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Hoe vergaat het de senioren in 
de Vesting. Hebben zij hulp no-
dig of zijn het krasse knarren?

Lees hier hun verhaal.

“De Heen & Weer-Weer Man”
Maak kennis met de

nieuwe Veerman van
‘Boven ‘t Gat’

Bemoedigende woorden van 
onze Vesting Gouverneur

in deze barre en bizarre
tijden

Support your locals!
Wie is er nog open en wie niet?

Waar kan je nog wat halen
of bestellen?

In gedachten fietsend, Blij dat 
ik in de Vesting woon en nog 

veel meer inzendingen.  
De volgende keer die van u?

Jan VerhoevenJan Verhoeven (91) kunstkenner en  (91) kunstkenner en 
levenskunstenaar zit bepaald niet op levenskunstenaar zit bepaald niet op 
boodschappendienst te wachten. ”Laat boodschappendienst te wachten. ”Laat 
ik vooropstellen dat ik kerngezond ik vooropstellen dat ik kerngezond 
ben, maar dat boodschappen doen is ben, maar dat boodschappen doen is 
juist mijn wekelijks uitje en dat laat ik juist mijn wekelijks uitje en dat laat ik 
me door niemand afnemen” aldus een me door niemand afnemen” aldus een 
energieke Verhoeven. “Mijn dagelijkse energieke Verhoeven. “Mijn dagelijkse 
bezigheden zijn niet echt veranderd bezigheden zijn niet echt veranderd 
door de crisis”. Zo verheugd hij zich door de crisis”. Zo verheugd hij zich 
dagelijks op de drie kranten, verder dagelijks op de drie kranten, verder 
houdt hij zelf z’n huis bij wat tegelijk houdt hij zelf z’n huis bij wat tegelijk 
ook genoeg “oefening en beweging” ook genoeg “oefening en beweging” 
oplevert. Wandelen en fietsen is niet oplevert. Wandelen en fietsen is niet 
zijn ding maar rond rijden in de Roover zijn ding maar rond rijden in de Roover 
(hij noemt het een “Roovmobiel”) doet (hij noemt het een “Roovmobiel”) doet 
hij graag. hij graag. 

Ook Johan Combee (82) voelt zich Ook Johan Combee (82) voelt zich 
kerngezond en doet alles zelf. “Ik maak kerngezond en doet alles zelf. “Ik maak 
nog steeds m’n dagelijkse praatje op nog steeds m’n dagelijkse praatje op 
ut Hôôt (red: leugenbanken buiten ut Hôôt (red: leugenbanken buiten 
de Waterpoort), maar dan vanuit de de Waterpoort), maar dan vanuit de 
auto en ik hou wel die 1,5 meter afstand auto en ik hou wel die 1,5 meter afstand 
goed in de gaten. Verder beperk ik m’n goed in de gaten. Verder beperk ik m’n 
sociale contacten wel. Ik zou morgen sociale contacten wel. Ik zou morgen 
bijvoorbeeld met m’n kleinzoon gaan bijvoorbeeld met m’n kleinzoon gaan 
vissen, maar dat heb ik afgezegd. Om vissen, maar dat heb ik afgezegd. Om 
mezelf bezig te houden ga ik ook mezelf bezig te houden ga ik ook 
nieuwe dingen doen.  nieuwe dingen doen.  
Zo ga ik vanmiddag koekjes bakken, ben Zo ga ik vanmiddag koekjes bakken, ben 
benieuwd of het lekker wordt”. benieuwd of het lekker wordt”. 

Aleid van Helleman ‘breit zich suf ’ Aleid van Helleman ‘breit zich suf ’ 
volgens haar man. Aan de telefoon volgens haar man. Aan de telefoon 
blijkt ze de nuchterheid zelve: “In blijkt ze de nuchterheid zelve: “In 
het griepseizoen 2018/2019 stierven het griepseizoen 2018/2019 stierven 
er dacht ik zo’n 2000 mensen meer er dacht ik zo’n 2000 mensen meer 
dan verwacht (red: dat waren er zelfs dan verwacht (red: dat waren er zelfs 
2900), maar daar hoorde we toen 2900), maar daar hoorde we toen 
amper iets over en nu staat alles op z’n amper iets over en nu staat alles op z’n 
kop”.  Wat dat breien betreft: “Kijk mijn kop”.  Wat dat breien betreft: “Kijk mijn 
kleinzoon leeft op grote voet, hij heeft kleinzoon leeft op grote voet, hij heeft 
schoenmaat 48,5 en daar zijn geen leuke schoenmaat 48,5 en daar zijn geen leuke 
kleurige sokken voor. Die brei ik dus en kleurige sokken voor. Die brei ik dus en 
hij is er berentrots op”. Ook man Rob hij is er berentrots op”. Ook man Rob 
verveelt zich bepaald niet, hij gaat graag verveelt zich bepaald niet, hij gaat graag 
wandelen en boodschappen voor zijn wandelen en boodschappen voor zijn 
dochter doen. Verder valt er nog veel op dochter doen. Verder valt er nog veel op 
de computer te ontdekken en musiceert de computer te ontdekken en musiceert 
hij noodgedwongen alleen. “We worden hij noodgedwongen alleen. “We worden 
wel suf gebeld door familie en bekende” wel suf gebeld door familie en bekende” 
zegt Aleid “dat is eigenlijk best gezellig”. zegt Aleid “dat is eigenlijk best gezellig”. 

Ook het leven van Nanny en Bert Ook het leven van Nanny en Bert 
Bergshoeff (89) is niet veel veranderd, Bergshoeff (89) is niet veel veranderd, 
ook zij zijn nog fit. “Nan is wandelen ook zij zijn nog fit. “Nan is wandelen 
en ik ben net terug van boodschappen en ik ben net terug van boodschappen 
doen. Die doe ik wel wat vroeger dan doen. Die doe ik wel wat vroeger dan 
anders en met inachtneming van de anders en met inachtneming van de 
gepaste afstand tot de anderen. Maar gepaste afstand tot de anderen. Maar 
verder gaat alles gewoon z’n gangetje. Ik verder gaat alles gewoon z’n gangetje. Ik 
geniet veel van de natuur om ons huisje geniet veel van de natuur om ons huisje 
en vooral van de vogels. Dat gaat nooit en vooral van de vogels. Dat gaat nooit 
vervelen”. vervelen”.  

