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Eénheidsworst of maatwerk? 
Over passend groen en 

ontsierende containers.

Jazeker, net als de opleving van 
corona zijn wij er ook weer. 

Voorlopig niet wekelijks maar 
één keer per maand.

Hannie is sinds ze in de vesting 
woont vervuld van een 

chronisch geluksgevoel. “De 
beste keus van m’n leven.”

“Witte nog…” gaat deze 
keer over een baker, of te 

wel een wijze vrouw die als 
vroedvrouw dienst deed.

Een pop-up restaurant om extra 
toeristen op te vangen en lokale 

ingrediënten te promoten. 
Werkte het?

Zonder tegenbericht bezorgt de geZonder tegenbericht bezorgt de ge-
meente Altena volgende maand meer meente Altena volgende maand meer 
dan tweehonderd grijs/blauwe papierdan tweehonderd grijs/blauwe papier-
containers van 240 liter in de vesting. containers van 240 liter in de vesting. 
De plastic bakken kosten niets maar De plastic bakken kosten niets maar 
mogen niet opmogen niet op- of aan de openbare weg  of aan de openbare weg 
staan. Bewoners die geen plek hebben staan. Bewoners die geen plek hebben 
voor nog een container of liever gebruik voor nog een container of liever gebruik 
maken van een verzamelcontainer, maken van een verzamelcontainer, 
moeten snel in actie komen.moeten snel in actie komen.

Tot nu toe haalden diverse maatschap-
pelijke organisaties om de week het 
oud-papier op. Omdat dit systeem te 
duur is, schakelt de gemeente Altena over 
naar papiercontainers die maandelijks 
worden geleegd. Eind juni kregen alle 
vestingbewoners hierover bericht. In de 
standaardbrief die alle bewoners van de 
kern Woudrichem eind juni ontvingen 
staat: “U krijgt een papiercontainer”. In 
de brief stond verder dat men eventueel 
tot 11 juli voor een kleine container kon 
kiezen (120 liter) door naar een speciale 
pagina op de website van de gemeente 
te surfen. Nergens was te lezen dat er 
een andere oplossing op komst was voor 
vestingbewoners die geen plaats hebben 
voor nog een container. Maar die is er 
wel… 

ACHT VERZAMELCONTAINERS
Na klachten van vestingbewoners die geen 
papiercontainer willen of kunnen plaatsen, 
komen er op acht verschillende locaties in 
de vesting verzamelcontainers. De afme-
ting van zo’n verzamelcontainer is gelijk 
aan ongeveer zes gewone papiercontainers, 
staat op wielen en past in een ijzeren kast 
met daarop twee kleppen die met een 
speciale sleutel open gaat. Onder het dek-
sel zit een sleuf waarin papier en gevouwen 
karton gedeponeerd kan worden.

Wie geen container wil en liever gebruik Wie geen container wil en liever gebruik 
wil maken van de verzamelcontainer wil maken van de verzamelcontainer 
stuurt een mailtje naarstuurt een mailtje naar
afval@gemeentealtena.nl.  afval@gemeentealtena.nl.  
De gemeente laat dan weten wat de voorDe gemeente laat dan weten wat de voor-
waarden en de kosten zijn. Wie geen waarden en de kosten zijn. Wie geen 
papiercontainer wil van 240 liter papier papiercontainer wil van 240 liter papier 
maar eentje van 120 liter stuurt een maar eentje van 120 liter stuurt een 
bericht naar het zelfde mailadres. Bellen bericht naar het zelfde mailadres. Bellen 
kan ook: 0800kan ook: 0800-4002050.4002050.

HISTORISCH KARAKTER
Al met al wordt de vesting er niet mooier 
op. Gezien het historische karakter had-
den heel wat bewoners gehoopt op een 
passende oplossing. Ondergronds of mar-

1000 bommen en granaten staakt het vuren
Het tijdelijke restaurant ‘1000 bommen Het tijdelijke restaurant ‘1000 bommen 
en granaten’ dat vanaf begin juli in en granaten’ dat vanaf begin juli in 
het Arsenaal actief was, is niet meer. het Arsenaal actief was, is niet meer. 
Gedurende de drukke zomermaanden Gedurende de drukke zomermaanden 
was het een goede aanvulling op de was het een goede aanvulling op de 
bestaande horeca maar nu is de pop-up bestaande horeca maar nu is de pop-up 
niet meer nodig.niet meer nodig.

