
Drie alternatieven zijn er bedacht Drie alternatieven zijn er bedacht 
voor het buitendijkse bedrijventerrein voor het buitendijkse bedrijventerrein 
aan de Hoge Maasdijk. Eén variant is aan de Hoge Maasdijk. Eén variant is 
uitgewerkt tot een ontwerpvoorstel uitgewerkt tot een ontwerpvoorstel 
dat dinsdagavond 22 november aan de dat dinsdagavond 22 november aan de 
gemeenteraad wordt gepresenteerd. gemeenteraad wordt gepresenteerd. 
De tekeningen laten dijkhuizen zien, De tekeningen laten dijkhuizen zien, 
woningen die meebewegen bij hoog woningen die meebewegen bij hoog 
water en drijvende woningen.water en drijvende woningen.

 ‘Bezuiden Sluis’ heet het nieuwe 
Op ’t Loev dat vorig jaar door de 
Raad van State van tafel is geveegd. 
Het plan houdt volgens de makers 
rekening met de bijzondere plek en 
de klimaatveranderingen. Het gaat 
om ongeveer 70 woningen, waarvan 
9 huurwoningen. Dat er weinig 
ruimte is voor sociale woningbouw 
vindt directeur Gerrit Breeman 
van woningbouwcorporatie Bazalt 
“ jammer’’ maar anders is het 
plan volgens hem financieel niet 
haalbaar. Bazalt Wonen is samen met 
bouwbedrijf Tankens eigenaar van de 
grond. 

WATEROVERLAST
Het nieuwe bouwplan is gebaseerd op 
een verkenning die architectenbureau 
Studio Marco Vermeulen uit Rotterdam 
heeft gemaakt in opdracht van de 
gemeente en de provincie. Het bureau 
kreeg de opdracht ver voor de uitspraak 
van de Raad van State op 23 juni 2021. 
Kennelijk heeft de provincie (één van de 
bezwaarmakers destijds) de gemeente 

kunnen overtuigen dat deze unieke plek 
een fraaier en veiliger ontwerp verdient.

Vermeulen heeft vaker projecten 
ontwikkeld bij de rivier (Biesbosch-
museum, Deltarium bij Ravenstein) 
en heeft zich laten adviseren door 
landschapsarchitecten van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Zij hameren op 

ruimte rondom de inudatiesluis en het 
zicht op de vesting vanuit het zuiden. 
Vermeulen komt tot drie varianten 
die voorzien in een tien meter breder 
inlaatkanaal voor de sluis (haven ’t 
Gatje). Ook houden ze volgens hem 
rekening met een groeiend risico op 
wateroverlast. Het plan ‘Hoog en droog’ 
laat groepjes woningen op terpen zien.  

‘Landmark ’ is een massief en hoog 
appartementencomplex pal naast De 
Klerk. Voor deze twee varianten zou het 
maaiveld moeten worden opgehoogd.

De houten, deels meebewegende en 
drijvende woningen hebben in de ogen 
van de betrokken partijen de beste 
papieren. Ze zijn het minst hoog en 

geven een prominente rol aan het water. 
“In deze variant halen we grond weg en 
krijgt de rivier dus meer ruimte’’, aldus 
Vermeulen, die zelf ook buitendijks 
woont. De dringende oproep van 
klimaatdeskundigen om niet meer 
buitendijks te bouwen gaat volgens 
hem niet op voor deze plek op omdat de 
doorstroming van rivierwater hetzelfde 
blijft. 

GELUIDSWAL
Omwonenden zijn niet betrokken 
geweest bij de verkenningen. Ook de 
Stichting Respectvolle Ontwikkeling 
Hoge Maasdijk die eerder gelijk kreeg 
van de Raad van State, is niets gevraagd. 
In een eerste reactie laat de stichting 
weten dat het aantal woningen in het 
nieuwe plan nog altijd groot is en de 
dijkwoningen hoog. 

