‘nee’ moeten verkopen is niet 
leuk. Zeker als je als vereniging de centjes leuk. Zeker als je als vereniging de centjes 
heel goed kan gebruiken.” heel goed kan gebruiken.” 

Henk van Engelen (van Van Engelen Henk van Engelen (van Van Engelen 
Caravan-Onderhoud-Stalling) werkt Caravan-Onderhoud-Stalling) werkt 
nauw samen met de camping en beaamt nauw samen met de camping en beaamt 
dat laatste: “Ik hoop dat de schade voor dat laatste: “Ik hoop dat de schade voor 
de vereniging aan het eind van het jaar de vereniging aan het eind van het jaar 
te behappen is. Een start in juli betekent te behappen is. Een start in juli betekent 
toch dat je een aantal top-weekends hebt toch dat je een aantal top-weekends hebt 
gemist. En omdat het een vereniging is en gemist. En omdat het een vereniging is en 
geen bedrijf, kunnen ze niet voor steun geen bedrijf, kunnen ze niet voor steun 
bij de overheid aankloppen.”  bij de overheid aankloppen.”  
Van Engelen zelf merkt dat er vooral Van Engelen zelf merkt dat er vooral 
onzekerheid is bij hun stallingklanten. onzekerheid is bij hun stallingklanten. 
“Er is nog te veel onduidelijk over “Er is nog te veel onduidelijk over 
kamperen in het buitenland.  kamperen in het buitenland.  

Dus hebben we het niet druk, maar ja het Dus hebben we het niet druk, maar ja het 
stallingsgeld is al betaald dus we kunnen stallingsgeld is al betaald dus we kunnen 
nog wel even vooruit.”nog wel even vooruit.”

Een rondje langs de B&B’s maakt Een rondje langs de B&B’s maakt 
duidelijk dat er deze zomer bar weinig duidelijk dat er deze zomer bar weinig 
buitenlandse toeristen in Woerkum te buitenlandse toeristen in Woerkum te 
verwachten zijn. verwachten zijn. 

Jeroen de Schaaf van het net buiten Jeroen de Schaaf van het net buiten 
de vesting gesitueerde ‘Hoeve Altena de vesting gesitueerde ‘Hoeve Altena 
Guesthouse’: ”Op 6 maart zaten we nog Guesthouse’: ”Op 6 maart zaten we nog 
tot eind mei helemaal volgeboekt met tot eind mei helemaal volgeboekt met 
in hoofdzaak buitenlandse gasten. Na in hoofdzaak buitenlandse gasten. Na 
het begin van de Lockdown was daar het begin van de Lockdown was daar 
binnen twee weken niets meer van over. binnen twee weken niets meer van over. 
Voor buitenlandse gasten zijn we heel Voor buitenlandse gasten zijn we heel 
interessant: alle grote culturele steden interessant: alle grote culturele steden 
zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag 

en Antwerpen zijn binnen een uur en Antwerpen zijn binnen een uur 
bereikbaar. Bovendien zitten ze hier bereikbaar. Bovendien zitten ze hier 
lekker landelijk en heel betaalbaar in lekker landelijk en heel betaalbaar in 
vergelijking met die steden. Maar ja … vergelijking met die steden. Maar ja … 
die markt is dus weg. Wel zien we vanaf die markt is dus weg. Wel zien we vanaf 
juni weer redelijk wat Nederlandse juni weer redelijk wat Nederlandse 
gasten boeken, het begint dus aan te gasten boeken, het begint dus aan te 
trekken”. trekken”. 

Jop Duyvendak van B&B ‘Waar Maas Jop Duyvendak van B&B ‘Waar Maas 
en Waal…’ vertelt in hoofdlijnen en Waal…’ vertelt in hoofdlijnen 
hetzelfde: geen buitenlandse gasten. hetzelfde: geen buitenlandse gasten. 
“De Nederlandse boekingen voor de “De Nederlandse boekingen voor de 
korte termijn lopen wel goed maar korte termijn lopen wel goed maar 
augustus en september staan nog niet augustus en september staan nog niet 
vol.” Duyvendak is van mening dat we vol.” Duyvendak is van mening dat we 
juist ook voor de Nederlandse toerist juist ook voor de Nederlandse toerist 
hier veel te bieden hebben. “Recent zei hier veel te bieden hebben. “Recent zei 
nog een gast dat zij vanuit hier in vier nog een gast dat zij vanuit hier in vier 

dagen vier verschillende landschappen dagen vier verschillende landschappen 
had bezocht. De bloesem in de Betuwe, had bezocht. De bloesem in de Betuwe, 
het schitterende rivierenlandschap, het schitterende rivierenlandschap, 
Nationaal park De Loonse en Drunense Nationaal park De Loonse en Drunense 
Duinen en natuurlijk ook de Biesbosch. Duinen en natuurlijk ook de Biesbosch. 
Het is hier allemaal voor de deur of om Het is hier allemaal voor de deur of om 
de hoek”. de hoek”. 