Het initiatief voor de pop-up lag bij
het Visserijmuseum dat nog steeds
een huurder zoekt en bij de ondernemers-
vereniging Woudrichem. Zij verwachtte 
afgelopen zomer dat er meer toeristen 
naar de vesting zouden komen terwijl de 
capaciteit bij de bestaande gelegenheden 
misschien onvoldoende zou zijn vanwege 
de maatregelen tegen corona. 

“Als ondernemersvereniging zijn we 
niet ontevreden met dit experiment”, 
zegt Aart Geurtsen namens het bestuur: 
“Normaliter is het tijdens de vakantie zelf 
niet echt druk. Dit jaar was het door de 
corona duidelijk anders. Dankzij dit tijdelijk 
extra aanbod was er gelukkig plek genoeg 
voor een ieder die de vesting bezocht. Na 
een korte rondvraag bij onze horecaleden, 
hebben we niet het gevoel dat dit ten koste 
van de omzet van anderen is gegaan. We 
hadden natuurlijk een schitterende zomer 
en alle terrassen zaten lekker vol.” 
De vereniging is trots op het Visserijmuse-
um en de samenwerking met de gemeente 
die de basis voor de pop-up mogelijk 
maakte. “En natuurlijk op de gezamenlijk 

horeca die hebben laten zien dat de vesting 
gastvrijheid écht hoog in het vaandel heeft 
staan”. 
Het pop-up restaurant koos als één 
van de weinige in Altena bewust voor 
streekproducten en een CO2 neutrale 
bereiding op houtskool. “Dat viel niet altijd 
mee”, vertelt co-exploitant Patrick de Rade 
(Kruiden en Jasmijn). “Er worden in Altena 
mooie producten als kaas, zuivel, groente 
en aardappels geproduceerd. Maar qua 

vers vlees, -gevogelte en zelfs riviervis ligt er 
nog een uitdaging. Omdat wij voor onszelf 
een cirkel van maximaal vijftig kilometer 
rond de vesting hadden getrokken 
waarbinnen we wilden inkopen, konden we 
ook buiten de gemeente maar toch in de 
streek terecht.”  
Ondanks het succes heeft hij niet de 
behoefte om langer door te gaan met de 
pop-up. “Van meet af aan zou het een 
tijdelijke oplossing zijn. Daardoor kon er 

van de kant van de gemeente snel een 
tijdelijke gunning komen tot medio 
september. Daarna diende een formele 
procedure opgestart te worden, die al 
snel acht weken in beslag zou nemen. 
Als er iemand bezwaar zou aantekenen 
ben je zo weer een aantal extra maanden 
verder. Daarnaast moest er huur betaald 
gaan worden, gelukkig bleek het bestuur 
van het museum bereid niet de volle mep
 te vragen. Maar toen we daarbij de onze-

kerheden toevoegden van een mogelijke 
tweede coronagolf, hebben we besloten
om de pop-up niet verder te verlengen. 
Jammer, want er zijn weinig accommo-
daties op het eiland waar grotere groepen 
met in achtneming van die 1,5 meter 
terecht kunnen. 
Tijdens de avonden dat we een band te gast
hadden, merkten we dat mensen snakken 
naar de gezelligheid van het samen zijn. 
Ook al is dat dan op 1,5 meter”. 

kant, zoals de Efteling haar Holle Bolle 
Gijs heeft, zo zou de vesting haar unieke 
karakter kunnen onderstrepen met een 
bijzonder verzamelpunt. 
Ach, het went, weet een betrokken amb-
tenaar van de gemeente Altena. Toen de 
papiercontainer afgelopen jaren in de 
voormalige gemeenten Wijk & Aalburg 

en Werkendam geïntroduceerd werd, wa-
ren er heel wat inwoners tegen de plastic 
bakken. “Nu wil men niet anders meer.” 

VEEL PAPIER
De containers zeggen ook wat over ons 
papierverbruik. Omdat we steeds meer 
via internet laten bezorgen groeit het aan-

tal kartonnen dozen. Plastic tassen zijn 
vaak vervangen door papier. Het aantal 
huizen in de vesting waar een “NEE/NEE” 
sticker op de brievenbus zit is op iets meer 
dan twee handen te tellen. Het aantal 
“NEE/JA” stickers op brievenbussen in de 
vesting is wat groter, maar verreweg het 
merendeel is stickerloos. 