Alle varianten zijn online te bekijken 
op de site van de gemeente Altena. De 
tekeningen zijn  misleidend doordat 
het terrein van De Klerk wordt 
meegenomen. Dat is wensdenken. Er 
zijn geen verhuisplannen bekend van 
het staal- en waterbouwbedrijf. Volgens 
Vermeulen komen er geluidswerende 
voorzieningen tussen de woningen 
en het bedrijf, mits de gemeenteraad 
akkoord gaat met het plan. 

https://altena.raadsinformatie.nl/https://altena.raadsinformatie.nl/
document/12006974/1document/12006974/1

Wordt dit de laatste editie van 
dit jaar? De bodem is duidelijk 

in zicht en we hebben echt weer 
sponsoren nodig. Wie o wie?

Vesting verduurzamen? Voor 
velen een vraag... Op 23 november 

worden veel alternatieven 
besproken. Komt allen!

Presentatie plan drijvende woningen
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Nieuwe plannen Hoge Maasdijk 
houden nu wel met veel zaken 
rekening. Maar is het genoeg? 

De gemeenteraad is aan zet

Hebben jullie ons gemist? Wij 
jullie wel! Vandaar een dubbel 

dik nummer met veel actuele 
info. Veel leesplezier

De Vesting heeft the vibe.  
Steeds meer ondernemers en 
ook steeds meer activiteiten 

door bewoners. Go vesting go!



Twintig jaar lang keken René en Willeen 
Olivier vanaf hun werkplekken in 
Werkendam over de uiterwaarden en 
Merwede. Binnenkort is het gedaan met 
de vergezichten en nestelen zij zich in 
de beschutting van de vesting. “Het was 
mooi daar en dit is anders mooi. Het is 
echt een prachtige plek”, zegt Willeen 

Olivier die samen met haar man het 
bedrijf bestiert. Hij is architect en zij 
doet het beleid en de financiën. Omdat 
de huur van de vorige locatie ophield, 
moesten ze uitzien naar een nieuw 
onderkomen. Toen de vorige potentiele 
koper van het vestingpand afhaakte 
omdat de gemeente geen toestemming 

gaf voor de bouw van appartementen, 
grepen de Oliviers hun kans. Het is een 
echt familiebedrijf; alle drie de kinderen 
werken bij het bureau, als architect, 
bedrijfseconoom en grafisch vormgever.

KRUISBESTUIVING
Olivier is gespecialiseerd in renovaties in 
de zorg. De academische ziekenhuizen 
in Leiden, Amsterdam en Rotterdam 
zijn door het bureau onder handen 
genomen. “Maar we doen ook andere 
projecten hoor, anders wordt het werk 
saai. Bovendien merk je dat je de inzichten 
die je elders opdoet soms goed bij andere 
plannen kunt gebruiken. We houden van 
kruisbestuiving.” De bioscoop in Almkerk 
is ook van de hand van Olivier, evenals een 
deels ondergronds hotel in Amerongen. 

Omdat het pand van binnen helemaal 
moet worden gerenoveerd, start het 
bureau in het pandje erachter, dat 
redelijk up to date is. Wie er niet inpast, 
werkt voorlopig thuis. Voor Olivier is dat 
dichtbij; in Oudendijk. 

Architectenbureau in hartje vesting

Voor de volgende uitgaven zoeken we weer nieuwe sponsoren.   Voor de volgende uitgaven zoeken we weer nieuwe sponsoren.   
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Sinds 2002 heeft de vesting haar eigen stadsblad ‘t Poortaol. Sinds 2002 heeft de vesting haar eigen stadsblad ‘t Poortaol. 
Uniek, onafhankelijk en met veel enthousiasme gemaakt door  Uniek, onafhankelijk en met veel enthousiasme gemaakt door  

betrokken bewoners. En dankzij giften waar we de drukker betrokken bewoners. En dankzij giften waar we de drukker 
van kunnen betalen. van kunnen betalen. 