John van den Elshout van B&B ‘Buiten John van den Elshout van B&B ‘Buiten 
de Poort’ is optimistisch, zelfs zo dat de Poort’ is optimistisch, zelfs zo dat 
hij zijn voormalig kantoor op Rijkswal hij zijn voormalig kantoor op Rijkswal 
nummer 30 ook als B&B gaat verhuren. nummer 30 ook als B&B gaat verhuren. 
“Officieel gaan we pas per 1 juli van start “Officieel gaan we pas per 1 juli van start 
maar we hebben nu al wat boekingen maar we hebben nu al wat boekingen 
in juni staan. Het past een beetje in in juni staan. Het past een beetje in 
deze coronatijd dat vriendenstellen of deze coronatijd dat vriendenstellen of 
familie twee accommodaties boeken familie twee accommodaties boeken 
en daar spelen we op in. We hebben de en daar spelen we op in. We hebben de 
afgelopen periode redelijk wat gasten afgelopen periode redelijk wat gasten 

gehad die vooral voor de door corona gehad die vooral voor de door corona 
veroorzaakte rust kwamen en het dus veroorzaakte rust kwamen en het dus 
op de koop toe namen dat alles gesloten op de koop toe namen dat alles gesloten 
was.” John zal blij zijn voor zijn gasten was.” John zal blij zijn voor zijn gasten 
als de horeca weer open is. “Eigenlijk als de horeca weer open is. “Eigenlijk 
hoop ik ook dat de crisis ertoe leidt hoop ik ook dat de crisis ertoe leidt 
dat er door de week meer restaurants dat er door de week meer restaurants 
open zijn om te eten of om af te halen. open zijn om te eten of om af te halen. 
Vooral het aanbod op maandag- en Vooral het aanbod op maandag- en 
dinsdagavond is naar mijn mening dinsdagavond is naar mijn mening 
eigenlijk te beperkt.”eigenlijk te beperkt.”

B&B ‘Sonnehoeck’ van Yvonne Boekraad B&B ‘Sonnehoeck’ van Yvonne Boekraad 
is voorlopig nog gesloten. “We doen is voorlopig nog gesloten. “We doen 
het er als hobby bij en ik vind die het er als hobby bij en ik vind die 
schoonmaakregels en zo gewoon te veel schoonmaakregels en zo gewoon te veel 
gedoe.” gedoe.” 

Ook B&B ‘Op de Vestingwal’ van Fera Ook B&B ‘Op de Vestingwal’ van Fera 
Jaspers is al geruime tijd dicht, maar de Jaspers is al geruime tijd dicht, maar de 
ruimte blijft beschikbaar als achtervang ruimte blijft beschikbaar als achtervang 
in eventuele ‘noodgevallen’ laat ze ons in eventuele ‘noodgevallen’ laat ze ons 
weten.weten.

Lieke Derde van B&B ‘Het Huijsje’ heeft Lieke Derde van B&B ‘Het Huijsje’ heeft 
door de week vaak mensen van elders door de week vaak mensen van elders 
die hier voor werk zijn. “Daar zijn we die hier voor werk zijn. “Daar zijn we 
best blij mee, want de weekends zitten best blij mee, want de weekends zitten 
we toch wel vol”. we toch wel vol”. 

Ook Esther Bousché van Brasserie en Ook Esther Bousché van Brasserie en 
Kazemat ‘Zus’ zit na een dip weer in de Kazemat ‘Zus’ zit na een dip weer in de 
lift. “Juni zit bommetje vol en ook de lift. “Juni zit bommetje vol en ook de 
andere maanden trekken lekker aan”. andere maanden trekken lekker aan”. 
Toen de markt inzakte en bovendien Toen de markt inzakte en bovendien 
de brasserie moest sluiten, is Esther de de brasserie moest sluiten, is Esther de 
vloeren van Kazemat en Brasserie gaan vloeren van Kazemat en Brasserie gaan 
schilderen en ook de klusjes op het schilderen en ook de klusjes op het 
terras werden aangepakt. “Alles glimt en terras werden aangepakt. “Alles glimt en 
blinkt weer en het terras staat er top bij. blinkt weer en het terras staat er top bij. 
Dus we zijn blij dat we onze gasten  Dus we zijn blij dat we onze gasten  
per 1 juni weer mogen verwelkomen”.per 1 juni weer mogen verwelkomen”.

Vesting op de schopVesting op de schop
Op 15 juni gaat de vesting op een tweetal Op 15 juni gaat de vesting op een tweetal 
locaties op de schop. Op de Vissersdijk locaties op de schop. Op de Vissersdijk 
(vanaf het Spieringstraatje) en aan (vanaf het Spieringstraatje) en aan 
het eind van het Kloosterhof worden het eind van het Kloosterhof worden 
maatregelen genomen die moeten maatregelen genomen die moeten 
voorkomen dat de bewoners er natte voorkomen dat de bewoners er natte 
voeten krijgen bij extreme regen.voeten krijgen bij extreme regen.

