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door Mirjam Noorduijn
HANK – Tussen Nieuwendijk en
Hank, ten westen van de Bleeke
Kil, ligt de Polder Boerenverdriet:
omgeploegde zwarte akkers, afge-
wisseld met rijen roodbruine po-
pulieren die aan de einder als stip-
jes in de helderblauwe herfstlucht
verdwijnen, geven een gevoel van
eindeloosheid.
Geen mensen. Geen bebouwing.
Niets. Op een paar huizen na. Aan
het einde van de Boerenverdriet-
weg. Daar zie je onverwachts twee
tegenover elkaar liggende, gelijk-
ogende monumentale woningen.
Gebouwd rond 1890.
Ooit vormden de twee gebouwen
samen een boerenhoeve, bestaan-
de uit een woonhuis met bijpas-
send koetshuis waarin zich tevens
een kleine knechtenwoning be-
vond.
Nu is het woonhuis in tweeën op-
gedeeld en is het koetshuis omge-
toverd tot een ruime lichte wo-
ning, sinds 1993 eigendom van Jan
(67) en Lilly (70) Damme. Alleen

de grote groene koetsdeuren in de
kopgevel aan de oostkant en een
tot raam omgewerkt hooiluik ver-
raden nog de vroegere functie van
het gebouw.
„Piek van Hoven, de vorige bewo-
ner, was al met renovatiewerk-
zaamheden begonnen”, vertelt
Jan. „Toen wij het koetshuis van
hem kochten was de buitengevel
al grotendeels in originele staat te-
ruggebracht. Maar binnen moes-
ten we nog veel werk verzetten.
Zoals het slopen van de muur tus-
sen de knechtenwoning en de stal
om naast de woonkeuken één gro-
te woonkamer te creëren, het af-
bikken van alle steentjes voor her-
gebruik en het schoonmaken van
de originele ronde spanten, die je
in mijn hobbykamer kunt zien.”
Dat wil niet zeggen dat Jan niets
meer aan de buitengevel heeft ge-
daan. Dankzij zijn inzet is het
fraaie open houtsnijwerk van het
boogvormige overstek van beide
kopgevels geheel in ere hersteld.
Het afwisselend donkerrood, wit
en groen geverfde sierwerk past
prachtig bij het karakteristieke ge-
bouw, dat is opgetrokken uit gele
vechtformaat bakstenen en roodst-
enen speklagen. En het authen-
tieke ronde gietijzeren raam in
bloemmotief in de kopgevel (ach-
terkant) komt nu nog beter tot
zijn recht.
Maar hoe cultuurhistorisch interes-
sant het koetshuis ook is, Jan en
Lilly kochten het destijds vanwege
de ligging in de polder. „Heerlijk”,
vertelt Lilly glimlachend. „De
ruimte. De rust. De natuur. Ik
weet niet beter. Ik ben de klein-

‘Het moet vooral gezellig worden’
Horeca-etablissement het Brabantse Land in Rijswijk en de
MaasMaten (Nederlandstalige meezingers) tekenen voor de or-
ganisatie van een tonpratersgala, zaterdag 15 december in het
partycentrum. Eigenaar/ exploitant Hester van den Oever (52)
vertelt over het hoe en waarom.

Hoe is het idee voor het tonpratersgala geboren?
„We zijn benaderd door een vaste groep tonpraters, die op-
treedt in allerlei zalen. Ze vroegen of wij interesse hadden.”

Wat is de rol van de MaasMaten?
„De tonpraters organiseren hun gala vaak in samenwerking
met een vereniging, wij hebben gekozen voor de MaasMaten.
Dit koor verkoopt een deel van de kaarten en krijgt een deel
van de opbrengst. Op deze manier komt de zaal veel eerder

vol dan dat wij het alleen organi-
seren en advertenties zetten
voor de kaartverkoop.”

Hoe ziet de avond eruit?
„De Maas Maten en de tonpra-
ters wisselen elkaar om het half
uur af. Het zijn doldwaze lol-

broeken, die veel publiek trekken. Tonpraten leeft vooral in car-
navalstijd heel erg, hoewel Rijswijk net buiten carnavalsvie-
rend Brabant valt. Het is de bedoeling dat het vooral heel gezel-
lig wordt. Humor staat centraal.”

Wie zijn de tonpraters en wat brengen ze?
„Onder meer Ton Hendrickx, Cees Coolen, Peter de Maas,
Mies Grijmans en Alex Wintermans komt uit Hank. Ze heb-
ben een eigen repertoire, maar het is de bedoeling dat ze ook
op gebeurtenissen in Rijswijk en omgeving ingaan.”