De pot is weer bijna leeg dus hopen we dat u ons blijft steunen. De pot is weer bijna leeg dus hopen we dat u ons blijft steunen. 
Nadere info via info@woudrichemvesting.nl of 06 53 20 60 99.Nadere info via info@woudrichemvesting.nl of 06 53 20 60 99.

Eind deze maand verruilt Lynda Visser Eind deze maand verruilt Lynda Visser 
haar tuinhuisje met zicht op Loevestein haar tuinhuisje met zicht op Loevestein 
voor een atelier/werkruimte aan voor een atelier/werkruimte aan 
Hoogstraat 48a. Als creatieve coach helpt Hoogstraat 48a. Als creatieve coach helpt 
ze kinderen en volwassenen om balans ze kinderen en volwassenen om balans 
te vinden in hun leven en gezondheid. te vinden in hun leven en gezondheid. 
Daarnaast verzorgt ze intuïtieve Daarnaast verzorgt ze intuïtieve 
schilderworkshops en wellnessdagen. schilderworkshops en wellnessdagen. 

Door corona heeft Visser de tijd gehad 
om uit te zoeken wat ze zelf eigenlijk 
wil. “Ik heb nu 
vooral behoefte 
aan contact en 
ontmoeting 
waarbij creativiteit 
centraal staat. Onze 
samenleving wordt 
gedomineerd door 
de ratio en het 
cognitief denken. 
Mijn doel is meer 
ruimte te geven 
aan intuïtie en 
creativiteit zodat 
er meer balans 
ontstaat. Daarom 
ben ik zo blij met dit 
atelier in de vesting, 
daar is toch meer 
reuring.”

Visser gaat er schilderworkshops geven. 
“Doel is om deelnemers weer in contact te 
laten komen met hun eigen muze.” 

Ze gaat er ook zelf schilderen en misschien 
exposities geven samen met andere 
kunstenaars. “De deur staat altijd open 
voor vragen en ideeën. En dat werkt want 
onlangs meldde zich spontaan een aantal 
vrouwen uit de vesting waarmee ik creatief 
ga haken.”

Dokters

column

Helemaal uit Leeuwarden kwamen ze. Althans, uit een dorpje 
daar vlakbij. Op de f iets. Met gele f ietshelmen waar verwilderde 
grijze haardossen onderuit piepten. Die van hem iets wilder nog 
dan die van haar.  Twee frisse, f itte, f ietsende vijftigers. Nou, 
f ietsend even niet want ze waren net afgestapt. Om mij de weg 
te vragen. Dagen over gedaan, in B&B’s overnacht. En nu was 
het einddoel bijna bereikt. Het huis van dokter Tinus zochten 
ze. Want wat was dat toch een aardige serie. En wat een aardige 
dokter. Hadden ze in hun dorp maar zo’n aardige dokter. Hun 

huisarts was met pensioen. Op z’n zeventigste vond hij het écht 
genoeg. Vervanging was nog niet gevonden. Nu moesten ze dus 
naar Leeuwarden voor de dokter. Maar vandaag waren ze in 
Woudrichem. Voor de dokter. Of althans, voor z’n huis. Ik kon 
het ze makkelijk wijzen. En toen ze monter weer opstapten dacht 
ik: wat boffen we hier. In Wourkem. Met onze aardige dokters. 
Drie hebben we er maar liefst! Anneke, Sija, Peter: dank!
 

Ab

Creativiteit laten stromen

Naast een passie voor de vesting Naast een passie voor de vesting 
hebben Sanne en Jasper van Ameijden hebben Sanne en Jasper van Ameijden 
ook een gezamenlijke interesse ook een gezamenlijke interesse 
voor speciaal bier. Vandaar dat ze voor speciaal bier. Vandaar dat ze 
iedere derde donderdag van de iedere derde donderdag van de 
maand te vinden zijn in het Arsenaal maand te vinden zijn in het Arsenaal 
waar ‘t Woerkumer Biergilde’ zijn waar ‘t Woerkumer Biergilde’ zijn 
maandelijkse (speciaal) bierproeverijen maandelijkse (speciaal) bierproeverijen 
organiseert. organiseert. 