De verwachting is dat extreme regenval De verwachting is dat extreme regenval 
de komende jaren steeds vaker zal de komende jaren steeds vaker zal 
voorkomen, afgewisseld met periodes voorkomen, afgewisseld met periodes 
van droogte. En zo komen de gevolgen van droogte. En zo komen de gevolgen 
van de klimaatverandering steeds van de klimaatverandering steeds 
dichter bij huis. dichter bij huis. 
In het geval van het Kloosterhof is In het geval van het Kloosterhof is 
geconstateerd dat de duiker - een geconstateerd dat de duiker - een 
generaties oude gemetselde ‘buis’ die generaties oude gemetselde ‘buis’ die 
loopt van het Kloosterhof door de wal loopt van het Kloosterhof door de wal 
naar de gracht - deels is ingestort en naar de gracht - deels is ingestort en 
vol zit met wortels van de bomen op de vol zit met wortels van de bomen op de 
wal. Een bedrijf zal vanaf de grachtzijde wal. Een bedrijf zal vanaf de grachtzijde 
boren zodat er een nieuwe verbinding boren zodat er een nieuwe verbinding 
met het rioolstelsel op het Kloosterhof met het rioolstelsel op het Kloosterhof 

gemaakt kan worden. Archeologen gemaakt kan worden. Archeologen 
houden toezicht op de werkzaamheden houden toezicht op de werkzaamheden 
omdat in de buurt het in 1458 gestichte omdat in de buurt het in 1458 gestichte 
Dominicanessenklooster moet hebben Dominicanessenklooster moet hebben 

Vrijkaartje VisserijmuseumVrijkaartje Visserijmuseum
Nu de samenleving per 1 juni weer een Nu de samenleving per 1 juni weer een 
beetje van het slot gaat hebben veel beetje van het slot gaat hebben veel 
mensen behoefte aan ontspanning. mensen behoefte aan ontspanning. 
Sommigen zoeken troost en inspiratie in Sommigen zoeken troost en inspiratie in 
bijvoorbeeld kunst, cultuur en erfgoed. bijvoorbeeld kunst, cultuur en erfgoed. 
De Nederlandse musea bewaren De Nederlandse musea bewaren 
en presenteren een enorm cultureel en presenteren een enorm cultureel 
kapitaal dat van ons allemaal is. Gelukkig kapitaal dat van ons allemaal is. Gelukkig 
mogen ook de musea weer open, ze mogen ook de musea weer open, ze 
ontvangen weer graag bezoek. Frans ontvangen weer graag bezoek. Frans 
Heijlaerts, bestuurslid van het Visserij- en Heijlaerts, bestuurslid van het Visserij- en 
Cultuurhistorisch Museum Woudrichem, Cultuurhistorisch Museum Woudrichem, 
schreef ons het volgendeschreef ons het volgende..

“Vanaf 2 juni zijn we weer open, zij het “Vanaf 2 juni zijn we weer open, zij het 
onder strenge voorwaarden, we houden onder strenge voorwaarden, we houden 
ons aan de regels van het RIVM die ons aan de regels van het RIVM die 
gelden voor musea. Afgelopen week gelden voor musea. Afgelopen week 
hebben vrijwilligers en bestuur het hebben vrijwilligers en bestuur het 
museum schoongemaakt en gereed museum schoongemaakt en gereed 
gemaakt voor opening volgens de nu gemaakt voor opening volgens de nu 
geldende regels. Eén van deze regels geldende regels. Eén van deze regels 
is dat er maximaal 30 bezoekers in is dat er maximaal 30 bezoekers in 

Mag ik hier plassen?Mag ik hier plassen?

het museum aanwezig mogen zijn. het museum aanwezig mogen zijn. 
Onze suppoosten moeten ook goed Onze suppoosten moeten ook goed 
beschermd blijven en daarom geven we beschermd blijven en daarom geven we 
nog geen rondleidingen.nog geen rondleidingen.

We kwamen er als bestuur achter dat We kwamen er als bestuur achter dat 
veel van onze buren in de vesting nog veel van onze buren in de vesting nog 
nooit in het museum zijn geweest. Wij nooit in het museum zijn geweest. Wij 
zijn trots op het museum en blij dat we zijn trots op het museum en blij dat we 
weer open kunnen. En dit willen we weer open kunnen. En dit willen we 
graag delen met de vestingbewoners. graag delen met de vestingbewoners. 
Daarom vindt u vandaag twee Daarom vindt u vandaag twee 
vrijkaartjes op uw deurmat voor het vrijkaartjes op uw deurmat voor het 
museum. Om te voorkomen dat we over museum. Om te voorkomen dat we over 
het eerdergenoemde maximale aantal het eerdergenoemde maximale aantal 
van 30 personen heen gaan, hebben van 30 personen heen gaan, hebben 
we de kaartjes een datum mee moeten we de kaartjes een datum mee moeten 
geven. U kunt het kaartje dus alleen geven. U kunt het kaartje dus alleen 
op de aangegeven datum gebruiken. op de aangegeven datum gebruiken. 
Het staat u natuurlijk vrij om, als u Het staat u natuurlijk vrij om, als u 
op de aan u toebedeelde dag niet in op de aan u toebedeelde dag niet in 
de gelegenheid bent, met buren of de gelegenheid bent, met buren of 
kennissen te ruilen.”kennissen te ruilen.”

gestaan. Op de originele tekening van gestaan. Op de originele tekening van 
Jacob van Deventer van 1545 wordt Jacob van Deventer van 1545 wordt 
het klooster (in de cirkel) met rechts het klooster (in de cirkel) met rechts 
daarvan een sloot afgebeeld.daarvan een sloot afgebeeld.

