
Land van Heusden en Altena
26 Zaterdag 25 augustus 2007 Brabants Dagblad ● W

WOUDRICHEM – Alle emoties rond
de ruiming van graven hebben
een diepe indruk gemaakt op het
Woudrichems college. Dat stelde
burgemeester Frank Petter gister-
middag. Hij kreeg in het gemeente-
huis 525 handtekeningen overhan-
digd, die in Rijswijk verzameld
zijn tegen de ruiming van algeme-
ne graven. Volgens Petter blijkt dat
veel mensen niet wisten dat de al-
gemene graven na tien jaar ge-
ruimd konden worden. „Die onbe-
kendheid hebben we onderschat.”
De gemeente heeft plannen om
volgend jaar te starten met het rui-
men van algemene graven in met
name Rijswijk, Andel en Woudri-
chem. Een brief daarover aan nabe-
staanden heeft tot grote onrust ge-
leid. In Rijswijk zijn handtekenin-
gen inzameld tegen een mogelijke
ruiming van de algemene graven.
Volgens de initiatiefnemers zijn er
heel veel emoties losgekomen.

„Vrijwel het hele dorp steunt de ac-
tie.” Het actiecomité pleit voor al-
ternatieven om het ruimtegebrek
op de algemene begraafplaats in
Rijswijk op te lossen. Daarbij op-
perde ze de mogelijkheid om de
begraafplaats uit te breiden door
de aankoop van een aangrenzend
stuk grond. Petter toonde begrip
voor alle emoties.
Het college wil nabestaanden nu
ook de mogelijkheid bieden een al-
gemeen graf voor 1180 euro te ko-
pen, zodat de stoffelijke resten op
de huidige plek kunnen blijven lig-
gen. Een herbegraving is dan de ko-
mende twintig jaar niet aan de or-
de. Dinsdag wordt duidelijk of de
raad met dit voorstel kan instem-
men.
Petter benadrukte dat op dit mo-
ment geen voorbereidingen voor
het ruimen van graven worden ge-
troffen. „We hebben juist mensen
heel vroeg willen informeren.”

I k geef het eerlijk toe: tot deze week wist ik echt niet wie
Hopla was. Nu wel. Het blijkt de naam van een Belgisch te-
levisiekonijntje te zijn. Een grote kindervriend, wereldbe-

roemd in 31 landen. En zijn grote doorbraak in Amerika is aan-
staande. Da’s niet niks. Door al dat succes heeft Hopla het wel
een beetje hoog in z’n konijnenbol. En een beetje lichtgeraakt,
is die ook wel.
Het grote bedrijf, achter dit schattig ogende konijntje, ontdek-
te dat in Rijswijk een gastouderbureau zich Hopla durfde te
noemen. Een schande. Blijkbaar heeft het witte konijntje over-
al ‘spionnen’ zitten, zelfs in ons mooie Land van Heusden en
Altena. De brief aan het gastouderbureau was heel duidelijk:
Hopla is onze naam, afblijven dus.

Gelukkig heeft geen rechter zich over ‘de zaak Hopla’ moeten
buigen. Je zult als advocaat je moeten verdiepen in dikke dos-
siers over dit konijntje en al zijn televisievriendjes. Zonde van

de tijd. Het Rijswijkse gastouder-
bureau zat ook niet echt te wach-
ten op ellenlange procedures.
De oplossing is heel simpel: de
naam Hopla is gewoon ge-
schrapt, het is nu Hoppas gewor-
den. Het televisiekonijntje ook

weer blij, en de zaak Hopla is gesloten.