Als ze in het buitenland zijn dan is het 
eerste wat ze doen, kijken of er een 
lokaalbier voorhanden is. De stap naar 
het Woerkumer Biergilde was een 
kleine. 

Het leuke van de proefavonden in het 
Arsenaal vindt Jasper dat je eigenlijk 
niets van bier af hoeft te weten. Het is 
heel laagdrempelig: jong-oud, man-
vrouw, het zit allemaal door elkaar. 
“Bij het proeven gaan we puur op onze 
zintuigen af. Hoe ruikt het bier, wat is 
de kleur, waar smaakt het naar.” En... 
vult Sanne aan: “Vind ik het lekker? 
Tot nu toe hebben we iedere keer een 
totaal andere brouwer uit de buurt langs 
gehad. De één maakt meer traditionele 
bieren. De ander brouwt met zeewater, 
duindoorn of met pompoen. Je leert 
er zoveel van. Ook de passie die zo’n 

brouwer heeft voor het ambacht is 
vaak echt super inspirerend. Daarnaast 
doen we ook andere dingen. Zo willen 
we van de zomer brouwerijen gaan 
bezoeken en sluiten we het jaar af met 
in december een ‘bierdiner’ dat bestaat 
uit viergangen die met Woerkumer 
Bier bereid zijn. En dat allemaal op 
loopafstand in onze vesting! Best uniek.”

Het Woerkumer Biergilde is een 
initiatief van vestinggenoten die fan zijn 
van speciaal bieren. 

Architectenbureau Olivier is de nieuwe eigenaar van het beeldbepalende pand op de hoek Hoogstraat/Architectenbureau Olivier is de nieuwe eigenaar van het beeldbepalende pand op de hoek Hoogstraat/
Kerkstraat. Het familiebedrijf neemt in januari zijn intrek. In het laatste weekend van november en de eerste drie Kerkstraat. Het familiebedrijf neemt in januari zijn intrek. In het laatste weekend van november en de eerste drie 

weekends van december zal het pand dienst doen als popup-store voor keramiek van Lies Kersten, foto’s van weekends van december zal het pand dienst doen als popup-store voor keramiek van Lies Kersten, foto’s van 
Merlijn van de Brugge en etsen van Annelies Timmermans.Merlijn van de Brugge en etsen van Annelies Timmermans.

Biergilde smaakt naar meer

De deelnemersbijdrage voor de 
proeverijproeverij in november (17/11) is € 18,50 
voor vijf proefglaasjes, bittergarnituur 

in de pauze en culinaire bier/kaas 
bitterballen na afloop.

Deelname aan het BierdinerBierdiner in 
december (15/12) kost € 29,50 en wegens 
de grote belangstelling is het advies om 

je zo snel mogelijk aan te melden via  
info@woerkumerbiergilde.nl of  

06 53 20 60 99.



Een jong echtpaar op een ooit ‘lekker’ plekje

Eline (30) en Stef (28) Mommers Eline (30) en Stef (28) Mommers 
waren dolgelukkig toen hun bod op de waren dolgelukkig toen hun bod op de 
Molenstraat 16 in november 2021 werd Molenstraat 16 in november 2021 werd 
geaccepteerd. Tot hun grote verbazing geaccepteerd. Tot hun grote verbazing 
mochten ze gelijk bieden want ze mochten ze gelijk bieden want ze 
hadden geen concurrentie. hadden geen concurrentie. 

Juni 2022 kregen ze de sleutel en gingen 
aan de slag om een scala aan geel 
getinte muren fris te witten. 
In juli nestelden zij zich in het 
linkerdeel van het pand, waar in 
de 18e en 19e eeuw rechts Brood 
en Beschuitbakkerij de Jong de 
Bosson gevestigd was.