SENIOREN ‘SENANG’ IN DE VESTINGSENIOREN ‘SENANG’ IN DE VESTING
‘Coronahulp Woudrichem’ van initiatiefneemster Fenneke Snippe is een FaceBook-pagina die makelt tussen zij die ‘Coronahulp Woudrichem’ van initiatiefneemster Fenneke Snippe is een FaceBook-pagina die makelt tussen zij die 

hulp vragen en anderen die graag wat willen doen voor een ander. Aanbod is er al genoeg maar hoe zit het met de hulp vragen en anderen die graag wat willen doen voor een ander. Aanbod is er al genoeg maar hoe zit het met de 
vraagkant? Een kort telefonisch rondje langs een aantal senioren in de Vesting levert het beeld op  vraagkant? Een kort telefonisch rondje langs een aantal senioren in de Vesting levert het beeld op  

dat deze ‘krasse knarren’ momenteel niet echt op hulp zitten te wachten.dat deze ‘krasse knarren’ momenteel niet echt op hulp zitten te wachten.

FACEBOOK PAGINAFACEBOOK PAGINA
“CORONAHULP WOUDRICHEM” “CORONAHULP WOUDRICHEM” 

Omzien naar een ander, zeker in de Omzien naar een ander, zeker in de 
aankomende tijd is heel belangrijk aankomende tijd is heel belangrijk 
en waardevol. Er ontstaan zichtbaar en waardevol. Er ontstaan zichtbaar 
en minder zichtbaar hele mooie en minder zichtbaar hele mooie 
initiatieven om met elkaar in contact initiatieven om met elkaar in contact 
te blijven. Een van de manieren te blijven. Een van de manieren 
om elkaar te kunnen helpen is een om elkaar te kunnen helpen is een 
Facebook groep. Voor Woudrichem Facebook groep. Voor Woudrichem 
heet deze: Corona hulp Woudrichem. heet deze: Corona hulp Woudrichem. 
In deze groep kunnen mensen hulp In deze groep kunnen mensen hulp 
aanbieden of een hulpvraag plaatsen. aanbieden of een hulpvraag plaatsen. 
Niet iedereen heeft social media en ook Niet iedereen heeft social media en ook 
deze mensen willen we graag bereiken. deze mensen willen we graag bereiken. 
Heb je hulp nodig, bijvoorbeeld bij het Heb je hulp nodig, bijvoorbeeld bij het 
boodschappen doen, de hond uitlaten boodschappen doen, de hond uitlaten 
of heb je behoefte aan een praatje dan of heb je behoefte aan een praatje dan 
kun je mij telefonisch bereiken. Ook kun je mij telefonisch bereiken. Ook 
voor het aanbieden van hulp en ideeën voor het aanbieden van hulp en ideeën 
ben ik bereikbaar. Ik kan de vraag of ben ik bereikbaar. Ik kan de vraag of 
het aanbod plaatsen in de Facebook het aanbod plaatsen in de Facebook 
groep om zo mensen bij elkaar te groep om zo mensen bij elkaar te 
brengen, of we kijken samen naar wat brengen, of we kijken samen naar wat 
we kunnen doen. Ik ben te bereiken op we kunnen doen. Ik ben te bereiken op 
telefoonnummer:  06 51 13 85 64 telefoonnummer:  06 51 13 85 64 
Bellen bij voorkeur tussen 12.00 en Bellen bij voorkeur tussen 12.00 en 
14.00 uur, of stuur een berichtje via 14.00 uur, of stuur een berichtje via 
Whats’App. Whats’App. 

Hartelijke groet,Hartelijke groet,
Fenneke SnippeFenneke Snippe

De Nieuwe ‘Heen en WeerDe Nieuwe ‘Heen en Weer
Weer Man’Weer Man’

Hij staat te trappelen om met het Hij staat te trappelen om met het 
voetveer uit te varen maar de tijdelijke voetveer uit te varen maar de tijdelijke 
sluiting van kasteel Loevestein houdt de sluiting van kasteel Loevestein houdt de 
nieuwe veerman vooralsnog aan wal. ‘’Ik nieuwe veerman vooralsnog aan wal. ‘’Ik 
wil dat het hier veel drukker wordt. Ik wil dat het hier veel drukker wordt. Ik 
hoop op 70.000 mensen. Kom maar op!’’hoop op 70.000 mensen. Kom maar op!’’

Ongedurig beent Marc de Bruijn over Ongedurig beent Marc de Bruijn over 
het terrein bij Boven ’t Gat. “Kijk, hier het terrein bij Boven ’t Gat. “Kijk, hier 
komen openslaande deuren waardoor komen openslaande deuren waardoor 
we het horecadeel binnen aantrekkelijker we het horecadeel binnen aantrekkelijker 
wordt. En hier kun je elektrische fietsen wordt. En hier kun je elektrische fietsen 
opladen. Betalen doen we voortaan opladen. Betalen doen we voortaan 
met een pinapparaat, en hier……’’ De met een pinapparaat, en hier……’’ De 
nieuwe veerman laat trots de beknopte nieuwe veerman laat trots de beknopte 
menukaart zien, de vrieskist voor ijs en menukaart zien, de vrieskist voor ijs en 
natuurlijk boot Hugo. Alles is gereed om natuurlijk boot Hugo. Alles is gereed om 
van start te gaan. Af en toe melden zich van start te gaan. Af en toe melden zich 
mensen die de rivier over willen steken, mensen die de rivier over willen steken, 
maar zolang het land in de greep is van maar zolang het land in de greep is van 
het Coronavirus, is Loevestein gesloten. het Coronavirus, is Loevestein gesloten. 
En De Bruijn is in dienst van de stichting En De Bruijn is in dienst van de stichting 
Loevestein die het salaris van de veerman Loevestein die het salaris van de veerman 
in rekening brengt bij de stichting Boven in rekening brengt bij de stichting Boven 
’t Gat. Zij int de veergelden en de horeca-’t Gat. Zij int de veergelden en de horeca-
opbrengst.opbrengst.