  Achter het Spieringstraatje / Landpoortstraat  Achter het Spieringstraatje / Landpoortstraat



Essentaksterfte, kale beuken, ielige 
knotlindes, breuksnoei en fruitbomen via 
crowdfunding. 
Voor een doorsnee vestingbewoner is het
wellicht abracadabra, maar voor ambte-
naar groenbeheer Henk van der Laan en 
voor de mensen van Woerkumer Weelde 
is het begrijpelijke taal. Vorige week 
kwamen zij bij elkaar om zich te buigen 
over het groen in- en rond de vesting.

Ook in de vesting blijken essen last te 
hebben van de essentaksterfte en er is 
nog wel meer aan de hand met de bomen 
die ons letterlijk omringen. Bureau 
‘Boomtotaalzorg’ heeft in opdracht van 
de gemeente het gehele bomenbestand 
op de wal onderzocht. Dat heeft 
geresulteerd in een conditiekaart van 
goed tot slecht. Zo zijn de beuken op de 
zuidwal bij ‘Kruiden & Jasmijn’ slecht. In 
de zuidwesthoek zijn zes essen slecht tot 
matig en ook in de noordwesthoek zijn 
enkele essen er slecht aan toe.  Uit het 
oogpunt van veiligheid gaat de gemeente 
de meeste van die bomen kappen. 

Dat gebeurt niet in één keer. Op de plaats 
van de gekapte bomen komt een meer 
diverse aanplant terug. Bij voorkeur bo-
men die meer streekeigen zijn zoals gewo-
ne esdoorns en lindes. Dit zijn inheemse, 
natuurlijke sterke bomen die met de jaren 
monumentaal kunnen uitgroeien.

Er wordt verder nagedacht om een aantal 
dode of slechte bomen op de wal bij het 
Kattengrachtje neer te leggen. Leuk en 
educatief voor kinderen. Op die plek wil 
de gemeente ook experimenteren met 
breuksnoei bij hoge wilgen. Ze worden 

Bijl in bomenBijl in bomen

Zeventien jaar geleden kwam ze ‘over de 
sluis’ naar Altena om hier nooit meer
 weg te gaan. Geboren in Kerkwijk (onder 
Zaltbommel) heeft ze na diverse omzwer-
vingen, samen met haar twee langharige 
teckels, een vaste stek gevonden op 
Daalderstraat nummer 5. “Een lot uit de 
loterij” noemt Hanny van Geffen het. “Ik 
heb vrienden in de vesting wonen en iedere 
keer als ik ze bezocht en zo door de poort 
de vesting in reed dacht ik bij mezelf “Hier 
wil ik wonen” maar ja… vind maar eens iets 
betaalbaars. En toen kwam deze woning 
op mijn pad en heb ik gelijk ‘ ja’ gezegd. 
Klinkt misschien gek maar ik vind het nog 
steeds de beste keus van m’n leven.”

In het dagelijks leven is Hanny van Geffen 
ondernemer en runt ze met een leuk team 
een sportstudio: “Fit In Altena” in Giessen.
 De sportstudio heeft als missie mensen 
met raad en daad bij te staan in hun 
streven om fitter, slanker, energieker en
 dus gelukkiger door het leven te gaan.
Naast trainer is ze tevens voedingsdeskun-
dige. Haar werk is haar hobby en de studio 
heeft eigenlijk alleen maar fantastische 

Lot uit de loterijLot uit de loterij

klanten dus voelt het niet als ‘werk’. 
En nu is ze dus ook enthousiast vesting-
bewoonster. “Hiervoor had ik een groot 
huis met een grote tuin, maar die mis ik 
totaal niet. Als ik onder de waterpoort 
doorloop of met m’n honden op de wal 
wandel, dan zie ik een zee van groen en
natuur. En dat geeft me echt een geluks-
gevoel. Kijk ik uit m’n huisje de Daalder-
straat in, dan lijkt het wel alsof ik in Italië 
zit, al die leuke geveltjes. Er is reuring 
op terrasjes, er zijn leuke winkeltjes, 
restaurants en kroegen. En er zijn altijd 
wel dagjesmensen die hier cultuur komen 
snuiven. Kortom, het is hier fantastisch.”

Ze heeft zich voorgenomen om de lokale 
ondernemers en vooral de winkeltjes in 
de vesting te ondersteunen. “Dat doen ze 
in Heusden ook waardoor de winkeltjes 
ook buiten het toeristenseizoen 
kunnen bestaan. Neem het Woerkums 
Winkeltje… het is toch geweldig 
dat je daar naast leuke kadootjes 
en Woerkumer Bier, ook bonbons, 
biologisch brood en binnenkort ook 
heerlijke rauwmelkse kaas kunt kopen?”