Eline komt uit Valkenswaard en 
Stef uit Almkerk. Tot afgelopen 
juli woonden ze in Den Bosch. 
“Halverwege”, dachten ze. Maar 
dat betekende wel dat Stef drie 
keer per week naar Almkerk 
reed om korfbal te spelen 
waar hij voor het eerste team 
uitkomt.

Het echtpaar ontmoette 
elkaar tijdens hun opleiding 
aan de hogeschool in Utrecht 
waar ze beiden afstudeerden 
als analist. Stef werkt nu als 
kleurenlaborant voor Hakwood 
in Werkendam. Hij weet alles 
over de eigenschappen van 
verschillende houtsoorten 
en hoe ze reageren op de nodige 
chemicaliën voor een bepaalde kleur en 
tint. Van overschotten hout heeft hij voor 
zichzelf een unieke driedimensionale 
warmgekleurde wand geconstrueerd.

Stef is een fervent Max Verstappen fan: 
“Ik ga naar de races en kijk natuurlijk 
fanatiek naar elke wedstrijd.” 3D printen 
is ook helemaal zijn ding. 

Eline is onderzoeksanalist in het 
UMC Utrecht waar ze werkt aan het 
immuunsysteem met betrekking tot  

kanker. Ook zij is super creatief. De 
gehaakte poppen en dieren op de kast 
waren proefexemplaren voor het boek 
Haken van Dendennis. Trots laat ze zien 
hoe haar bijdrage ook wordt vermeld.

Op een vernuftige wijze heeft ze de 
brievenbus van hun namen voorzien. De 
letters zijn ‘geknipt’ met de hulp van een 
cricut. Dat is een snijplotter waarmee je 
verschillende materialen kan laten snijden 
via software op de computer. “Ik kan hier 
kaarten, labels en stickers mee maken en 
zelfs hout snijden”, vertelt ze.

Eline en Stef deden spontaan mee aan het 
interview zonder te weten wat ‘t Poortaol 
nou eigenlijk was. Dat is verledentijd. 
Elke maand vissen ze het krantje uit hun 
bijzondere brievenbus.

Al die groenteboeren in Woerkum. Al die groenteboeren in Woerkum. Er 
waren er wel een stuk of vijf. Aan de sla en 
spruitjes was best wat te verdienen, dus 
hadden ze allemaal  een goed belegde 
boterham. De mensen kookten toen 
nog gewoon Hollandse pot, dus werden 
er elke dag aardappelen, groente en 
vlees gegeten en in Woerkum ook vis 
natuurlijk.

Broer de Joode uit de Vissersdijk ging met 
paard en kar met de Sleeuwijkse boot 
naar de veiling in Gorkum en was niet te 
beroerd om op de terugweg een

 

paar giechelende meiden op de bok mee 
naar Woerkum te nemen, er moest eens 
een scharreltje tussen zitten…

Janus Viveen kwam langs de deur, 
met een pruttelend karretje op drie 
wielen om zijn andijvie en boontjes te 
verkopen. Janus had ook zijn winkel in de 
Vissersdijk. 

Aai de Joode zat in de Molenstraat. 
Die had een winkeltje achteraf. In een 
donkere schuur zonder ramen had hij zijn 
veilingkistjes keurig op een rijtje staan en 
zijn vrouw achter de toonbank. Aai ventte 
ook langs de deuren en als er één vrolijke 
groenteman was dan was Aai dat wel. Als 
de klant vroeg “Aai, zit er geen luis in de 
sla”? dan antwoordde hij, “onmogelijk, ik 
heb ze vanmorgen allemaal nog gekamd”.

Ottevanger zat net voorbij de toren 
met zijn winkeltje en als je daar wat 
kocht kreeg je als dank een hapje van de 
zuurkool uit het vat, net als het bekende 
stukje worst bij de slager.

