
De stichting Brabantse Helden zou voor De stichting Brabantse Helden zou voor 
de zomer met diverse activiteiten in  de zomer met diverse activiteiten in  
De Gevangenpoort starten, maar het is De Gevangenpoort starten, maar het is 
nog steeds stil in het pand. Als het de  nog steeds stil in het pand. Als het de  
stichting niet lukt om de financiële stichting niet lukt om de financiële 
puzzel te leggen dan komen anderen in puzzel te leggen dan komen anderen in 
aanmerking om het pand te huren. aanmerking om het pand te huren. 

Volgens Wendy van Pamelen van de 
stichting Brabantse Helden staan de 
plannen op losse schroeven. “We zouden 
dit voorjaar voor de gemeente Altena 
met een pilot starten om mensen met 
een uitkering te herintegreren op de 
arbeidsmarkt. Maar dat bleek - tot 
onze verbazing en verbijstering - niet 
door te gaan. Daardoor viel er een gat 
in de begroting en hebben we de huur 
opgeschort. Want we kunnen niet zo 
maar iedere maand twee mille huur uit 
onze mouw 
schudden. 
Mijn bestuur is 
nu bezig met 
fondsen te 
werven, maar 
dat valt niet 
mee”, aldus een 
teleurgestelde 
Van Pamelen.

Andere Andere 
huurderhuurder
Als de deal 
niet doorgaat, 
dan is de 

gemeente van plan om het pand ‘breed 
in de markt zetten’, aldus Michiel de 
Rooij, onroerendgoed adviseur van de 
gemeente Altena. “We hopen natuurlijk 
dat de stichting Brabantse Helden het 
financieel rond weet te krijgen. Maar 
als dat niet lukt dan zijn we op basis van 
een recente uitspraak van de Hoge Raad 
gehouden aan beginselen van behoorlijk 
bestuur, waaronder het beginsel van 
gelijke kansen. Dus gaan we iedereen 
uitnodigen om een goed plan in te 
zenden. Verantwoordelijk wethouder 
Shah Sheikkariem (AltenaLokaal) bepaalt 
dan samen met onze afdeling wie het 
beste plan heeft.” De gemeente heeft 
de stichting een datum gegeven waarop 
ze moet laten weten of ze het pand gaat 
huren of niet. “Nog even geduld”, aldus 
De Rooij.

*** Recensie ***

Woningbouw aan de rivier

Huizen op ’t Gors, dat kan gelukkig alleen 
in de film. Om de vesting in alle pracht en 

praal te zien is de film “Hart op de juist 
plek” een aanrader. Van de ene stralende 

zonsondergang naar het volgende pittoreske 
straatje, het is duidelijk dat we op een 

bijzondere plek wonen.

Helaas is het kijken van de film wat de 
overige ingrediënten betreft een vermoeiende 

bezigheid. Hij draait om de twintiger Eve 
die na tegenslag in de stad weer bij haar 
moeder op zolder gaat wonen (Hugo de 
Grootstraat). Natuurlijk komt ze daar 

haar vroegere vriendje Luuk tegen, die in het 
dorp is blijven wonen ‘om dingen te kunnen 
verbeteren’. Een van de verbeteringen had 

woningbouw in de uiterwaarden naast 
de camping moeten zijn. Uiteindelijk 
is het Eve die het voor elkaar krijgt de 

torenklok, die al jaren stilstaat, te laten 
repareren en repareert ze zelf een scheur in 
de dorpsbevolking door een oude vete op te 

lossen. 

Een broodmager verhaal met slechte 
dialogen, rammelend acteerwerk en 
vreemde gebeurtenissen. Waarom 

heeft eerder niemand twee jongens met 
gereedschapskisten de toren in gestuurd 

om de klok te herstellen? Waarom zijn de 
brieven die de oplossing bieden voor de ruzie 

in het dorp niet door de eigenaar naar buiten 
gebracht? Ondertussen is ’t Hoekske in ieder 
geval gewoon ’t Hoekske, dat dan wel weer.

Bekijken op eigen risico.

Christien Bugter

Gevangenpoort opnieuw langs ‘AF’?

Toen ze wist dat ze een grote kans Toen ze wist dat ze een grote kans 
had om wethouder te worden bij de had om wethouder te worden bij de 
gemeente Altena, bezocht Anneloes van gemeente Altena, bezocht Anneloes van 
Hunnik met haar gezin ‘undercover’ de Hunnik met haar gezin ‘undercover’ de 
vesting. De Zwijndrechtse was meteen vesting. De Zwijndrechtse was meteen 
verkocht.verkocht.