De klus aan de De klus aan de 
Vissersdijk neemt Vissersdijk neemt 
zo’n drie weken zo’n drie weken 
in beslag, die aan in beslag, die aan 
het Kloosterhof het Kloosterhof 
ongeveer vier tot ongeveer vier tot 
vijf weken.vijf weken.

Omwonenden Omwonenden 
worden verzocht worden verzocht 
tijdelijk elders te tijdelijk elders te 
parkeren en de parkeren en de 
afvalcontainers afvalcontainers 
op die plaatsen op die plaatsen 
neer te zetten neer te zetten 
die voor de die voor de 
reinigingsdienst reinigingsdienst 
bereikbaar zijn.bereikbaar zijn.

rr

Esther van Brasserie & Kazemat ‘Zus’Esther van Brasserie & Kazemat ‘Zus’



SponsoringSponsoring:

Deze Poortaol werd mogelijk gemaakt 
door 1 anoniem stel ( zo anoniem dat 

zelfs wij niet weten wie het zijn) en door 
het Jacoba Cultuurhuishet Jacoba Cultuurhuis. Dank jullie wel!

Voor de volgende uitgaven zoeken we zoeken we 
weer nieuwe sponsorenweer nieuwe sponsoren. 

Sponsor bijdrage is 40 euro voor  
zakelijke sponsoren of minder voor pri-

vépersonen (en natuurlijk kunt u ook uw 
naam en/of bedrijf hier vermeld krijgen). 

Voor een baan aan de universiteit kwam Voor een baan aan de universiteit kwam 
taalwetenschapper Mitra Vermeer-taalwetenschapper Mitra Vermeer-
Hashemi met haar dochter Samira,  Hashemi met haar dochter Samira,  
lang geleden vanuit Iran naar Nederland. lang geleden vanuit Iran naar Nederland. 
Daar ontmoette Mitra de liefde: Martin, Daar ontmoette Mitra de liefde: Martin, 
die voor Samira als een vader was. Een die voor Samira als een vader was. Een 
drie-eenheid waren ze. Totdat Martin drie-eenheid waren ze. Totdat Martin 
drieënhalf jaar geleden overleed. Daarna drieënhalf jaar geleden overleed. Daarna 
wilde Mitra zonder Martin niet blijven wilde Mitra zonder Martin niet blijven 
wonen in hun huis in Baarn. wonen in hun huis in Baarn. 

Ze zochten een huis in een nieuwe Ze zochten een huis in een nieuwe 
omgeving en buiten de randstad met omgeving en buiten de randstad met 
water in de buurt en liefst een golfbaan. water in de buurt en liefst een golfbaan. 
Ook moest het huis groot genoeg zijn Ook moest het huis groot genoeg zijn 
voor dubbele bewoning. Het werd voor dubbele bewoning. Het werd 
Woudrichem vesting: het huis aan de Woudrichem vesting: het huis aan de 
Hoogstraat met de prachtige naam ‘In Hoogstraat met de prachtige naam ‘In 
Den Salamander’. Mitra: “Wist u dat dat Den Salamander’. Mitra: “Wist u dat dat 
oorspronkelijk een Perzisch woord is?  oorspronkelijk een Perzisch woord is?  
En de betekenis is ook zo mooi, het En de betekenis is ook zo mooi, het 
betekent ‘vuur van binnen’ wat weer betekent ‘vuur van binnen’ wat weer 
staat voor eeuwigheid.” staat voor eeuwigheid.” 
Het vuur is ook zichtbaar in de fraaie Het vuur is ook zichtbaar in de fraaie 
gevelsteen van het huis.gevelsteen van het huis.

De naam Mitra betekent ‘godin van De naam Mitra betekent ‘godin van 
licht en liefde’ en dat sluit prachtig aan licht en liefde’ en dat sluit prachtig aan 

op de tekst in hun eeuwenoude op de tekst in hun eeuwenoude 
familiewapen: ‘Licht, liefde, poëzie familiewapen: ‘Licht, liefde, poëzie 
en wijn’. Licht was het eerste dat en wijn’. Licht was het eerste dat 
opviel aan dit prachtige pand opviel aan dit prachtige pand 
met zijn hoge kamers en grote met zijn hoge kamers en grote 
raampartijen.  raampartijen.  

Samira en haar vriend Emiljan wonen Samira en haar vriend Emiljan wonen 
al in het huis, om het te leren kennen al in het huis, om het te leren kennen 
en begrijpen, zodat ze straks weten en begrijpen, zodat ze straks weten 
hoe de verbouwing aan te pakken. hoe de verbouwing aan te pakken. 
Na de verbouwing zal Mitra haar Na de verbouwing zal Mitra haar 
deel van het huis gaan bewonen. deel van het huis gaan bewonen. 
Ze maken twee wooneenheden, Ze maken twee wooneenheden, 
zodat ieder een eigen plek heeft én zodat ieder een eigen plek heeft én 
ze bij elkaar kunnen zijn, zonder ze bij elkaar kunnen zijn, zonder 
verplichting daartoe. Want vrijheid verplichting daartoe. Want vrijheid 
is naast liefde en respect, belangrijk is naast liefde en respect, belangrijk 
voor hen. En dat alles vinden ze in voor hen. En dat alles vinden ze in 
Woudrichem. Emiljan werkt in de IT, Woudrichem. Emiljan werkt in de IT, 
Samira is cyber security adviseur en Samira is cyber security adviseur en 
werkt voor een internationaal bedrijf. werkt voor een internationaal bedrijf. 
“Als ik de vesting binnen rij, voelt “Als ik de vesting binnen rij, voelt 
het echt als thuiskomen. De wallen het echt als thuiskomen. De wallen 
omarmen je, dat voelt veilig.” omarmen je, dat voelt veilig.” 