De Joode handelde vanuit een grote 
schuur op de hoek van de Kerkstraat en de 
Bagijnestraat, dat was een groothandel in 
groente en fruit.

Het klapstuk van de groentemannen was 
toch wel de parlevinker. Daar hebben 
we er meerdere van gehad. De laatste 
was Hartman, ook in de Molenstraat. 
Hij stampte zijn groenteschuit vol met 
van alles en nog wat en zo voer hij de drie 

rivieren op om alle schepen te voorzien 
van hun dagelijkse vitaminen.

Drie generaties Ottevanger hebben 
het volgehouden in de groente- en 
fruithandel, de laatste met een winkel 
aan de Burgmester v. d Lelystraat, maar 
ook die is inmiddels weg. Sla, tomaten en 
radijsjes zijn er allemaal nog wel, maar 
we missen de gezellige grapjes van Aai de 
Joode, het pruttelende karretje van Janus 
de groenteman en de voorgeproefde 
appels en peren.

“Sjevier, Sjevoer” zou Aai zeggen!
(zie Woerekumse gedichte van  Lizzy van 
Pelt)

Witte nog ...
door 

Hennie Neven-Ros

UITVERKOCHT THEATERFESTIVAL

Ruim tweehonderd mensen genoten afgelopen weekend 

van voorstellingen in de vesting. De zevende editie van het 

huiskamertheaterfestival Theaterhoppen trakteerde bezoekers op 

ontroerende liedjes, verrassend theater en talentvolle cabaretiers. 

Het publiek was enthousiast, ook over de gedichten van Mirjam 

Wolters die werden voorgedragen terwijl bezoekers van de ene 

naar de andere huiskamer wandelden. 
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Als de riolering over twee jaar wordt Als de riolering over twee jaar wordt 
vernieuwd, is dat een uitgelezen kans vernieuwd, is dat een uitgelezen kans 
om de vesting te verduurzamen. Omdat om de vesting te verduurzamen. Omdat 
we aan de rivier liggen is aquathermie we aan de rivier liggen is aquathermie 
een serieuze optie als alternatief voor een serieuze optie als alternatief voor 
verwarming met gas. verwarming met gas. 

Dit jaar werd duidelijk dat we echt op 
korte termijn van het gas af moeten, 
vanwege het klimaat en de hoge 
energieprijzen. Maar waar ga je dan je huis 
mee verwarmen?
Volgens Jan Derk Stegeman die hierover 
een presentatie gaf in het programma 
MAAS! is er eigenlijk maar één betaalbaar 
en bewezen alternatief en dat is de 
warmtepomp. “Een soort omgekeerde 
koelkast die uit temperatuurverschil 
van lucht of van water - met behulp van 
stroom - het water verwarmt (of koelt) en 
dat - net zoals bij een cv - door het huis 

pompt. Heel Scandinavië staat er vol mee 
en het is een deugdelijk product dat zich 
ruimschoots bewezen heeft. Bovendien 
kan je met die pomp ook ‘s zomers je 
huis koelen en dat is bepaald geen luxe 
gezien de verwachting dat de zomers 
in Nederland alleen maar warmer gaan 
worden.”

SAMEN
Ieder huis kan zelf een warmtepomp 
aanleggen maar de vesting kan ook 
gezamenlijk kiezen voor één reusachtige 
pomp aan de rivier. Een gezamenlijke 
aanpak heeft volgens Stegeman veel 
voordelen. “Naast een stabiele lage prijs 
is er nog een groot voordeel: er zijn geen 
externe warmtepompen op daken of aan 
muren/gevels nodig waardoor ons fraaie 
stadsgezicht behouden blijft.”