Marc de Bruijn(54) neemt het roer over Marc de Bruijn(54) neemt het roer over 
van Philip Vink die jaarlijks zo’n 40.000 van Philip Vink die jaarlijks zo’n 40.000 
mensen overzette. Steeds vaker mét mensen overzette. Steeds vaker mét 
een elektrische fiets. Maar dat maakt een elektrische fiets. Maar dat maakt 

het werk niet zwaarder, meent Aart het werk niet zwaarder, meent Aart 
Geurtsen, de voorzitter van Boven ’t Gat. Geurtsen, de voorzitter van Boven ’t Gat. 
‘’Flauwekul! Tillen hoeft helemaal niet. ‘’Flauwekul! Tillen hoeft helemaal niet. 
Mensen rijden hun fiets zo de boot op.’’ Mensen rijden hun fiets zo de boot op.’’ 
De Bruijn knikt. Hij heeft op elf veren De Bruijn knikt. Hij heeft op elf veren 
gevaren (Maas en Neder-Rijn) en dit gevaren (Maas en Neder-Rijn) en dit 
wordt zijn eerste voetveer. ‘’De omgeving, wordt zijn eerste voetveer. ‘’De omgeving, 
het kleinschalige, gemoedelijke en het het kleinschalige, gemoedelijke en het 
contact met de mensen trekken mij. Ik contact met de mensen trekken mij. Ik 
heb al met heel veel mensen gesproken. heb al met heel veel mensen gesproken. 
Iedereen is aardig.’’ Hij vindt het leuk als Iedereen is aardig.’’ Hij vindt het leuk als 
mensen even komen ‘’buurten’’, op zijn mensen even komen ‘’buurten’’, op zijn 
eerdere veren was het niet anders. eerdere veren was het niet anders. 

KletserKletser
De Bruijn is een echte Brabander. Hij is De Bruijn is een echte Brabander. Hij is 
geboren en getogen in Den Bosch waar geboren en getogen in Den Bosch waar 
hij met carnaval als kletser het podium hij met carnaval als kletser het podium 
beklimt voor een paar honderd mensen. beklimt voor een paar honderd mensen. 
Verkleed als wc-juffrouw bijvoorbeeld Verkleed als wc-juffrouw bijvoorbeeld 
met een wasknijper op z’n neus. En dan met een wasknijper op z’n neus. En dan 
lekker de draak steken met Oeteldonk.   lekker de draak steken met Oeteldonk.   
Hij knoopt graag een praatje aan en wil Hij knoopt graag een praatje aan en wil 
dat mensen het naar hun zin hebben. dat mensen het naar hun zin hebben. 
Na zijn opleiding toerisme in Breda, zat Na zijn opleiding toerisme in Breda, zat 
hij op touringcars naar Spanje. Toen hij hij op touringcars naar Spanje. Toen hij 
een gezin kreeg, verruilde hij de lange een gezin kreeg, verruilde hij de lange 
afstanden voor korte. ‘’Ik heb een tijd afstanden voor korte. ‘’Ik heb een tijd 
op lijn 121 gereden, van Den Bosch naar op lijn 121 gereden, van Den Bosch naar 
Gorinchem’’. Hij kent de weg op z’n Gorinchem’’. Hij kent de weg op z’n 
duimpje, óók op het water. Zijn hele duimpje, óók op het water. Zijn hele 

leven al is hij een fervent watersporter. leven al is hij een fervent watersporter. 
Surfen, roeien, zeilen, ‘’Ik heb 35 jaar een Surfen, roeien, zeilen, ‘’Ik heb 35 jaar een 
Franse kustzeiler gehad. Nu heb ik een Franse kustzeiler gehad. Nu heb ik een 
motorschip, dat ligt in Den Bosch’’.motorschip, dat ligt in Den Bosch’’.

 In de haven van Woudrichem is hij  In de haven van Woudrichem is hij 
vaak geweest. Het was een prachtige vaak geweest. Het was een prachtige 
tussenstop op weg naar de Biesbosch en tussenstop op weg naar de Biesbosch en 
nu is het zijn werkplek. nu is het zijn werkplek. 

De Bruijn kan eindeloos verhalen. Voor De Bruijn kan eindeloos verhalen. Voor 
de overtocht straks moet hij het kort de overtocht straks moet hij het kort 
houden. Hij heeft dan ongeveer vier houden. Hij heeft dan ongeveer vier 
minuten om iets te vertellen over de minuten om iets te vertellen over de 
Afgedamde Maas, het Munnikenland, Afgedamde Maas, het Munnikenland, 
Hugo en om de mensen een wijsheid mee Hugo en om de mensen een wijsheid mee 
te geven. “Laat je niet kisten!”te geven. “Laat je niet kisten!”

In Woudrichem zijn we een nuchter In Woudrichem zijn we een nuchter 
volkje. Nuchterder misschien nog wel volkje. Nuchterder misschien nog wel 
dan menig Nederlandse stedeling. Het dan menig Nederlandse stedeling. Het 
hoofd koel houden is een groot goed hoofd koel houden is een groot goed 
zeker in deze tijden. Laat dit echter geen zeker in deze tijden. Laat dit echter geen 
plek zijn waar onverschilligheid kan plek zijn waar onverschilligheid kan 
broeden. In het begin hoorde je nog broeden. In het begin hoorde je nog 
wel eens dat mensen dachten Corona wel eens dat mensen dachten Corona 
vergeleken kan worden met een ‘erge vergeleken kan worden met een ‘erge 
griep’. Helaas weten inmiddels wel griep’. Helaas weten inmiddels wel 
beter. Gelukkig zie ik in de Vesting dat beter. Gelukkig zie ik in de Vesting dat 
we allemaal streng zijn in het opvolgen we allemaal streng zijn in het opvolgen 
van de basis adviezen: Anderhalve van de basis adviezen: Anderhalve 
meter afstand houden, geen lichamelijk meter afstand houden, geen lichamelijk 
contact, niet aan je gezicht friemelen contact, niet aan je gezicht friemelen 
en vaker dan vaak je handen minstens en vaker dan vaak je handen minstens 
20 seconden wassen met zeep. Net 20 seconden wassen met zeep. Net 
zo belangrijk is dat we er nu zijn voor zo belangrijk is dat we er nu zijn voor 
elkaar. Deze nieuwe editie van ’t Poortaol elkaar. Deze nieuwe editie van ’t Poortaol 
getuigt ervan dat wij ook hier goed voor getuigt ervan dat wij ook hier goed voor 
zijn in de Vesting: Vrienden, familie, zijn in de Vesting: Vrienden, familie, 
kennissen, en buren kijken uit naar elkaar kennissen, en buren kijken uit naar elkaar 
en helpen waar het kan, zelfs online. en helpen waar het kan, zelfs online. 