Ik ben benieuwd of Nona Manuhutu het konijntje Hopla
kent. Zij is één van de twintig ‘nieuwe Nederlanders’ in het
Land van Heusden en Altena. Het afgelopen jaar kreeg dit
twintigtal de Nederlandse nationaliteit. Reden dus voor een
feestje, of beter gezegd een naturalisatieceremonie met koffie
en gebak.
Ook de Woudrichemse Nona kwam deze week als ‘nieuwe Ne-
derlander’ opdraven. Nou ja, nieuw. De 28-jarige Rabo-
bank-medewerkster met Indonesisch (Moluks) bloed woont al
24 jaar in het Land van Heusden en Altena. Ze spreekt beter
Veens dan Maleis, liet ze weten. En voor Veens heb je toch
wat oefening nodig. En appelmoes is al jaren haar lievelingsge-
recht, kortom ze is een echte Nederlandse. Een inburgerings-
cursus is hier verspilde moeite.
Nona krijgt volgende week als volledig Nederlands staatsbur-
ger haar nieuwe paspoort. Dat is een stuk handiger bij het rei-
zen, en eindelijk kan ze ook naar de stembus voor de Tweede
Kamer. De Woudrichemse heeft zich dus niet voor niets laten
naturaliseren.
Op het informatieboekje ‘Welkom in Nederland’ zal ze niet
echt gewacht hebben. Dat cadeau voor de nieuwe Nederlan-
ders kan in de la verdwijnen. Wat moet je nog weten, als je
hier al 24 jaar woont.
Oh ja, één belangrijk advies kan ik haar nog wel meegeven.

Spot niet met Hopla, het konijntje met de lange tenen.

Reacties? redactie.werkendam@brabantsdagblad.nl

door Mirjam Noorduijn
ALMKERK – Lange tijd ging het de
inwoners van Almkerk aan het
hart dat hun Oude School aan de
Voorstraat niet veel meer dan een
bouwval was. Maar nu de restaura-
tie van het rijksmonument uit
1870 is voltooid en de negen nieu-
we woningen in het voormalige
schoolcomplex zijn opgeleverd,
kunnen de Almkerkers weer trots
zijn. De markante bovenmeester-
woning met daarachter de in eclec-
tische stijl gebouwde school met
vier lokalen en gymzaal complete-
ren het aanzicht van het dorp op

unieke wijze.
Een van die trotse Almkerkers is
Anjo Verheij, die begin 2006 als al-
lereerste een van de schoolwonin-
gen kocht. „Vanaf het moment dat
er sprake was van herbestemming
van de Oude School was ik en-
thousiast”, vertelt Anjo. „Ik vond
het idee om erin te wonen ontzet-
tend leuk. Zo'n karakteristiek,
mooi monument … Ik heb mij al-
tijd verbonden gevoeld met de
school. Mijn moeder, Joke Kamp,
en haar acht oudere broers en zus-
ters hebben hier allemaal les ge-
had. Zij is geboren in 1936 en kan
nog mooie verhalen vertellen.
Over hoe de jongens kolen moes-
ten scheppen voor de kolenka-
chels. En over de lastige onder-
bouwleerlingen die door de nu ver-

dwenen schuifdeuren mijn wo-
ning, het vroegere lokaal van de
bovenmeester, in werden geduwd
om passende straf te ontvangen.”
Lachend: „Het is een raar idee dat
mijn moeder hier vorige week de
twee oorspronkelijke, drie meter
hoge boekenkasten heeft staan wit-
ten. Dat had ze zestig jaar geleden
niet kunnen bevroeden.”
Toen Anjo zelf in 1969 als zes-jari-
ge naar de basisschool ging had de
Oude School juist haar functie ver-
loren. „Het gebouw was verou-
derd”, aldus Anjo. „Te klein voor
een moderne school. En je kon
het slecht warm stoken. Het heeft
eerst jaren leeg gestaan. Daarna
bood het onderkomen aan de mu-
ziekschool.”
Sinds de start van de restauratie

door Michel KosterCOLUMN

� De Oude School in Almkerk is rijksmonument, gebouwd in eclectische
stijl: een combinatie van stijlelementen uit oude perioden.

� De meesterswoning, eerste twee lokalen en gang dateren uit 1870. De
twee achterste lokalen en gymzaal dateren uit 1912. Tot 1969 diende het
monument als school. Eerst openbaar. Sinds 1920 hervormd.

� Het ontwerp voor restauratie en herbestemming tot 9 woningen is van
Koppers Duizer Architecten.

Echo van klompen

Het vooraanzicht van de Oude School in Almkerk.

Emoties ruimen graven
maken diepe indruk

Blijkbaar heeft het
witte konijntje overal
spionnen zitten.
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Het Brabants Dagblad maakt een
rondje langs bijzondere huizen. Dit
keer de Oude School in Almkerk.