Witte nog ...

Deze ochtend kwam er een verre nicht en een tante op 
bezoek, ik kende haar niet en ik was te nieuwsgierig in 
het gesprek, zei moeder. Misschien was dat waar, maar 
de vragen bleven maar uit mijn mond komen. Ze 
heet Marianne en had de mooiste ogen die ik ooit 
heb mogen zien. Helaas bleven ze niet logeren, ze 
kwamen alleen een kort bezoek brengen omdat 
zij op doorreis waren. Ik heb haar goed bekeken, 
de wijze waarop zij haar handen bewoog en met 
haar ogen knipperde was fascinerend. 

Vanavond heb ik geoefend om dezelfde gebaren 
na te bootsen. Jan zal betoverd zijn, net zoals 
Marianne mij betoverd heeft. We hebben elkaar 
beloofd om veelvuldig te corresponderen en 
elkaar op de hoogte te houden in welk huis wij 
verblijven. Zij is een jaar ouder dan dat ik ben 
en nog niet gehuwd. Zij is al wel beloofd aan de 
oudere graaf die haar in de winter voor het eerst 
zal bezoeken. Marianne had vernomen dat hij 
ouder is dan haar vader! Wat ben ik blij met 
mijn jonge aanstaande.

Fragmenten uit het fictieve dagboek van Jacoba van Beieren
door Claudia Maser-Grabner

door 
Hennie Neven-Ros

Wâ was dâ  ôk alweer….een baker….
We hadden er drie in de familie ooit.
De eerste was de moeder van opoe Marie, 
daar is niets van bekend… de tweede was 
opoe Marie zelf, die als vissersweduwe 
achter bleef met 12 keinder en de kost 
verdiende met nog meer keinder op de 
wereld te zetten. Maar dan liefst bij een 
ander.

Een baker was wat nu een verloskundige is 
maar dan veel simpeler.
Geen echo’s en machines maar gewoon 
puffen, persen en baren….
Ze rende van hot naar haar, want vroeger 
was de grond vruchtbaar in Woerkum en 
de vissers ijverig, dus…. keinder werden 

der genoeg geboren. De mondjes 
werden gevuld van al die 12 keinder en 
zolang er vissers blij waren dat ze  na 
een week op de rivier moeder de vrouw 
weer zagen, zolang werden er keinder 
gemaakt en geboren….opoe blij… 
Na 27 jaar te hebben gebakerd gaf ze 
het stokje, haar kennis en haar schort 
over aan haar oudste dochter Aal..de 
derde generatie bakers. En zo werd Aal 
de nieuwe baker in Woerkum.

Aal heeft 643 keinder op de wereld 
gezet, nooit een tweeling erbij en maar 
eentje die geboren is op haar eigen ver-

Dagboek van Jacoba
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daardoor compacter en groeien mooier uit 
met veel meer knoppen. 

Vanaf 12 oktober gaat de bijl in zes bomen 
in de zuidwesthoek bij ‘de Zonnehoek’. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Woerkumer Weelde, bereikbaar via 
gooflies@ziggo.nl of de gemeente Altena, 
h.vanderlaan@gemeentealtena.nl

jaardag. Dat was toevallig mijn zus Ineke.

Na 40 jaar heel Woerkum te hebben 
voorzien van blèrende baby’s nam ook zij 
afscheid van flesjes en poepluiers ,echter  
zonder opvolger in de familie. Op de foto 
staat ze met de eerste en de laatste baby 
die ze haalde, zoals ze dat noemde.
Zelf baarde ze twee zonen, waarvan èèn 
de bekende Jo Buiten was.
Tante Aal, zoals ze genoemd werd, was de 
spil van de familie en iedere zaterdag zat 
haar huske  in de Landpoortstraat vol met 
nazaten van opoe Marie voor een bakske 
Baksen soep en de mooiste bakerpraatjes.

11 juli 141511 juli 1415

Sponsoring:Sponsoring:
Deze Poortaol werd mogelijk gemaakt Deze Poortaol werd mogelijk gemaakt 

met hulp van Woonlinie.met hulp van Woonlinie.

We zoeken dringend mensen die mee We zoeken dringend mensen die mee 
willen schrijven.  willen schrijven.  

Interesse? Neem contact op!Interesse? Neem contact op!
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