Om de buren te leren kennen en zich Om de buren te leren kennen en zich 
aan hen voor te stellen komt er een aan hen voor te stellen komt er een 

feest voor de hele straat. Helaas moest feest voor de hele straat. Helaas moest 
dit door corona uitgesteld worden tot dit door corona uitgesteld worden tot 
eind augustus. “We gaan er alsnog een eind augustus. “We gaan er alsnog een 
mooi feest van maken.” mooi feest van maken.” 

In den SalamanderIn den Salamander

Lokale BoodschappenLokale Boodschappen
Al geruime tijd bestelde ik boodschappen Al geruime tijd bestelde ik boodschappen 
bij AH. Wat mij stoorde is dat deze bij AH. Wat mij stoorde is dat deze 
niet van een plaatselijke onderneming niet van een plaatselijke onderneming 
kwamen maar uit een landelijk depot. kwamen maar uit een landelijk depot. 
Dus veel vervoersbewegingen.Dus veel vervoersbewegingen.
Ik ontdekte dat de Spar in Rijswijk ook de Ik ontdekte dat de Spar in Rijswijk ook de 
dagelijkse boodschappen bezorgt. Dit is dagelijkse boodschappen bezorgt. Dit is 
voor mij een veel vriendelijker manier van voor mij een veel vriendelijker manier van 
bezorgen én van dichtbij. Het zou mooi bezorgen én van dichtbij. Het zou mooi 
zijn als meer vestingbewoners hieraan zijn als meer vestingbewoners hieraan 
mee gaan doen in plaats van bij AH te mee gaan doen in plaats van bij AH te 
bestellen. bestellen. 

Dinand Kraaij, eigenaar van de Spar Dinand Kraaij, eigenaar van de Spar 
supermarkt in Rijswijk, bezorgt sinds de supermarkt in Rijswijk, bezorgt sinds de 
coronatijd onder andere in Woudrichem coronatijd onder andere in Woudrichem 
de dagelijkse boodschappen. De de dagelijkse boodschappen. De 
bezorging is gratis. Dinand is bereid om bezorging is gratis. Dinand is bereid om 
meer afgestemd boodschappen in de meer afgestemd boodschappen in de 
Vesting te bezorgen, waardoor er nog Vesting te bezorgen, waardoor er nog 

minder vervoersbewegingen nodig minder vervoersbewegingen nodig 
zijn. Er wordt een kleine bestelwagen zijn. Er wordt een kleine bestelwagen 
gebruikt.gebruikt.

De Spar heeft ook een groot De Spar heeft ook een groot 
assortiment streekproducten te assortiment streekproducten te 
koop. Die staan niet op de bestellijst koop. Die staan niet op de bestellijst 
maar kunnen onder opmerkingen maar kunnen onder opmerkingen 
aangegeven worden. Bijvoorbeeld aangegeven worden. Bijvoorbeeld 
kaas van de Kaasboerderij in kaas van de Kaasboerderij in 
Genderen, brood en gebak van Van Genderen, brood en gebak van Van 
de Grijn in Almkerk en Gorinchem, de Grijn in Almkerk en Gorinchem, 
Woerkumer en Altenabier, heerlijke Woerkumer en Altenabier, heerlijke 
dressings bereid door restaurant De dressings bereid door restaurant De 
Heerlijckheid in Sleeuwijk, chocolade Heerlijckheid in Sleeuwijk, chocolade 
uit Andel, vegavlees van GoodBite in uit Andel, vegavlees van GoodBite in 
Giessen, advocaat van Baks in Veen.Giessen, advocaat van Baks in Veen.

Alle boodschappen worden voor de Alle boodschappen worden voor de 
deur afgeleverd. Afrekenen kan door deur afgeleverd. Afrekenen kan door 

pinnen aan de deur maar ook overmaken pinnen aan de deur maar ook overmaken 
via een betaalverzoek behoort tot de via een betaalverzoek behoort tot de 
mogelijkheden. Online bestellen kan via mogelijkheden. Online bestellen kan via 
spar.nl waar je de vestiging kunt kiezen. spar.nl waar je de vestiging kunt kiezen. 
De ondernemer uit Rijswijk levert je De ondernemer uit Rijswijk levert je 
bestelling en de vervoersbewegingen bestelling en de vervoersbewegingen 
worden verminderd. Twee vliegen in één worden verminderd. Twee vliegen in één 
klap. Als we kiezen voor vaste dagen van klap. Als we kiezen voor vaste dagen van 
bezorgen zijn de bewegingen naar de bezorgen zijn de bewegingen naar de 
vesting nog minder.vesting nog minder.
Wie doet er mee??Wie doet er mee??