BIJZONDER WONEN

De Oude School

BREDA – „Ze noemen u 'de brom-
fietssteler van Werkendam',”,
hield de Bredase politierechter
donderdag een 18-jarige Almker-
ker voor. „Dat valt wel mee”, mom-
pelde de verdachte terug. 'Gekkig-
heid' gaf hij op als motief voor het
stelen en in brand steken van een
brommer op 2 december vorig jaar
in Werkendam. Nadat hij hiervoor
was gearresteerd betaalde hij de ge-
dupeerde 200 euro en daarmee
was de zaak wat hem betreft afge-
daan. Maar niet voor officier van
justitie mr. J. Bijvoet. Die eiste een
boete van 270 euro tegen de Alm-
kerker, die al eerder werd veroor-
deeld voor diefstal. Wat Bijvoet be-
treft, is het de laatste keer dat de
man er met een boete vanaf komt.
Ook politierechter mr. Berg Jeths-
Van Meerwijk waarschuwde de
man dat hij op z'n tellen moet
gaan passen. Ze sprak van een
'lompe actie' en nam de eis over.

De Oude School in
Almkerk wordt
wooncomplex.

BREDA – Chinees Kantonees restau-
rant Long Sing in Woudrichem
hoeft de boete van 16.000 die was
opgelegd door het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid voorlopig niet te betalen.
Dat heeft de Bredase rechter giste-
ren bepaald in het kort geding dat
het restaurant had aangespannen
tegen het ministerie.
Het dwangsombesluit is geschorst
totdat in een bodemprocedure be-
paald is of de boete al dan niet te-
recht is opgelegd. Die kreeg het be-
drijf in oktober 2005, toen de ar-
beidsinspectie twee illegalen aan-
trof in de keuken van het restau-
rant. De raadsman betoogde dat
dit ‘pure noodzaak’ was geweest.

Hopla

Boete voor ‘dé
bromfietssteler
van Werkendam’

COLOFON
Lou Sing in
Woudrichem
krijgt respijt

Land van Heusden en Altena
● W Brabants Dagblad Zaterdag 25 augustus 2007 27

DEN HAAG/AALBURG – – De Aalburg-
se broers Van Ballegooijen hebben
geen zin om met hun plannen
voor de bouw van twee grote wo-
ningen aan de Kroon in Wijk en
Aalburg te gaan zitten wachten op
het gemeentebestuur. Donderdag
voerden de twee inwoners van
Wijk en Aalburg bij de Raad van
State in Den Haag een rechtszaak
tegen de gemeente Aalburg. Daar-
mee hopen ze een doorbraak te be-
reiken. De gemeente blokkeert
naar hun mening de plannen om
oneigenlijke redenen.
Aalburg ligt dwars omdat het bang
is dat de vrijstaande woningen van
de broers toekomstige ontwikkelin-
gen in het gebied frustreren. De
eerste fase van woonwijk Kerkver-
reweide is dan wel af, in de twee-
de fase is nog van alles mogelijk.
Individuele woningen komen pas
in beeld als de plannen voor het
gebied duidelijk en definitief zijn,
stelt de gemeente. Vlakbij de perce-
len waar de broers hun woningen
van circa 500.000 euro gepland
hebben komt een ontsluitingsweg.
Het is niet handig om in een zo
vroeg stadium te maken te krijgen
met bestaande woningbouw,
vindt de gemeente.
Volgens de broers is Kerkverrewei-
de uitontwikkeld. De gemeente
heeft jaren geleden aan hun vader
al beloofd dat bebouwing van de
percelen langs De Kroon na de eer-
ste fase van het Kerkverreweide be-
spreekbaar zou worden.
De bestemming van de percelen
die de Van Ballegooijens wil be-
bouwen is nu nog agrarisch. De
Raad van State benadrukte dat de
gemeente in hoge mate zelf mag
weten of een bestemmingsplan
voor woningbouw wordt gewij-
zigd of niet.
Uitspraak binnen zes weken.