“Wat mij meteen opviel was de 
hartelijkheid waarmee we ontvangen 
werden en hoe makkelijk het was om 
met iedereen een praatje te maken. En 
ook hoe trots inwoners zijn op de vesting. 
Daarnaast moet ik zeggen dat ik bijzonder 
gecharmeerd ben door de vesting zelf. 
Het is een uniek stukje historie dat voor 
een breed publiek ook buiten de regio 
interessant is. De charme zit ook in het 
feit dat men ‘het klein’ heeft weten te 
houden, waardoor het minder massaal 
bezocht wordt dan andere vestingsteden 
en het er prettig verblijven is”.

Groener en aantrekkelijkerGroener en aantrekkelijker
Wel denkt de wethouder dat het nodig is 
om de vesting wat meer kleur te geven: 
”Er ligt een ‘gedragen’ Vestingagenda 
waarin plannen staan om de vesting 
letterlijk groener te maken waardoor de 
vesting beter tegen de hitte bestand is. 

Of denk aan de opvang van regenwater 
tijdens hevige regenbuien.” Maar er 
moet ook iets gebeuren om de vesting 
aantrekkelijker te maken voor toeristen 
en andere bewoners van Altena die - zo 
bleek uit een gemeentelijke enquête - zich 
ook sterk bij de vesting betrokken voelen. 
“De uitdaging is 
om dit te doen op 
een manier dat de 
vesting levendig 
blijft en prettig 
blijft om in te 
wonen.” 

Een concreet 
plan van aanpak 
is in de maak. De 
vestingagenda 
wordt 
omgebouwd tot 
uitvoeringsagenda 
zodat duidelijk is 
wat er wanneer 
en hoe wordt 
aangepakt. 
“Vanuit mijn 
kernwethouderschap zal ik daarbij ook 
gezamenlijk met de bewoners optrekken. 

Gelukkig blijken die mondig genoeg te 
zijn en dat is fijn omdat we daardoor 
betere beslissingen kunnen nemen.
Misschien lukt het ook door verschillende 
werkzaamheden creatief aan elkaar 
te knopen, om naast de beperkte 
gemeentelijke middelen ook financiering 

elders te vinden.” 

Trots uitdragenTrots uitdragen
Van Hunnik is 
opgegroeid op het 
Zuid-Hollandse 
eiland Goeree-
Overflakkee dat 
uiteindelijk een 
grote gemeente 
geworden is. “Het 
risico bij dat soort 
grote herindelingen 
is dat de grootste 
kernen de kleintjes 
opslokken. Dat is 
daar niet gebeurd 
en gelukkig in 
Altena ook niet. 
De kracht van 

de vesting en heel Altena is dat er heel 
veel vanuit de eigen gemeenschap 

georganiseerd wordt. Als je kijkt hoeveel 
vrijwilligers er zijn dan is dat aantal echt 
heel hoog en dat wil je niet verloren 
laten gaan in de grootheid van een 
gemeente. Dit college wil wel echt meer 
de regie gaan nemen, ook in de regio. De 
‘snuffelperiode’ is achter de rug, er ligt 
een duidelijk bestuursakkoord en we gaan 
dus echt wel wat slagen maken.”
Zo wil ze dat de gemeente de 
Unescostatus van de vesting en forten 
meer gaat uitdragen. “Het is iets waar 
we echt trots op mogen zijn”, zegt 
Van Hunnik die als wethouder ook 
verantwoordelijkheid is voor het erfgoed 
in Altena. “Ook hier gaan we zoeken 
naar koppelkansen, denk bijvoorbeeld 
in combinatie met recreatie dat onder 
de verantwoordelijkheid van wethouder 
Roland van Vugt valt.” 

De wethouder zal heel vaak in Altena te 
vinden zijn, maar haar bed blijft vanwege 
haar gezin in Zwijndrecht staan. Ook 
collega wethouder Hans Tanis (financiën, 
wonen) woont in de Drechtsteden. 
Carpoolen doen ze nog niet maar Hunnik 
vindt het wel een goed idee.

De opnames leidden tot verdeelde 
reacties. Bezoekers van de film 
“Hart op juist plek” zijn ‘t eens: 

mooie plaatjes, slechte film.

Roeien met de riemen die je hebt 
doen we al eeuwen in de vesting. 

Met de “Altena Regatta” doet 
Altena het nu ook.

Nieuwe wethouder wil de vesting meer kleur geven
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Is er een rattenplaag in de 
vesting? Wij denken van wel! 

Maar wie wil er over praten? De 
redactie doet een oproep.