Lilly van den Ende, Lilly van den Ende, 
lmvandeende@ziggo.nllmvandeende@ziggo.nl

Vóór de bouwvak zullen de brandresten Vóór de bouwvak zullen de brandresten 
aan de Hoge Maasdijk bij de oostelijke aan de Hoge Maasdijk bij de oostelijke 
entree van de vesting, worden afgevoerd. entree van de vesting, worden afgevoerd. 
“Het heeft lang genoeg geduurd’’, “Het heeft lang genoeg geduurd’’, 
aldus Martin Trower van Bouwlinie aldus Martin Trower van Bouwlinie 
(dochteronderneming van Woonlinie) (dochteronderneming van Woonlinie) 
dat samen met bouwbedrijf Tankens dat samen met bouwbedrijf Tankens 
het plan heeft om honderd woningen te het plan heeft om honderd woningen te 
bouwen op die plek. Of dát mag, besluit bouwen op die plek. Of dát mag, besluit 
de Raad van State later dit jaar. de Raad van State later dit jaar. 

Op 25 februari 2019 legde een brand het Op 25 februari 2019 legde een brand het 
leegstaande gebouw van Villaforte aan leegstaande gebouw van Villaforte aan 
de Hoge Maasdijk in de as. Bluswagens de Hoge Maasdijk in de as. Bluswagens 
konden niet voorkomen dat zowel het konden niet voorkomen dat zowel het 
kantoorgebouw aan de voorzijde als kantoorgebouw aan de voorzijde als 
de loods erachter in vlammen opging. de loods erachter in vlammen opging. 
De eigenaren van het perceel lieten de De eigenaren van het perceel lieten de 

puinhoop liggen en plaatsten er een puinhoop liggen en plaatsten er een 
hek omheen in de hoop dat de Raad van hek omheen in de hoop dat de Raad van 
State snel zou beslissen of de bouw van State snel zou beslissen of de bouw van 
de nieuwe woonwijk Op ‘t Loev mag de nieuwe woonwijk Op ‘t Loev mag 
doorgaan op die plek.doorgaan op die plek.

Inmiddels zijn we vijftien maanden verder Inmiddels zijn we vijftien maanden verder 
en ligt de troep er nog steeds. Maar niet en ligt de troep er nog steeds. Maar niet 
lang meer. “We begrijpen dat men het lang meer. “We begrijpen dat men het 
storend vindt’’, zegt Trower, die net een storend vindt’’, zegt Trower, die net een 
overeenkomst heeft gesloten om de boel overeenkomst heeft gesloten om de boel 
te laten opruimen. te laten opruimen. 

Niet dat hij er veel klachten over heeft Niet dat hij er veel klachten over heeft 
gekregen, “nog geen drie telefoontjes.’’ gekregen, “nog geen drie telefoontjes.’’ 
Als de telefoon gaat over Op ’t Loev zijn Als de telefoon gaat over Op ’t Loev zijn 
het meestal mensen die belangstelling het meestal mensen die belangstelling 
hebben voor een woning op die plek. hebben voor een woning op die plek. 
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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. 

Het was altijd al een gemis, maar sinds Het was altijd al een gemis, maar sinds 
de horeca is gesloten, weten toeristen de horeca is gesloten, weten toeristen 
zich helemaal geen raad meer. ‘‘Mag zich helemaal geen raad meer. ‘‘Mag 
ik hier plassen?’’, is de meest gestelde ik hier plassen?’’, is de meest gestelde 
vraag bij de paar zaken die open zijn. De vraag bij de paar zaken die open zijn. De 
vestinggouverneur maakt zich sterk voor vestinggouverneur maakt zich sterk voor 
een openbaar toilet in de vesting. Niet zo een openbaar toilet in de vesting. Niet zo 
maar één, maar een bezienswaardigheidmaar één, maar een bezienswaardigheid..

Op camping ‘de Mosterdpot’ is het Op camping ‘de Mosterdpot’ is het 
zo’n beetje elke dag raak. “Er zijn er hier zo’n beetje elke dag raak. “Er zijn er hier 
zat geweest, maar ik mag het gewoon zat geweest, maar ik mag het gewoon 
niet doen en doe het dus ook niet. We niet doen en doe het dus ook niet. We 
adviseren mensen om het in de bosjes te adviseren mensen om het in de bosjes te 
doen of een verlossende duik in de rivier doen of een verlossende duik in de rivier 
te nemen”, zegt Agnes Kokke.te nemen”, zegt Agnes Kokke.

Ook bij ‘IJs- en Spijssalon’ Baks vragen Ook bij ‘IJs- en Spijssalon’ Baks vragen 
mensen met grote regelmaat of ze er mensen met grote regelmaat of ze er 
naar het toilet mogen. Frans Baks: ”We naar het toilet mogen. Frans Baks: ”We 
mogen geen mensen in de salon toelaten mogen geen mensen in de salon toelaten 
en verkopen uitsluitend ijs aan de deur. en verkopen uitsluitend ijs aan de deur. 
Maar ik begrijp best dat mensen het niet Maar ik begrijp best dat mensen het niet 
voor hun lol vragen. Dus sta ik het soms voor hun lol vragen. Dus sta ik het soms 
bij hoge uitzondering toe. Vooral als bij hoge uitzondering toe. Vooral als 
het trouwe klanten zijn die van ver zijn het trouwe klanten zijn die van ver zijn 
komen fietsen voor een ijsje”. komen fietsen voor een ijsje”. 