Bij dezen steek ik iedereen een hart Bij dezen steek ik iedereen een hart 
onder de riem. Ook als de situatie onder de riem. Ook als de situatie 
verder verslechtert, met nog strengere verder verslechtert, met nog strengere 
beperkingen wees alert op elkaar en beperkingen wees alert op elkaar en 
kom in actie als iemand hulp nodig kom in actie als iemand hulp nodig 
heeft. Als u geen hulp kunt vinden, heeft. Als u geen hulp kunt vinden, 
ongerust bent of het gewoon even niet ongerust bent of het gewoon even niet 
meer weet, bel ons dan. Gezamenlijk als meer weet, bel ons dan. Gezamenlijk als 
individuele burgers, als straat, als buurt, individuele burgers, als straat, als buurt, 
als gemeente, als provincie en land, als gemeente, als provincie en land, 
kunnen we deze crisis te boven komen.kunnen we deze crisis te boven komen.

Ik wil op deze plaats ook graag alle Ik wil op deze plaats ook graag alle 
inwoners van de vesting die in de inwoners van de vesting die in de 
gezondheidszorg werken heel hartelijk gezondheidszorg werken heel hartelijk 
danken voor de enorme, toegewijde danken voor de enorme, toegewijde 
inzet. En niet te vergeten iedereen inzet. En niet te vergeten iedereen 
die iedere dag opstaat om er als die iedere dag opstaat om er als 
professional of vrijwilliger voor te professional of vrijwilliger voor te 
zorgen dat diensten blijven draaien zorgen dat diensten blijven draaien 
die ervoor zorgen dat we veilig zijn, die ervoor zorgen dat we veilig zijn, 
dat ons afval opgehaald wordt, dat er dat ons afval opgehaald wordt, dat er 
voldoende levensmiddelen in de winkels voldoende levensmiddelen in de winkels 
zijn en voor andere functies waarvan zijn en voor andere functies waarvan 
we ons normaal gesproken nauwelijks we ons normaal gesproken nauwelijks 
bewust zijn: heel erg bedankt voor jullie bewust zijn: heel erg bedankt voor jullie 
harde werk.harde werk.
Iedereen heel veel sterkte en troost. We Iedereen heel veel sterkte en troost. We 
zien elkaar, op veilige afstand op straat, zien elkaar, op veilige afstand op straat, 
online, bij de voordeur of vanachter de online, bij de voordeur of vanachter de 
geraniums!geraniums!

Jan Willem den BestenJan Willem den Besten
Vesting Gouverneur - 06 814 981 73Vesting Gouverneur - 06 814 981 73

VAN D’N VAN D’N 

GOUVERNEURGOUVERNEUR

Van de redactieVan de redactie
‘t Poortaol is weer terug. Speciaal ‘t Poortaol is weer terug. Speciaal 
voor vestingbewoners die niet op voor vestingbewoners die niet op 

het internet of sociale media actief het internet of sociale media actief 
zijn. Heeft u een leuk idee of wil u zijn. Heeft u een leuk idee of wil u 

kopij insturen? Heeft u een foto van kopij insturen? Heeft u een foto van 
een onbekend hoekje in de vesting? een onbekend hoekje in de vesting? 

Kinderen kunnen ook een mooie Kinderen kunnen ook een mooie 
tekening insturen. Kortom alles is tekening insturen. Kortom alles is 
welkom. Mits we er ruimte voor welkom. Mits we er ruimte voor 
hebben én geld, want we zoeken hebben én geld, want we zoeken 

nog sponsoren voor een wekelijkse nog sponsoren voor een wekelijkse 
uitgaven. Helpt U mee?uitgaven. Helpt U mee?



Het was het jaar 2002 toen er aan de Het was het jaar 2002 toen er aan de 
Kerkstraat bij het bedrijf van Annemiek Kerkstraat bij het bedrijf van Annemiek 
van Straten en Ronald van den Ende van Straten en Ronald van den Ende 
een broedplaats ontstond. De vesting een broedplaats ontstond. De vesting 
liep leeg, winkels sloten de deuren, liep leeg, winkels sloten de deuren, 
de klad kwam erin. Er moest reuring de klad kwam erin. Er moest reuring 
komen! Om dat een handje te helpen komen! Om dat een handje te helpen 
zag ‘t Poortaol het daglicht. Met  een zag ‘t Poortaol het daglicht. Met  een 
kwinkslag naar het digitale  ‘portal’ en kwinkslag naar het digitale  ‘portal’ en 
de fysieke poorten waarmee de vesting de fysieke poorten waarmee de vesting 
ten tijde van hoog water en andere ten tijde van hoog water en andere 
bedreigingen kon worden afgesloten bedreigingen kon worden afgesloten 
van de boze buitenwereld. De redactie van de boze buitenwereld. De redactie 
van het Poortaol ‘wil nie âllêên praote van het Poortaol ‘wil nie âllêên praote 
mâr ok wâ doen’. mâr ok wâ doen’. 
  