Bij aquathermie wordt de warmte uit 
het rivierwater opgewaardeerd met 
een collectieve warmtepomp. Daarbij is 
ook een warmtenet nodig dat het water 
naar de huizen transporteert. Dat zou 
kunnen worden aangelegd als de straten 
opengaan voor nieuwe riolering. Het zou 
helpen als de gemeente dat netwerk voor 
haar rekening neemt maar daarover heeft 
de lokale politiek nog geen standpunt 
ingenomen.
En belangrijk is dat veel mensen meedoen. 
Volgens Stegeman leren ervaringen 
elders dat een coöperatieve vereniging 
het proces kan versnellen. Dat is een 
vereniging met leden: particulieren maar 
ook een woningbouwcorporatie en/of 
gemeente kunnen lid worden. Bij een 
corporatieve vereniging verdwijnt de winst 
niet in de zakken van investeerders maar 
krijgen leden winst uitgekeerd.

Warme deken over de vesting

WAT KUN JE ALS BEWONER VAN EEN VESTINGHUIS WAT KUN JE ALS BEWONER VAN EEN VESTINGHUIS 
ZELF AAN ENERGIEBESPARING DOEN? OP WOENSDAG ZELF AAN ENERGIEBESPARING DOEN? OP WOENSDAG 

23 NOVEMBER IS ER EEN INFORMATIEAVOND IN 23 NOVEMBER IS ER EEN INFORMATIEAVOND IN 
HET ARSENAAL MET VEEL PRAKTISCHE TIPS EN HET ARSENAAL MET VEEL PRAKTISCHE TIPS EN 

HOOPVOLLE VERGEZICHTEN.HOOPVOLLE VERGEZICHTEN.

Energiecoach Jop Duyvendak zal toelichten wat je zelf Energiecoach Jop Duyvendak zal toelichten wat je zelf 
kunt doen aan energiebesparing. Jan Derk Stegeman kunt doen aan energiebesparing. Jan Derk Stegeman 
en Goof van Vliet bespreken de (on)mogelijkheden en Goof van Vliet bespreken de (on)mogelijkheden 

in de nabije toekomst. Kunnen we de vesting van in de nabije toekomst. Kunnen we de vesting van 
energie voorzien met de kracht van zon, wind, warmte energie voorzien met de kracht van zon, wind, warmte 

van rivierwater (aquathermie) of is kernenergie de van rivierwater (aquathermie) of is kernenergie de 
oplossing? oplossing? 

Mag je zonnepanelen leggen op een vestingdak? Mag je zonnepanelen leggen op een vestingdak? 
Of  kun je beter stroom opwekken via de panelen op Of  kun je beter stroom opwekken via de panelen op 
het dak van ‘t Rondeel en/of zonnevelden en/of een het dak van ‘t Rondeel en/of zonnevelden en/of een 

windmolen in de buurt?windmolen in de buurt?

Installatiebedrijf Aquarius biedt gratis een spoedcursus Installatiebedrijf Aquarius biedt gratis een spoedcursus 
voor handige handjes: bewoners die zelf panelen, airco’s voor handige handjes: bewoners die zelf panelen, airco’s 

en warmtepompen aan willen leggen. De arbeid van en warmtepompen aan willen leggen. De arbeid van 
werknemers die het bedrijf niet kan krijgen wordt dan werknemers die het bedrijf niet kan krijgen wordt dan 
geleverd door de bewoners zelf. Daar kunnen goede geleverd door de bewoners zelf. Daar kunnen goede 

buren elkaar mee helpen. buren elkaar mee helpen. 

Deelname aan de informatieavond 23 november is gratis. Deelname aan de informatieavond 23 november is gratis. 
Graag aanmelden via gooflies@ziggo.nl. De zaal in het Graag aanmelden via gooflies@ziggo.nl. De zaal in het 

Arsenaal gaat om 19.30 uur open, het programma start om Arsenaal gaat om 19.30 uur open, het programma start om 
20.00 uur.20.00 uur.