Coby Frankenhuyzen runt samen met Coby Frankenhuyzen runt samen met 
haar René al jaren één van de pareltjes haar René al jaren één van de pareltjes 
van de vesting, ‘Oude Liefde’. Het van de vesting, ‘Oude Liefde’. Het 
geheim achter deze brocantewinkel is de geheim achter deze brocantewinkel is de 
gastvrijheid van Coby. Zij wil het iedereen gastvrijheid van Coby. Zij wil het iedereen 
zo goed mogelijk naar de zin maken. Dus zo goed mogelijk naar de zin maken. Dus 
als de horeca dicht was, was Coby nooit als de horeca dicht was, was Coby nooit 
te beroerd om haar toilet ter beschikking te beroerd om haar toilet ter beschikking 
te stellen. Door het coronavirus is te stellen. Door het coronavirus is 
daar verandering in gekomen. “Kijk daar verandering in gekomen. “Kijk 
we hebben sowieso een ‘moeilijke’ we hebben sowieso een ‘moeilijke’ 
winkel om de anderhalve meter norm te winkel om de anderhalve meter norm te 
handhaven. Vandaar dat ik in het begin handhaven. Vandaar dat ik in het begin 
alleen op afspraak gewerkt heb. Maar ja... alleen op afspraak gewerkt heb. Maar ja... 
de maandelijkse lasten lopen wel gewoon de maandelijkse lasten lopen wel gewoon 
door. Omdat ik ook parttime in de zorg door. Omdat ik ook parttime in de zorg 
werk, ben ik daar meer uren gaan werken werk, ben ik daar meer uren gaan werken 
om zodoende wat extra geld in het laatje om zodoende wat extra geld in het laatje 
te brengen. Het heeft me tegelijk wel te brengen. Het heeft me tegelijk wel 
aan het denken gezet. Om besmetting te aan het denken gezet. Om besmetting te 
voorkomen heb ik het toilet vol gezet met voorkomen heb ik het toilet vol gezet met 
spullen zodat ik mensen ook kan laten spullen zodat ik mensen ook kan laten 
zien dat het ook echt fysiek niet kan. Daar zien dat het ook echt fysiek niet kan. Daar 
snij ik me zelf overigens regelmatig mee snij ik me zelf overigens regelmatig mee 
in de vingers want soms moet ik echt in de vingers want soms moet ik echt 
naar huis spurten om te voorkomen dat... naar huis spurten om te voorkomen dat... 
Maar ik voel me er erg dubbel over: ik wil Maar ik voel me er erg dubbel over: ik wil 
mensen toch vooral het gevoel geven dat mensen toch vooral het gevoel geven dat 
ze welkom zijn”.ze welkom zijn”.

Vestinggouverneur Jan Willem den Vestinggouverneur Jan Willem den 
Besten wil samen met een aantal andere Besten wil samen met een aantal andere 
vestingbewoners van de (hoge) nood vestingbewoners van de (hoge) nood 
een deugd maken. Als je dan toch een een deugd maken. Als je dan toch een 
openbaar toilet wil plaatsen, waarom openbaar toilet wil plaatsen, waarom 
dan niet meteen een heel bijzonder? dan niet meteen een heel bijzonder? 
Een architectonisch hoogstandje zoals Een architectonisch hoogstandje zoals 
de openbare wc in het Noorse dorpje de openbare wc in het Noorse dorpje 
Gildeskal bijvoorbeeld. Het is nog Gildeskal bijvoorbeeld. Het is nog 
een pril idee maar het zou natuurlijk een pril idee maar het zou natuurlijk 
fantastisch zijn als mensen speciaal fantastisch zijn als mensen speciaal 
voor zo’n toilet naar de vesting komen. voor zo’n toilet naar de vesting komen. 
Door een verbinding met de beeldende Door een verbinding met de beeldende 
kunst te zoeken zou er iets bijzonders kunst te zoeken zou er iets bijzonders 
kunnen ontstaan. Ook als de horeca per kunnen ontstaan. Ook als de horeca per 
1 juni open is, blijft er dringend behoefte 1 juni open is, blijft er dringend behoefte 
aan een openbaar toilet. Als er dertig aan een openbaar toilet. Als er dertig 
mensen binnen zijn, mag er formeel mensen binnen zijn, mag er formeel 
pas een terrasbezoeker naar het toilet pas een terrasbezoeker naar het toilet 
als er iemand anders uit de ruimte naar als er iemand anders uit de ruimte naar 
buiten gaat. Bovendien is er niet altijd buiten gaat. Bovendien is er niet altijd 
een horecagelegenheid geopend in de een horecagelegenheid geopend in de 
vesting. vesting. 

Mag ik hier plassen?Mag ik hier plassen?