Zal onze Vesting wethouder 
er in slagen om slagen te 

maken? Samen maken we betere 
beslissingen klinkt alvast goed!

Gemeente geen voorstander 
van woningsplitsing wegens 
toename parkeerdruk in de 

vesting. Hèhè... eindelijk.

Ramen in de daken

column

Sinds een aantal jaar correspondeer ik met 
mensen die in Texas wonen. Aan de rand van 
de woestijn. We hebben elkaar nooit ontmoet 

en dat gaat waarschijnlijk ook nooit gebeuren. 
We whats-appen over hoe verschillend onze 

leefsituatie is. Soms sturen we een foto. Zij vinden 
dat wij in Disney World wonen en voor mij wonen 
zij in een westernfilm. Zo mooi en sprookjesachtig 
als zij ons Woudrichem vinden, zo bizar vond ik 
hun klimaat: overdag boven de 40 graden en ’s 

nachts vorst. In hetzelfde etmaal welteverstaan. 

Vond, want inmiddels gaat het hier ook die kant 
op. Ik verbaas me over de manshoge cactussen 

in hun backyard. Waar zij zich over verbaasden 
toen ik een luchtfoto van de vesting stuurde, was 

niet eens de enorme hoeveelheid water om ons 
heen maar: ‘you have windows in the roofs??!’ 

Dat is met de hitte in hun omgeving ondenkbaar. 
Nog even en wij gaan ze moeten blinderen…

AbGevangenenpoort en Hoogstraat 1Gevangenenpoort en Hoogstraat 1

Regatta Race Regatta Race 

Anneloes van HunnikAnneloes van Hunnik

De gemeente Altena geeft geen De gemeente Altena geeft geen 
toestemming voor het splitsen van het toestemming voor het splitsen van het 
pand Hoogstraat 1 in meerdere woningen. pand Hoogstraat 1 in meerdere woningen. 
Wat er nu gaat gebeuren met het witte Wat er nu gaat gebeuren met het witte 
hoekpand,  in de volksmond beter bekend hoekpand,  in de volksmond beter bekend 
als het pand van ‘Jo Buiten’ (voormalig als het pand van ‘Jo Buiten’ (voormalig 
winkelier), is nog niet bekend.winkelier), is nog niet bekend.

Volgens de woordvoerder van de afdeling 
Ruimtelijk Beheer is de parkeerdruk de 
reden van de afwijzing. “Bij woningsplitsing 
in de vesting is voor de commissie 
die hier overgaat, toename van extra 
parkeerplaatsen het belangrijkste 
argument voor afwijzing”. 
Vestingbewoner Leo Sluijmer, die deze 
ontwikkeling in de vesting nauwkeurig 
volgt, is opgelucht. “Bij splitsing is naast 

parkeren ook een privacy aspect aan de 
orde in de vorm van balkons, dakterrassen 
en toegangen in het achtererfgebied. Goed 
dus van de gemeente om voor de dicht 
bebouwde vesting algemeen beleid te 
maken tegen splitsing.”

Volgens verkoopmakelaar Arjen Blokland 
van B’mak gaat de verkoop van het pand 
wel door. “Volgens ons wordt het pand 
over twee maanden geleverd en gaat de 
verkoop gewoon door.” Wat er in het 
pand gaat komen zegt hij het wel te weten 
maar mag hij nog niet vertellen. Eén van 
de huidige eigenaren van het pand, de 
voormalige Woerkumse wethouder Bert 
van Vessem, was voor commentaar niet 
bereikbaar.

Geen woningen in pand Hoogstraat 1

De vesting was afgelopen zaterdag goed vertegenwoordigd op de eerste Altena 
regatta, waar meer dan honderd roeiers uit zeven kernen het tegen elkaar opnamen. 

Woudrichem sleepte de meeste prijzen binnen. Volgend jaar weer!



Een internationale familie op 
de oh-zo Hollandse Vissersdijk

Daan (39) en Carla (40) Landman wonen Daan (39) en Carla (40) Landman wonen 
sinds juli op de Vissersdijk 1D. Een meer sinds juli op de Vissersdijk 1D. Een meer 
internationale familie zul je hier in de internationale familie zul je hier in de 
vesting niet snel vinden. vesting niet snel vinden. 

Daan, Nederlands, is geboren in 
Venray en Carla komt uit Rio de Janeiro 
in Brazilië. Dochter Charlotte (3) is 
geboren in Ljubljana, Slovenië en Emily (5 
maanden), in Rio in Brazilië. Voor Daan 
voelt de vesting als thuis omdat hij in 2014 
negen maanden bij zijn ouders Lia en Rik 
Landman op de Bagijnestraat woonde. Hij 
studeerde destijds voor piloot. 