Aan de hand van een aantal vaste Aan de hand van een aantal vaste 
thema’s, zoals ‘burgemeester voor 1 thema’s, zoals ‘burgemeester voor 1 
dag’ werden vestingbewoners bevraagd dag’ werden vestingbewoners bevraagd 
over hun wensen en dromen voor de over hun wensen en dromen voor de 
vesting. Van dierenarts tot peuterjuf, vesting. Van dierenarts tot peuterjuf, 
vele vesting- en stadshavenbewoners vele vesting- en stadshavenbewoners 
passeerden de revue.  We maakten passeerden de revue.  We maakten 
gebruik van de Prodesse, een unieke gebruik van de Prodesse, een unieke 
letter, ontworpen door Otto de Fijter, letter, ontworpen door Otto de Fijter, 
voorheen van uitgeverij De Kazerne aan voorheen van uitgeverij De Kazerne aan 
de Vissersdijk. Samen met zijn vrouw de Vissersdijk. Samen met zijn vrouw 
Coraline Korevaar legden zij het vele Coraline Korevaar legden zij het vele 
prachtigs van de vesting vast in beeld en prachtigs van de vesting vast in beeld en 
geschrift. geschrift. 

Bladerend in de stapel Poortaol edities Bladerend in de stapel Poortaol edities 
die verschenen tot 2008 overvalt mij die verschenen tot 2008 overvalt mij 
weemoed. Om de mensen die er niet weemoed. Om de mensen die er niet 
meer zijn. Zoals Coraline, Henk de meer zijn. Zoals Coraline, Henk de 
Kock, Jaap Egberts, Kees van Ooijen, Kock, Jaap Egberts, Kees van Ooijen, 
Rien van Beek, Cees Mikhout, Peter Rien van Beek, Cees Mikhout, Peter 
Mastwijk, Peter Klein, Michiel van Mastwijk, Peter Klein, Michiel van 
Lunteren. Kleurrijke mensen die het Lunteren. Kleurrijke mensen die het 
leven in de vesting verrijkten. Naast leven in de vesting verrijkten. Naast 
heimwee ook dankbaarheid. We hebben heimwee ook dankbaarheid. We hebben 
hun verhaal mogen vastleggen en zijn er hun verhaal mogen vastleggen en zijn er 
wijzer was geworden.  wijzer was geworden.  
  

Veel hilariteit was er op de redactie bij het Veel hilariteit was er op de redactie bij het 
schrijven van Poortaol december 2003. schrijven van Poortaol december 2003. 
Naast ons uiterst serieus gezwoeg om Naast ons uiterst serieus gezwoeg om 
objectieve verslaglegging te realiseren, objectieve verslaglegging te realiseren, 
hadden we buitengewoon veel zin een hadden we buitengewoon veel zin een 
editie met een forse kwinkslag te maken. editie met een forse kwinkslag te maken. 
Aansluitend bij de actualiteit werd gewag Aansluitend bij de actualiteit werd gewag 
gemaakt van de mogelijke aanwezigheid gemaakt van de mogelijke aanwezigheid 
van Saddam (Hoessein) in de kruitkelder, van Saddam (Hoessein) in de kruitkelder, 
maarbij ‘bij aanhouding bleek dit Rob van maarbij ‘bij aanhouding bleek dit Rob van 
Helleman te zijn.’  Helleman te zijn.’  
  
In 2005 ontstond het idee naast een In 2005 ontstond het idee naast een 
papieren editie een live Poortaol te papieren editie een live Poortaol te 
maken. Geïnspireerd door het tv-maken. Geïnspireerd door het tv-
programma ‘Barend en van Dorp’, programma ‘Barend en van Dorp’, 
‘Paul de Leeuw’ en ‘Het Lagerhuis’ stak ‘Paul de Leeuw’ en ‘Het Lagerhuis’ stak 
de redactie de koppen bij elkaar. Als de redactie de koppen bij elkaar. Als 
denktank schoven Jaap Hartman en Arjan denktank schoven Jaap Hartman en Arjan 
van Dijk aan. De beer was los, er kwamen van Dijk aan. De beer was los, er kwamen 
vele flessen wijn aan te pas en zo werd vele flessen wijn aan te pas en zo werd 
MAAS! geboren. Robert Salomons nam MAAS! geboren. Robert Salomons nam 
als notaris het Lagerhuis-gedeelte voor als notaris het Lagerhuis-gedeelte voor 
zijn rekening; ik deed de interviews voor zijn rekening; ik deed de interviews voor 
de pauze. De eerste editie van MAAS! de pauze. De eerste editie van MAAS! 
had met name als doel de viering van had met name als doel de viering van 
650 jaar stadsrechten in 2006 schwung 650 jaar stadsrechten in 2006 schwung 
te geven. Er kwam een thema-editie van te geven. Er kwam een thema-editie van 
Poortaol uit (oplage 30.000 stuks) en het Poortaol uit (oplage 30.000 stuks) en het 
werd een onvergetelijk feest! De laatste werd een onvergetelijk feest! De laatste 
Poortaol was speciaal gericht op de jonge Poortaol was speciaal gericht op de jonge 
vestingbewoners en ging vergezeld van vestingbewoners en ging vergezeld van 
een MAAS! voor kinderen en jongeren een MAAS! voor kinderen en jongeren 
met als thema ‘Energieneutrale Vesting’. met als thema ‘Energieneutrale Vesting’. 
  
We schrijven het jaar 2020. De zon schijnt, We schrijven het jaar 2020. De zon schijnt, 
het is lente en een nieuwe MAAS! editie het is lente en een nieuwe MAAS! editie 
kan niet doorgaan. Het Corona virus kan niet doorgaan. Het Corona virus 
gooit roeit in het eten. OMdenker Ronald gooit roeit in het eten. OMdenker Ronald 
van den Ende is niet voor 1 gat te vangen van den Ende is niet voor 1 gat te vangen 
en zo is deze Poortaol op herhaoling en zo is deze Poortaol op herhaoling 
ontstaan. Veel leesplezier gewenst! ontstaan. Veel leesplezier gewenst! 

Paula Jorritsma Paula Jorritsma 
  

Sinds 2007 wonen Lies en ik weer in de Sinds 2007 wonen Lies en ik weer in de 
vesting Woudrichem. We wilden een vesting Woudrichem. We wilden een 
klein huis met een grote tuin maar het klein huis met een grote tuin maar het 
is het omgekeerde geworden. We zijn er is het omgekeerde geworden. We zijn er 
wel heel tevreden mee.  wel heel tevreden mee.  