Woudrichem in Frankrijk

Misschien heeft u Talisman niet gemist, 
maar afgelopen zomer is het historische 
schip dat een ligplaats heeft in de 
Stadshaven, drie maanden weg geweest. 
Met enige regelmaat heeft er een ander 
schip op de plek gelegen, zodat er ook wat 
extra leven in de haven was en de ligplaats 
niet leeg.

De reis ging naar Frankrijk. Ruwweg 
verliep de tocht via Zeeland en 

Vlaanderen, bij het plaatsje Menen de 
Franse grens over. In Frankrijk ging de 
reis langs Lille en Compiègne, naar Parijs. 
Onderweg  moesten natuurlijk allerlei 
waterwerken gepasseerd worden, zoals 
sluizen en tunnels. Ik hoor u vragen 
tunnels? Ja, in Frankrijk zijn sommige 
plekken te hoog om via sluizen en kanalen 
overheen te varen en heeft men er voor 
gekozen om een tunnel door de berg te 
graven, waar het kanaal dan doorheen 

gaat. De meest spectaculaire op deze 
reis is de tunnel van Rualcourt, die 4,5 
kilometer lang is. 

SCHIP IN LIFT
Na Parijs werd verder gevaren totdat, 
midden in Frankrijk, de stad Auxerre, aan 
de rivier de Yonne  bereikt werd. Tussen 
Parijs en Auxerre zien veel plaatsen er nog 
‘middeleeuws’ uit. Op de terugreis zijn 
we dwars door Parijs gevaren, waarbij 

we onder de Place de la 
Bastille zijn doorgevaren, 
ook weer via een tunnel, 
waarvan maar weinigen 
weten dat die bestaat. 
Verder via Zuid-België, 
waar weer door twee 
‘attracties’ gevaren werd: 
scheepslift “Strépy-
Thieu” dat het schip 73 
meter omhoog tilde en 
scheepslift “Het hellend 
vlak van Ronquières”, 
waar een hoogte van 
68 meter overbrugd 
wordt door schepen in 
een soort waterbak de 
helling van bijna 1500 
meter lang te vervoeren. 

Al die tijd heeft stoer 
de Woerkumse vlag in 
de mast gewapperd en 
het is best bijzonder 

om bijvoorbeeld midden in Parijs, toch 
een stukje Woudrichem te zien. Wij 
vinden het leuk om de vlag te voeren 
en zo gesprekken uit te lokken met 
geïnteresseerde mensen aan de wal.  
Regelmatig krijgen we de vraag: “Wat is 
dat voor een vlag?”. Dan is het leuk om 
uit te leggen dat 
dat de vlag van 
onze thuishaven 
is, wat voor vis er 
in de vlag staat en 
wat die vis heeft 
betekend voor ons 
stadje. Zo kom je 
vanzelf in gesprek 
met de mensen. 
Het is overigens de 
gewoonte om aan 
stuurboord van 
het schip de vlag 
te voeren van het 
land waar men op 
dat moment “te 
gast” is. 

Tijdens de reis was 
het bijzonder om 
nog een Woerkums 
schip in Frankrijk 
te ontmoeten. 
Op het Canal du 
Nord kwamen we 
het vrachtschip 
“Manna” uit 

Woudrichem tegen; een van de twee 
schepen van Bart Verkade. Al met al 
een reis voor ons om niet te vergeten. 
Mocht u geïnteresseerd zijn; op onze 
website www.ms-talisman.nl heeft de 
bemanning in een blog een uitgebreid 
reisverslag gemaakt.

De schepen in de historische haven zijn vaak honderd jaar oud, maar liggen er niet alleen voor de mooi. Ze varen ook regelmatig uit. De schepen in de historische haven zijn vaak honderd jaar oud, maar liggen er niet alleen voor de mooi. Ze varen ook regelmatig uit. 
Frans en Mieke Heijlaerts maakten een tocht van drie maanden en doen hieronder verslag. Frans en Mieke Heijlaerts maakten een tocht van drie maanden en doen hieronder verslag. 

De rivier als CV