In juli 2014 is hij een maand naar Rio 
geweest, tijdens het WK voetbal. 
Overdag deed hij vrijwilligerswerk in 
een weeshuis en ‘s avonds ging hij op 
stap om de wedstrijden te kijken in 

Lapa, de uitgaanswijk van Rio. Daar 
ontmoette hij Carla. Zij sprak alleen 
Portugees (inmiddels ook vloeiend 
Engels). Thuisgekomen vanuit Rio nam 
Daan privélessen Portugees van Petra van 
Andel (van de voormalige slijterij in de 
Kerkstraat), naast zijn studie voor piloot.

In 2017 trouwden Daan en Carla in de 
toenmalige gemeente Woudrichem, 
met Petra als getuige. In kleine kring 
vierden ze de bruiloft met een heerlijke 
maaltijd bij Zus. Vervolgens vertrok het 
gloednieuwe echtpaar voor zes maanden 
naar Malawi in Zuid-Oost Afrika.
Daan bestuurt wereldwijd de Boeing 747, 
“the Queen of the skies”. Hij vliegt vracht 
en passagiers (450), vooral Moslims op 
pelgrimstocht, heen en weer tussen 
Mekka en Indonesië.

Carla is nu nog fulltime mama, want 
zoals Daan zegt: “Piloot zijn is een beroep 
voor het hele gezin.” “Maar”, vertelt hij, 
“Carla heeft een universitaire opleiding 
in logistiek management en een MBA in 
Business Administration - ze verheugt zich 
erop weer gauw aan het werk te kunnen 
gaan.”

Voorlopig is ze druk met de meiden 
terwijl Daan drie tot vier weken van huis 
is. Charlotte spreekt al aardig Portugees 
en Engels, en een beetje Sloveens en 
wordt Nederlands bijgebracht op 
Kinderopvang BuitenGewoon.

De Vissersdijk is een internationale familie 
met toch een oh-zo Woudrichems verhaal 
rijker!

De redactie is dringend De redactie is dringend 
op zoek naar mensen die op zoek naar mensen die 
(over)last van ratten (over)last van ratten 
hebben in de vesting en hebben in de vesting en 
er iets over kwijt willen er iets over kwijt willen 
in het poortaol.in het poortaol.

Al die slagerijen in Woerkum.Al die slagerijen in Woerkum.
Er waren er genoeg om alle 
Woerkummers royaal te voorzien 
van sudderlapjes en gerookte 
worsten. Je had er twee op de 
Hoogstraat en wel een stuk of drie 
in de Kerkstraat.
Slager Spoor zat op de Hoogstraat. 
Eens per jaar, met Pasen, versierde 
hij een koe en wandelde daarmee 
feestelijk naar het slachthuis, het 
laatste ererondje voor Klaartje koe.

De slachterij was aan de Vissersdijk, daar 
lieten alle collega slagers hun koeien en 
varkens slachten. Als kinderen keken we 
er angstig stiekem om een hoekje om dan 
van schrik hard weg te rennen als zo’n koe 
of varken het loodje legde.

Slager van der Linden nam de winkel over 
van Spoor en die had fietskoerier Toontje 
Verhey in dienst, die met een grote mand 
voorop zijn fiets de bestelde karbonades 
bij je thuis bracht.
Het was wel boter bij de vis en ’s avonds 
zat Toontje de centen voor de slager te 
tellen aan de keukentafel...en o wee, als 
het niet klopte.

In de Kerkstraat zat o.a. de slagerij van 
Eeltje en Arie Boon. Als je daar aan de 
beurt was vroeg Arie steevast “zeg ut 
is jerouw”….ja jerouw, dâ kân…nee 
jerouw, Dâ hèk nie! Ook een gevleugelde 
uitspraak van hem was “Wil de mijne 
worst of die van de febriek”? Je snapt wel 
welke worst het werd.

Halverwege de Kerkstraat had je de  
slagerij van Chiel Kentie waar jaren later 
slager Huygens in heeft gezeten.
Aan het eind van de Kerkstraat, naast café 
Bergeijk, het café van zijn moeder, had 

slager Peter van Bergeijk zijn winkel. 
Het roken van worsten en hammen deed 
hij achter het huis van buurman Kentie, 
de fietsenmaker en met de gerookte 
worsten over zijn arm kon hij zo achterom 
naar huis.