en woningbouw vorig jaar juni,
heeft Anjo het eerste omliggende
klaslokaal geleidelijk aan zien ver-
anderen in de unieke, moderne
woning waarvan zij sinds kort de
sleutel heeft. Terwijl de monumen-
tale buitengevel en de omlopende
ouderwetse schoolgang met daar-
in de authentieke in ruit gelegde
geel, zwarte vloertegels, oorspron-
kelijke schuiframen en vijf wc-deu-
ren, nog steeds een oude dorps-
school doen vermoeden.
Ook het ronde raam met bloem-
motief op de verdieping (voor-
heen zolder) is in ere hersteld. En
de structuur van het hoge voorma-
lige klaslokaal is nog helemaal
zichtbaar, met de drie hooggeplaat-
ste -zodat de leerlingen niet naar
buiten konden kijken- wel ruim

drie meter hoge ramen, in bruini-
ge antiekkleuren geverfde, diepe
boekenkasten en originele paneel-
deur naar de gang.
Anjo: „De aangebrachte entresol
breekt weliswaar de hoogte van
het lokaal, maar het is niet moei-
lijk om je voor te stellen hoe de
vroegere zesdeklassers hier in rijen
zaten, met de armen over elkaar.
Na de verhuizing wil ik een paar
oude schoolplaten ophangen. Om
het bijzondere karakter van de wo-
ning extra te benadrukken. Ook al
is het verleden niet eens zo heel
ver weg. Luister, in de gang hoor
je nog de echo van de klompen
van de kinderen.”

Meer informatie: www.oudeschool-
almkerk.nl

BREDA – Giessenaar J. Akkermans
heeft de Bredase rechter gisteren
gevraagd de bouwvergunning te
schorsen voor een derde woning
op het perceel van zijn achterbu-
ren aan de Burgstraat.
Akkermans, die zelf aan de Parallel-
weg woont, is bang dat door de
bouw te weinig ruimte overblijft
voor de groenstrook tussen de bei-
de percelen. Hoewel de bouw van
de woning strijdig is met het be-
stemmingsplan verleende de ge-
meente Woudrichem via de arti-
kel 19-procedure toch een vergun-
ning aan achterbuurman T. Schad-
delee. Daarmee liep het college
vooruit op de lopende herziening
van het bestemmingsplan. Volgens
de gemeente is het plan vanuit pla-
nologisch oogpunt 'niet bezwaar-
lijk'. Ook het waterschap gaf haar
goedkeuring.
Akkermans wil echter dat de
bouw wordt opgeschort totdat het

nieuwe bestemmingplan definitief
is, zodat de groenstrook die de pro-
vincie in dat plan opgenomen wil
zien gegarandeerd is. Bestuursrech-
ter Peters wees de Giessenaar erop
dat hij aan die wens geen gehoor
kan geven:„Dit is een voorlopige
procedure. Ik kan er hooguit voor
zorgen dat de ruimte voor zo'n
groenstrook gewaarborgd wordt in
het bouwplan.”En dat is eigenlijk
al het geval, constateerde Peters
„De afstand tussen uw woning en
de te bouwen woning bedraagt
vijftien meter. Dat zou genoeg
moeten zijn.”
Vergunninghouder Schaddelee is
bereid om groen aan te planten op
de perceelsgrens. Maar dat het een
groenstrook van tien meter wordt,
zoals Akkermans graag wil, kan hij
niet beloven. „Ik wil zelf kunnen
bepalen hoe mijn tuin eruit ziet.”
De rechter doet uitspraak binnen
twee weken.

ALMKERK – Een 76-jarige automobi-
list uit Almkerk heeft gisternacht
een rijverbod van vier uur gekre-
gen. Hij werd op de Almweg in
zijn woonplaats betrapt op het rij-
den onder invloed. Hij blies 465
ug/l, terwijl 220 ug/l is toegestaan.

Een kenmerkend detail, van de Oude School in Almkerks.

klinkt nog in de gang
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by Anker

Een karakteristieke gang in het Almkerkse complex.  foto’s Patrick Guijtjens

Giessenaar wil bouw
woning nog stoppen

Aalburgse
broers naar
rechter
voor bouw

Almkerker (76) kijkt
erg diep in glaasje
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DVD Spaaractie
Spaar voor top DVD’s naar keuze. Kijk voor 
meer informatie en de spaarkaart verderop 
in deze krant!
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Raad van State buigt
zich over bouwplan aan
de Kroon.