Veel sociale contacten, vele activiteiten Veel sociale contacten, vele activiteiten 
en allerlei gelegenheden om uit eten en allerlei gelegenheden om uit eten 
te gaan. Omringd door een prachtige te gaan. Omringd door een prachtige 
natuur en een machtige rivier. Lekker natuur en een machtige rivier. Lekker 
wandelen, fietsen, zwemmen, roeien en wandelen, fietsen, zwemmen, roeien en 
uitwaaien. Goede culturele prikkels door uitwaaien. Goede culturele prikkels door 
“MAAS!”, Literair café, Kunstroute, Tante “MAAS!”, Literair café, Kunstroute, Tante 
Bethje boeken, manifestaties op straat Bethje boeken, manifestaties op straat 
en in de kerken. Een rijk museum, een en in de kerken. Een rijk museum, een 
historische haven en nog twee havens. historische haven en nog twee havens. 
Een watersportvereniging waar het Een watersportvereniging waar het 
roeien met St Ayles skiffs de laatste paar roeien met St Ayles skiffs de laatste paar 
jaar spectaculair is gegroeid. Gelukkig jaar spectaculair is gegroeid. Gelukkig 
nog steeds een wal met ook weer een nog steeds een wal met ook weer een 
draaiende molen waar biologische draaiende molen waar biologische 
producten worden verkocht. Elk producten worden verkocht. Elk 
voorjaar bloeien weer de sneeuwklokjes, voorjaar bloeien weer de sneeuwklokjes, 
krokussen, daslook, maartse viooltjes en krokussen, daslook, maartse viooltjes en 
de narcissen die door Woerkumer weelde de narcissen die door Woerkumer weelde 
zijn geplant. Binnenkort ook bloesem zijn geplant. Binnenkort ook bloesem 
aan de appel-, peren- en notenbomen aan de appel-, peren- en notenbomen 
op de ravelijnen. Er staan als koplopers op de ravelijnen. Er staan als koplopers 
in de energietransitie 2 elektrische auto’s in de energietransitie 2 elektrische auto’s 
die gedeeld kunnen worden door de die gedeeld kunnen worden door de 
vestingbewoners. Als je op bezoek gaat vestingbewoners. Als je op bezoek gaat 
buiten de vesting kun je bij Oude Liefde buiten de vesting kun je bij Oude Liefde 
leuke kadootjes kopen of afgepaste leuke kadootjes kopen of afgepaste 
snoepzakjes. Of een interessant boek, of snoepzakjes. Of een interessant boek, of 
iets uit de eerlijke- handel winkel. En als je iets uit de eerlijke- handel winkel. En als je 
dorst hebt pak je een Woerkumer biertje dorst hebt pak je een Woerkumer biertje 
op een zonnig terras. Of een ijsje bij Baks, op een zonnig terras. Of een ijsje bij Baks, 
of een taartje bij Zus. Bezoekers zijn van of een taartje bij Zus. Bezoekers zijn van 
harte welkom in de B&B’s, de havens en harte welkom in de B&B’s, de havens en 
misschien wel weer een hotel. Wat een misschien wel weer een hotel. Wat een 
prachtstad om te wonen!prachtstad om te wonen!

In één week is alles abrupt tot stilstand In één week is alles abrupt tot stilstand 
gekomen. Geen bijeenkomsten meer, gekomen. Geen bijeenkomsten meer, 
restaurants en cafés dicht, geen roeien restaurants en cafés dicht, geen roeien 
meer, geen kerkdiensten en anderhalve meer, geen kerkdiensten en anderhalve 
meter uit elkaar blijven. Kinderen thuis meter uit elkaar blijven. Kinderen thuis 
want er is geen school. 70-plussers, want er is geen school. 70-plussers, 
kwetsbare en besmette mensen blijven kwetsbare en besmette mensen blijven 
minstens tot 6 april thuis. Werkers zoveel minstens tot 6 april thuis. Werkers zoveel 
mogelijk thuis. Bijna geen openbaar mogelijk thuis. Bijna geen openbaar 
vervoer en geen auto’s op de weg. Een vervoer en geen auto’s op de weg. Een 
nieuw naar virus verspreidt zich anders nieuw naar virus verspreidt zich anders 
veel sneller dan de medische zorg aan kan veel sneller dan de medische zorg aan kan 
over het land. Niet alleen over Nederland over het land. Niet alleen over Nederland 
maar over de hele wereld. Niemand weet maar over de hele wereld. Niemand weet 
hoe het zich verder zal ontwikkelen en in hoe het zich verder zal ontwikkelen en in 
hoeverre de economie en de samenleving hoeverre de economie en de samenleving 
ontwricht zullen worden.ontwricht zullen worden.

Ook in deze tijd is het prettig om in Ook in deze tijd is het prettig om in 
Woerkum te wonen. Ook al ben je aan Woerkum te wonen. Ook al ben je aan 
huis gebonden, de omgeving maakt wel huis gebonden, de omgeving maakt wel 
mooie wandelingen en fietstochten mooie wandelingen en fietstochten 
mogelijk. Een vriendin biedt aan om mogelijk. Een vriendin biedt aan om 
boodschappen mee te nemen. Je kunt boodschappen mee te nemen. Je kunt 
een hond uitlaten van iemand die toch een hond uitlaten van iemand die toch 
moet werken. Een “MAAS!”bijeenkomst moet werken. Een “MAAS!”bijeenkomst 
die niet door gaat wordt vervangen door die niet door gaat wordt vervangen door 
een schriftelijk bericht aan allen in de een schriftelijk bericht aan allen in de 
vorm van ’t Poortaol. vorm van ’t Poortaol. 