Wordt het een terugkerend evenement?
„We hopen van wel. Het zou leuk zijn als er op den duur ook
‘eigen’ tonpraters uit de directe omgeving mee gaan doen.

Er zijn 300 kaarten beschikbaar à 7 euro. Bestellen via het Brabantse
Land kan ook: 0183-441260. Aanvang: 20.00 uur.

Hester en Peter van den Oever. Rechts Anné Swart van de Maas-
Maten.  foto Patrick Guitjens

Een detail van de kap van het voormalige koetshuis in Hank.
 foto Patrick Guitjens

ANDEL – Woudrichem wil met vee-
voederconcern De Heus praten
over de toekomstplannen voor het
onlangs overgenomen mengvoe-
derbedrijf Bouman aan de Hoge
Maasdijk in Andel. Bij omwonen-
den bestaat vrees dat de productie
in Andel flink wordt uitgebreid.
Wethouder Bas de Peuter (econo-
mie, Gemeentebelangen) deelt die
zorg vooralsnog niet. Wanneer het
bedrijf verder wil gaan dan de hui-
dige vergunningen toestaan, wor-
den de gewone procedures ge-
volgd, benadrukt hij.
De Heus Voeders bv in Ede heeft
onlangs het bedrijf O. Bouman in
Andel overgenomen. Niet alle om-
wonenden zijn gerust op de plan-
nen van de nieuwe eigenaar, bleek
deze week tijdens de wijkavond in
Andel. Dat komt door de proble-
men die De Heus onder meer on-
dervindt in Ravenstein. Daar
hangt de mengvoederfabriek een
dwangsom van ruim 1,1 miljoen
euro boven het hoofd. De produc-
tie van 140.000 euro ton diervoe-
ders zou daar overschreden zijn
met z0’n 80.000 euro ton. Ook de
vestiging van De Heus in de bin-
nenstad Den Bosch is al langer
een punt van discussie. De ge-
meente ziet het bedrijf graag op
een andere plek.
Volgens omwonende A. van Andel
uit Andel lijkt De Heus het niet zo
nauw te nemen met hinderwetver-
gunningen en milieu, daarbij wij-
zend op artikelen in de kranten.
Volgens hem kunnen de proble-
men in Den Bosch en Ravenstein
wel eens betekenen dat de produc-
tie in Andel flink wordt uitge-
breid, met mogelijk extra overlast
als gevolg. De Heus staat bij wet-
houder De Peuter bekend als een
goed bedrijf, dat gewoon de be-
staande vergunningen moet nale-
ven. „Het is in ieder geval een be-
langrijke onderneming voor ons
gebied, gelet op de werkgelegen-
heid.”
De Heus geeft geen commentaar
op de vrees van de omwonenden.

WERKENDAM – Werkendam heeft
de Molo Duurzaamheidsprijs ge-
wonnen. De uitslag is gisteren in
het provinciehuis in Den Bosch be-
kendgemaakt. Molo staat voor mi-
lieuoverleg lokale overheden.
Werkendam dankt de prijs aan het
project ‘Duurzaam Bouwen, mooi
in Werkendam’. Dat project richt
zich op duurzaam bouwen in de
nieuwbouwwijken (1.000 huizen)
in de vijf dorpen. Er zijn afspraken
gemaakt met corporaties en pro-
jectontwikkelaars. Daarbij wordt
gelet op gebruik van materialen,
isolatie, de inrichting van de wijk,
het groen en energiezuinigheid.
Het streven is duurzamer te bou-
wen dan het Rijk voorschrijft. Mi-

lieuwethouder Jan Luteijn (SGP) is
trots op de prijs, die bestaat uit
een beeldje en een cheque van
2.000 euro, te besteden aan een
‘duurzaamheidsinvestering’ in de
gemeente. „Leuk dat een no-non-
sense gemeente als Werkendam
de prijs wint; toegekend door een
deskundige jury, uit acht inzendin-
gen.” Luteijn prijs de corporaties
Meander, Woonlinie en Land van
Altena dat ze ‘volledig bereid zijn’
mee te doen. Voor de besteding
van de 2.000 euro heeft Luteijn al
wel een idee. „Misschien is een
energieball een idee. Die is zo’n 1,5
meter groot, kan op een gebouw
staan, draait rond dankzij wind-
schoepen en wekt zo energie op.”

GENDEREN – De Alzheimercollecte
heeft in Genderen 587,50 euro op-
gebracht.
In Drongelen zat in het totaal
48,93 in de collectebus voor het
fonds Alzheimer Nederland. In
het hele land werd tot nog toe
ruim 822.000 euro ingezameld.