In 1954 is de slagerij  
van Bergeijk 
verhuisd naar een 
mooi hoekje onder 
de toren. Na het 
overlijden van 
Peter van Bergeijk 
in 1962 heeft 
slagerij De Gier uit 
Gorkum die winkel 

overgenomen en daarna 
Thomas Claassens. Nu is 
het een woonhuis.

Alle slagerijen hebben 
een andere bestemming 
gekregen in de loop der 
jaren en van de slachterij 
zijn nergens meer 
bloedsporen te vinden. 
Tegenwoordig ga je naar 
de supermarkt voor je 
speklapjes en zijn we 

bijna vergeten dat de worst van de slager 
toch eigenlijk wel de lekkerste was.
                                                                                                               
Met dank aan Petra van den Berg en Tini van 
Brakel voor de foto’s en de info.

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

Neem contact met ons op over de Neem contact met ons op over de 
mogelijkheden.mogelijkheden.
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Witte nog ...
door 

Hennie Neven-Ros

Volg @poortaol  @poortaol op Instagram. 

Rick en Lia Landman met kleinkinderen Charlotte en EmilyRick en Lia Landman met kleinkinderen Charlotte en Emily

Buurthuis start dit najaar
Het buurthuis in oprichting gaat niet wachten op een vaste stek en start dit najaar met Het buurthuis in oprichting gaat niet wachten op een vaste stek en start dit najaar met 
de eerste activiteiten. In voorbereiding zijn gezamenlijke maaltijden, wandelingen met de eerste activiteiten. In voorbereiding zijn gezamenlijke maaltijden, wandelingen met 
koffie en een liederentafel.koffie en een liederentafel.

Als de statuten van de vereniging bij de notaris zijn gepasseerd dan is het buurthuis op 
papier een feit en kan ze startsubsidie gaan aanvragen. De gemeente is enthousiast 
over het burgerinitiatief maar heeft wel laten weten dat het buurthuis niet hoeft te 
rekenen op een structurele subsidie. Wel zijn er mogelijkheden voor projectsubsidies. 
“Denk bijvoorbeeld aan financiële steun voor de inrichting van een professionele keuken 
of de aanleg van een lift om een gebouw voor iedereen toegankelijk te maken”, zegt 
bestuurslid Annelies Wals.  

TeerkamerTeerkamer
Het bestuur heef diverse locaties op het oog maar is erg gecharmeerd van De Teerkamer, 
mits er een lift komt. Het Arsenaal is ook een optie als de grote ruimte opnieuw wordt 
ingericht en meer functies heeft dan alleen een buurthuis. De invulling van het Arsenaal 
is nu onderwerp van een haalbaarheidsstudie. Het bestuur heeft kortom meer ijzers in 
het vuur. “We hebben met veel mensen gesproken, enorm gezaaid en we zijn nu bezig 
met bewateren in de hoop dat we straks kunnen oogsten”, zegt Wals.

De financiering is ook onderwerp van onderzoek. Het bestuur denkt aan een optelsom 
van inkomsten zoals projectsubsidies, inkomsten uit andere activiteiten zoals (delen van) 
de accommodatie op bepaalde tijden tegen betaling beschikbaar stellen aan derden 
(kruidenierswinkeltje en andere lokale initiatieven, GGD/wijkzuster), bijdragen van 
lokale ondernemers maar ook een betaald lidmaatschap en bijdragen voor activiteiten. 

OntmoetingOntmoeting
Ook zonder thuis kan het buurthuis starten. Diverse ondernemers en organisaties zijn 
genegen om specifieke activiteiten van de vereniging onderdak te geven. Zo kan het 
buurthuis op bepaalde momenten terecht bij Ploon, in de kelder van restaurant ’t Oude 
Raedthuys en de ruimte van de katholieke kerk (hoek Hoogstraat/Hugo de Grootstraat). 
Hoog op het verlanglijstje staat samen eten, wandelen en een liederentafel. Het gaat om 
laagdrempelige activiteiten waarbij ontmoeting centraal staat. 

Het bestuur telt nu drie leden (Annelies Wals, Teuni Bax en Ans Nieuwenhuizen) en is op 
zoek naar versterking. Belangstellenden kunnen contact opnemen met 
huisvandevesting2022@outlook.com

ZomeRleZen

Praten aan kabbelend water over gedeelde leeservaringen. Op misschien wel de 
mooiste plek van de vesting, kwamen onlangs bijna dertig mensen bijeen. Allemaal 

hadden ze het boek ‘Stilleven’ van Sarah Winman gelezen. Het was de derde  
‘Zomerlezen’, georganiseerd door boekhandel Tante Bethje.