Deze extreme gebeurtenis geeft ook Deze extreme gebeurtenis geeft ook 
de mogelijkheid om na te denken en te de mogelijkheid om na te denken en te 
bespreken hoe we dingen anders kunnen bespreken hoe we dingen anders kunnen 
gaan doen. We staan sowieso al voor gaan doen. We staan sowieso al voor 
een aantal ingrijpende veranderingen in een aantal ingrijpende veranderingen in 
onze samenleving en in ons gedrag. We onze samenleving en in ons gedrag. We 
hebben nu gezien hoe snel een enorme hebben nu gezien hoe snel een enorme 
massa mensen door goed leiderschap van massa mensen door goed leiderschap van 
de overheid haar gedrag ingrijpend kan de overheid haar gedrag ingrijpend kan 
veranderen. veranderen. 
Goof van VlietGoof van Vliet

BLIJ DAT IK IN DE VESTING WOONBLIJ DAT IK IN DE VESTING WOON

LOCKDOWN IS NIKS NIEUWSLOCKDOWN IS NIKS NIEUWS

Zorgen voor elkaar tijdens een lockdown doen we al eeuwen in Woerkum. Zorgen voor elkaar tijdens een lockdown doen we al eeuwen in Woerkum. 
Het zit als het ware in de DNA van de Vissers VestingHet zit als het ware in de DNA van de Vissers Vesting

“ Wij deden altijd dagelijkse 
boodschappen bij IJm de Joode die een 
‘Sperwer’ winkeltje op de Hoogstraat 
had. In die tijd hield de kruidenier 
alles netjes bij in een boekske. Aan 
het eind van de week werd alles bij 
elkaar opgeteld en dan rekende mijn 
moeder altijd af. Zij vond het altijd erg 
moeilijk als dit wegens geldgebrek niet 
kon. Als kind moest ik dan op de pof 
boodschappen bij Jan ‘van Keeje’ (red: 
Jan van Straten) gaan doen die aan de 
overkant van IJm een ‘Vivo’ winkeltje 
had.
Uit oprechte bezorgdheid kwam IJm 
dan vaak zaterdags avonds wel even 
vragen of er wel genoeg te eten was. 
Heel lief als ik daar nu over terugdenk.”

Wie helpt ons met de f inanciering?: Wie helpt ons met de f inanciering?: 

‘t Poortaol wordt door veel vrijwilligers geheel belangeloos gemaakt, maar het 
drukken kost wel geld. Deze Poortaol werd dan ook mogelijk gemaakt door 2 

sponsoren die liever anoniem blijven. 
Voor de volgende uitgaven zoeken we dringend nieuwe sponsorenzoeken we dringend nieuwe sponsoren. Sponsor 

bijdrage is 40 euro en natuurlijk kunt U wel uw naam en/of bedrijf hier vermeld 
krijgen. Bel of App: 06-53 20 60 99

 

Gewoon OpenGewoon Open
De Dikke Pomp - 0183 30 12 66
Friet van Aniet - 0183 402 386
Nails & Arts bij Anne - 06 53 93 16 00
Snuffelmode - 0183 302 632
Tante Bethje - 06 22 66 09 01
Viskar Struik - 06 13 98 57 47
Ijssalon Baks (tussen 14:00 en 17:00 uur)

Afhalen op bestellingAfhalen op bestelling 
Brasserie Zus** (D/V) - 06 - 15 57 13 45
De Stroming (V/Z/Z) - 0183 - 30 70 17
Kruiden & Jasmijn** - 0183 31 02 42
Uskudar - 0183 30 20 41 (ook bezorgen!)

**  betekent: 2 dagen van te voren

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

Te huurTe huur
Chef van Kruiden & Jasmijn als thuiskok 

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

Tot slotTot slot: wat kunt U doen om onze 
Vesting Ondernemers te helpen om 
door deze barre tijden te komen?  
Twee tips:Twee tips:
- Indien mogelijk, doe zoveel mogelijk 
de boodschappen & aankopen bij hun;
- Koop een dinerbon bij je favoriete 
restaurant zodat zij, na deze crisis, op 
jouw bezoek kunnen rekenen

Ongetwijfeld zullen we nog meer Ongetwijfeld zullen we nog meer 
Vesting Ondernemers zijn die creatief Vesting Ondernemers zijn die creatief 
met de huidige situatie om proberen te met de huidige situatie om proberen te 
gaan. Wij zullen U met enige regelmaat gaan. Wij zullen U met enige regelmaat 
op de hoogte houdenop de hoogte houden.

Als halverwege de vorige eeuw een 
beroepsvisser thuis kwam zonder dat 
hij die week vis gevangen had, dan zei 
hij ‘Heden de wind ‘Noord’‘Heden de wind ‘Noord’ en dan wist 
het hele gezin dat er die week geen 
geld was. De boodschappen die ze 
moesten doen, gingen dan op ‘de lat’‘de lat’. 
Omdat er nu eenmaal jaarlijks periode 
waren met amper vis om te vangen lag 
dus de lokale economie plat. Want ook 
de bakker, slager etc kregen geen geld. 
We noemen het nu een ‘Lockdown’ 
maar in vissersgemeenschappen als 
Woudrichem zijn we dat dus eigenlijk 
al eeuwen gewend. 

Johan CombeeJohan Combee (82) heeft dat als kind 
vaak genoeg mee gemaakt.