Geen last van

WIJK EN AALBURG – Jongeren kun-
nen morgen terecht in jongeren-
centrum EFS in Wijk en Aalburg
voor een ‘allroundprogramma’. De
avond duurt van 20.00 tot 1.00 uur
‘s nachts. Zaterdag is er een soort-
gelijk programma. De avond is dan
om 23.00 uur afgelopen.

WOUDRICHEM – Coöperatieve visse-
rijvereniging De Hoop bakt zater-
dag tussen 10.00 en 13.00 uur weer
vis bij de visafslag in Woudri-
chem.
Mensen die graag vis willen ko-
pen, kunnen nu al een bestelling
doen bij J. Combee, telefoonnum-
mer 0183-301195.

DRONGELEN – Dorpsbelangen Dron-
gelen houdt zaterdag een disco-
avond in dorpshuis De Oude
School.
Het muziekfeest in Drongelen be-
gint om 20.00 uur. Bezoekers van
de disco moeten zich kunnen iden-
tificeren om naar binnen te mo-
gen.

Tonpratersgala in Het
Brabantse Land in Rijs-
wijk.

‘Zorg over
uitbreiding
Bouman
niet nodig’
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Jan en Lilly Damme
wonen in monumentale
woning Hank.

Gemeente praat met
mengvoederbedrijf over
plannen voor ‘Andel.’
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vis in Woudrichem

Opbrengsten voor
Alzheimerfonds
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zet deuren weer open

MINI-INTERVIEW door Dik de Joode

COLOFON

Het Brabants Dagblad besteedt in
een serie aandacht aan bijzondere
woningen in de streek.
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dochter van een in 1939 naar Zwit-
serland uitgeweken Oekraïense
boer. Ik ben groot geworden in
een boerendorpje, op het Zwitser-
se platteland. Daar woonde ik met
mijn moeder en zus. Zonder mijn
vader. Die was verbannen naar Si-
berië.”
Jan: „We hebben eerst in Zwitser-
land gewoond, waar ik in 1964 Lil-
ly tegenkwam toen ik daar voor
mijn werk was. Maar al vanaf haar
eerste bezoek aan Nederland voel-
de ze zich hier thuis. Daarom be-

sloten we naar Nederland te ver-
huizen. Zo zijn wij in 1974 in
Hank terecht gekomen.”
Lilly: „Ik houd meer van het vlak-
ke land hier dan van de Zwitserse
bergen. Heimwee heb ik nooit. Ik
geniet van elk seizoen. Sneeuw in
de winter. Omsluitende mist in de
herfst. In de lente kijk ik de bloe-
men uit de grond. En reeën in de
tuin.”
Ze zucht: 'Helaas hebben mijn
moeder en zus onze droomplek
niet meer mogen meemaken'.

De bijzondere biljartkamer.  foto Patrick Guitjens

GENDEREN – Sinterklaas wordt za-
terdag in Genderen ontvangen. Hij
arriveert rond 13.30 uur bij het
dorpshuis aan de Rondendans.
Kinderen tot en met basisschool-
groep vier kunnen (voor één euro)
een cadeautje afhalen bij de Sint
of zijn pieten. Om 19.30 uur begint
de Pepernotendisco.

Het monumentale koetshuis van Jan en Lilly Damme in Hank is aan een nieuw likje verf toe.
 foto Patrick Guitjens

WERKENDAM – Niets lijkt de opna-
mes voor het TROS-televisiepro-
gramma ‘Te land, ter Zee en in de
Lucht’ tijdens de Open Havendag
(28 juni) in Werkendam nog in de
weg te staan. De gemeente is be-
reid een overeenkomst te sluiten
met producent René Stokvis.
Zonder zo’n contract kunnen de
opnamen niet doorgaan. Overi-
gens zijn er nog geen handtekenin-
gen gezet. „Maar niets staat de op-
namen nog in de weg”, aldus een
woordvoerster van de commissie
Open Havendag.
Met de rol als ‘rechtspersoon’
houdt de bemoeienis van de ge-
meente overigens wel op, meldt
een woordvoerder: „De uitdrukke-
lijke voorwaarde is dat het ons
geen extra geld kost.” Werkendam
geeft wel 5.000 euro subsidie aan
de commissie Open Havendag, on-
derdeel van Scheepsgroep Werken-
dam. Ook verricht de gemeente
hand- en spandiensten.
De commissie vroeg de gemeente
eerder om 20.000 euro extra subsi-
die, vanwege de tv-opnamen. B.
en W. hebben dat echter afgewe-
zen. De commissie stelt dat ook
zonder dat geld de zaak financieel
rond komt. „Zo zijn we volop be-
zig met het werven van sponsors.”