Volgens Trower hebben ruim vijfhonderd Volgens Trower hebben ruim vijfhonderd 
mensen interesse voor in totaal honderd mensen interesse voor in totaal honderd 
woningen. Als het aan de gemeente woningen. Als het aan de gemeente 
Altena ligt, gaat de bouw door maar Altena ligt, gaat de bouw door maar 
volgens de provincie Noord-Brabant is volgens de provincie Noord-Brabant is 
het plan in strijd met de bescherming het plan in strijd met de bescherming 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 
die is voorgedragen als Unesco die is voorgedragen als Unesco 
Werelderfgoed. De provincie heeft Werelderfgoed. De provincie heeft 
daarom bezwaar aangetekend, evenals daarom bezwaar aangetekend, evenals 
de stichting Respectvolle Ontwikkeling de stichting Respectvolle Ontwikkeling 
Hoge Maasdijk en molen Nooit Gedagt. Hoge Maasdijk en molen Nooit Gedagt. 
Wanneer de zaak bij de Raad van State Wanneer de zaak bij de Raad van State 
wordt behandeld, is nog niet bekend. wordt behandeld, is nog niet bekend. 
Een woordvoerster laat desgevraagd Een woordvoerster laat desgevraagd 
weten dat de zaak de komende zes weten dat de zaak de komende zes 
weken niet op de agenda staat. Vanwege weken niet op de agenda staat. Vanwege 
het coronavirus heeft de Raad een het coronavirus heeft de Raad een 
achterstand opgelopen die nu met extra achterstand opgelopen die nu met extra 
lange zittingsdagen wordt ingelopen. lange zittingsdagen wordt ingelopen. 
Ze verwacht dat Op ’t Loev in september Ze verwacht dat Op ’t Loev in september 
of oktober aan de beurt zal zijn. Tijdens of oktober aan de beurt zal zijn. Tijdens 
de zitting kunnen de diverse partijen de zitting kunnen de diverse partijen 
hun bezwaren toelichten en kunnen hun bezwaren toelichten en kunnen 
de rechters vragen stellen. Na zes of de rechters vragen stellen. Na zes of 
twaalf weken, doen ze uitspraak.  Bij twaalf weken, doen ze uitspraak.  Bij 
een positief besluit zullen de woningen een positief besluit zullen de woningen 
volgens Trower binnen een half jaar in de volgens Trower binnen een half jaar in de 
verkoop komen. Omdat het bouwterrein verkoop komen. Omdat het bouwterrein 
buitendijks ligt, mag er alleen tussen 15 buitendijks ligt, mag er alleen tussen 15 
april en 15 oktober een schop in de grond. april en 15 oktober een schop in de grond. 
Als de grondwerkzaamheden eenmaal Als de grondwerkzaamheden eenmaal 
zijn afgerond, kan er ook in herfst en zijn afgerond, kan er ook in herfst en 
winter worden gebouwd. winter worden gebouwd. 

Brandresten worden Brandresten worden 
toch opgeruimd toch opgeruimd 
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Ook weer van startOok weer van start
Het voetveer naar slot Loevestein Het voetveer naar slot Loevestein 
vaart weer dagelijks vanaf  10:00 vaart weer dagelijks vanaf  10:00 
uur. Ze hebben alle noodzakelijke uur. Ze hebben alle noodzakelijke 
maatregelen tegen corona getroffen maatregelen tegen corona getroffen 
en kunnen weer ‘van wal’. Wel en kunnen weer ‘van wal’. Wel 
waarschuwt Stichting ‘Boven ‘t gat’, waarschuwt Stichting ‘Boven ‘t gat’, 
die het voet-veer exploiteert, dat die het voet-veer exploiteert, dat 
wegens de beperkte capaciteit er een wegens de beperkte capaciteit er een 
grote kans op wachttijden is. “We grote kans op wachttijden is. “We 
zijn de eerste tijd met extra mensen zijn de eerste tijd met extra mensen 
aanwezig om de stroom passagiers aanwezig om de stroom passagiers 
te begeleiden en aanwijzingen te te begeleiden en aanwijzingen te 
geven. In noodzakelijk geval raden geven. In noodzakelijk geval raden 
we fietsers aan om via de Andelse we fietsers aan om via de Andelse 
sluis hun route te vinden”, aldus sluis hun route te vinden”, aldus 
voorzitter Aart Geurtsen.  Ook voorzitter Aart Geurtsen.  Ook 
het stadsgidsengilde geeft weer het stadsgidsengilde geeft weer 
rondleidingen. Voorlopig met een rondleidingen. Voorlopig met een 
maximum van 4 personen. Na maximum van 4 personen. Na 
september kunnen dat er wellicht september kunnen dat er wellicht 
meer gaan worden. Het Woerkumer meer gaan worden. Het Woerkumer 
bier twijfelt nog of ze de bierproeverij bier twijfelt nog of ze de bierproeverij 
annex historische bierwandeling annex historische bierwandeling 
weer gaan opstarten. “Die weer gaan opstarten. “Die 
anderhalvemeter afstand maakt het anderhalvemeter afstand maakt het 
proeven, wandelen en varen allemaal proeven, wandelen en varen allemaal 
wel erg lastig” aldus voorzitter wel erg lastig” aldus voorzitter 
JanWillem Sigtermans. “Maar we JanWillem Sigtermans. “Maar we 
blijven zoeken naar mogelijkheden blijven zoeken naar mogelijkheden 
waarmee we wel het bierverleden van waarmee we wel het bierverleden van 
Woerkum kunnen promoten.”Woerkum kunnen promoten.”

Coby van ‘Oude Liefde’Coby van ‘Oude Liefde’