POORTAOL OP HERHAOLINGPOORTAOL OP HERHAOLING

in mijn fietstassen en een grijpstok in mijn fietstassen en een grijpstok 
aan mijn stuur. Nog steeds ben ik dan aan mijn stuur. Nog steeds ben ik dan 
in gedachten. Ik zak helemaal in het in gedachten. Ik zak helemaal in het 
moment van het hier en nu en speur moment van het hier en nu en speur 
de omgeving af. Mijn oog valt op de omgeving af. Mijn oog valt op 
ieder storend element dat ik op straat ieder storend element dat ik op straat 
of langs de rivier tegen kom. Nu ik of langs de rivier tegen kom. Nu ik 
gepensioneerd ben en als ZZP-er nog gepensioneerd ben en als ZZP-er nog 
maar enkele clienten ondersteun, neem maar enkele clienten ondersteun, neem 
ik de tijd om geregeld onze omgeving ik de tijd om geregeld onze omgeving 
schoon te maken. Dat is natuurlijk een schoon te maken. Dat is natuurlijk een 
gemeentelijke taak, maar zolang er gemeentelijke taak, maar zolang er 
nog zoveel mensen zijn die van alles nog zoveel mensen zijn die van alles 
gewoon op de grond laten vallen onder gewoon op de grond laten vallen onder 
het lopen, fietsen of autorijden, zou het lopen, fietsen of autorijden, zou 
het veel te duur zijn om de gemeente of het veel te duur zijn om de gemeente of 
MidZuid alles perfect bij te laten houden. MidZuid alles perfect bij te laten houden. 
Daarom heb ik het op me genomen om Daarom heb ik het op me genomen om 
in ieder geval het plastic, de peuken, de in ieder geval het plastic, de peuken, de 
blikjes, kroonkurken, en zoveel mogelijk blikjes, kroonkurken, en zoveel mogelijk 
de kauwgom op te ruimen. Het is de kauwgom op te ruimen. Het is 
merkwaardig wat ik dan allemaal vindt en merkwaardig wat ik dan allemaal vindt en 
wat voor gedachten er ontstaan. Daar wil wat voor gedachten er ontstaan. Daar wil 
ik opnieuw over schrijven. Dat doe ik al op ik opnieuw over schrijven. Dat doe ik al op 
Facebook, maar het is leuk om ook weer Facebook, maar het is leuk om ook weer 
bijdragen te leveren aan het Poortaol. bijdragen te leveren aan het Poortaol. 

  Jos Korthout.  Jos Korthout.

In 13 jaar afwezigheid van het Poortaol In 13 jaar afwezigheid van het Poortaol 
is er veel veranderd in Woerkum. is er veel veranderd in Woerkum. 
Veel is ook hetzelfde gebleven. Veel Veel is ook hetzelfde gebleven. Veel 
mensen zijn verhuisd of overleden. Er mensen zijn verhuisd of overleden. Er 
is op ondernemingen gebied ook veel is op ondernemingen gebied ook veel 
veranderd. De versleten stadspomp veranderd. De versleten stadspomp 
is gerestaureerd en verplaatst naar de is gerestaureerd en verplaatst naar de 
Visbanken. Soms is het zo feestelijk Visbanken. Soms is het zo feestelijk 
en zo druk in Woerkum dat je over de en zo druk in Woerkum dat je over de 
koppen kan lopen. De laatste dagen koppen kan lopen. De laatste dagen 
is het er stiller dan ooit tevoren. Het is het er stiller dan ooit tevoren. Het 
gevoel, overzichtelijk bij elkaar binnen gevoel, overzichtelijk bij elkaar binnen 
de wallen te wonen is gebleven, samen de wallen te wonen is gebleven, samen 
met het geluk, dat we omringd worden met het geluk, dat we omringd worden 
door schitterende natuur langs onze door schitterende natuur langs onze 
majestueuze rivier. We zijn en blijven majestueuze rivier. We zijn en blijven 
bevoorrecht. De toren staat nog steeds bevoorrecht. De toren staat nog steeds 
in ons midden, met opnieuw vergulde in ons midden, met opnieuw vergulde 
wijzerplaat en een tweede klok. De pont wijzerplaat en een tweede klok. De pont 
vaart nog steeds naar Gorinchem en vaart nog steeds naar Gorinchem en 
Loevestein. De waterstand van Keulen Loevestein. De waterstand van Keulen 
wordt nog steeds dagelijks genoteerd wordt nog steeds dagelijks genoteerd 
aan de Vischafslag. aan de Vischafslag. 

Ooit liep ik in gedachten en schreef Ooit liep ik in gedachten en schreef 
erover in het oude Poortaol. Nu erover in het oude Poortaol. Nu 
zit ik meestal op de fiets, met een zit ik meestal op de fiets, met een 
afvalzakje aan mijn stuur, vuilniszakken afvalzakje aan mijn stuur, vuilniszakken 

IN GEDACHTEN FIETSENDIN GEDACHTEN FIETSEND

Jos heeft 31 artikelen geschreven voor de vaste rubriek ’Ingedachte Lopend’Jos heeft 31 artikelen geschreven voor de vaste rubriek ’Ingedachte Lopend’
Deze 32ste editie is omgedoopt tot Ingedachten Fietsend’ Deze 32ste editie is omgedoopt tot Ingedachten Fietsend’ 

Lees hieronder waaromLees hieronder waarom.

ALLES STROOMTALLES STROOMT

Waar Maas en Waal tezamen stromen, Waar Maas en Waal tezamen stromen, 
varen de binnenschepen af en aan, varen de binnenschepen af en aan, 
geladen en ongeladen, tegen en met de geladen en ongeladen, tegen en met de 
stroom. In tijden van Corona wel minder stroom. In tijden van Corona wel minder 
dan normaal. Op www.marinetraffic.dan normaal. Op www.marinetraffic.
com is op elk moment te zien welke com is op elk moment te zien welke 
schepen onze vesting passeren. Kwamen schepen onze vesting passeren. Kwamen 
er de laatste maanden al weinig er de laatste maanden al weinig 
containers met ‘made in China’ meer containers met ‘made in China’ meer 
richting Duitsland varen, inmiddels ligt richting Duitsland varen, inmiddels ligt 
veel Europese industrie ook plat.veel Europese industrie ook plat.

En de kolentransporten met de grote En de kolentransporten met de grote 
duweenheden, waarbij in 6 bakken in duweenheden, waarbij in 6 bakken in 
één keer 18.000.000 kilo kolen richting één keer 18.000.000 kilo kolen richting 
Duitsland worden geduwd, hadden het Duitsland worden geduwd, hadden het 
sowieso al rustig vanwege de zachte sowieso al rustig vanwege de zachte 
winter.winter.
Toch vaart er nog genoeg langs om, als Toch vaart er nog genoeg langs om, als 
je even niets beters te doen hebt, de tijd je even niets beters te doen hebt, de tijd 
aan de waterkant voorbij te zien glijden.  aan de waterkant voorbij te zien glijden.  

Schipper Bart VerkadeSchipper Bart Verkade

PANTA RHEIPANTA RHEI

OPEN & DICHT OPEN & DICHT 

IN DE VESTINGIN DE VESTING
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