HANK – De Kurenpolder in Hank
staat aan de vooravond van een
flinke uitbreiding van het recreatie-
terrein. Zoals de plannen er nu bij
staan, komen er in de loop van vol-
gend jaar 140 kampeerplaatsen en
huisjes bij. De eerste gasten zou-
den er begin 2009 moeten kunnen
overnachten.
De uitbreiding gebeurt op een ter-
rein van negen hectare aan de
westzijde van het recreatieterrein.
Het ligt ingeklemd tussen de Aak-
vlaai, De Kurenpolder en een stuk
grond van Staatsbosbeheer.
„De gronden zijn al vier jaar in

ons bezit”, zegt Chris Gommers,
die samen met zijn broer Hans ei-
genaar is van De Kurenpolder Re-
creatie. Het uitbreidingsterrein is
nu in gebruik als sportveld van de
camping. De gebroeders Gommers
houden nog wel de nodige slagen
om de arm. „Momenteel ligt het
plan ter beoordeling bij de provin-
cie”, zegt Chris. „We hebben al
wel wat hobbels genomen, maar
zekerheid hebben we nog niet.”
Aan de andere kant: „We hebben
van begin af aan ingezet op een
camping met duizend plaatsen.
Daar is ook vergunning voor ver-
leend. En zelfs met deze uitbrei-
ding komen we nog steeds niet op
die duizend plaatsen uit.”
De Kurenpolder telt op dit mo-
ment ongeveer zevenhonderd ‘een-

heden’, zoals dat in recreatiejargon
heet. Het terrein is 110 hectare
groot, inclusief uitbreiding, maar
35 hectare bestaat uit water. En
een groot deel is golfterrein.
Chris en Hans Gommers zijn
sinds 1999 eigenaren van De Ku-
renpolder. Daarvoor zaten ze op
camping De Hubertushoeve in
Oosterhout, die moest wijken
voor woningbouw. Chris Gom-
mers kijkt uit naar de nieuwe uit-
breiding. „We hopen in de zomer
of net daarna met de graafwerk-
zaamheden te beginnen. Het is
een mooi, rechthoekig terrein,
waar je veel mee kunt.”
Hij denkt aan een of twee grote
waterpartijen, waarna met de uit-
gegraven grond hoogteverschillen
op het terrein worden gemaakt.

„Zo past het qua uitstraling bij de
omgeving.” Wat in ieder geval ze-
ker is, is dat het nieuwe stuk auto-
vrij wordt. „Er omheen komt een
rondweg. Gasten mogen laden en
lossen, maar moeten daarna hun
auto op het parkeerterrein parke-
ren. Kinderen kunnen dus veilig
rondlopen en -fietsen. Ze kunnen
zelfs helemaal naar het centrumge-
bouw zonder een weg over te hoe-
ven steken.”
Hoe de verdeling tussen huisjes en
kampeerplaatsen wordt, is nog
niet duidelijk. „We gaan in ieder
geval niet alles boven op elkaar zet-
ten. Gasten zoeken rust en ruim-
te”, zegt Gommers. „Volgens de re-
creatienormen zouden er makke-
lijk 250 kampeerplekken op kun-
nen, maar wij houden het bij zo’n

140.” Nadat de uitbreiding gereali-
seerd is, volgt de bouw van de
overdekte speeltuin naast het
zwembad en de bowlingbanen.
„Dat zou dus 2009, 2010 moeten
worden.” De permanente ijsbaan
ligt er waarschijnlijk al veel eerder.
„We zijn momenteel in overleg
met heel veel aanbieders. Binnen-
kort kiezen we er een uit en dan
ligt de ijsbaan er zo.” De bedoeling
is dat er al in december geschaatst
kan worden bij De Kurenpolder.
Een ding vindt Chris Gommers
jammer: „We hadden graag naast
deze uitbreiding een jachthaventje
aangelegd. We grenzen daar aan
de Aakvlaai. Dat plan hebben we
helaas op moeten geven. Staatsbos-
beheer wil er op geen enkele ma-
nier aan meewerken.”

� De polder Boerenverdriet was een groot deel van de 19e eeuw in bezit
van de familie Jantzon van Erffrente van Capelle.

� In 1879 liet Jonkheer J.N.J Jantzon van Erffrente van Babyloniënbroek aan
de Boerenverdrietweg een hoeve bouwen (woon -en koetshuis) die rond
1890 gedeeltelijk werd herbouwd. Later werd de polder verkocht aan de
Belgische familie Van Vijvere, deels nog steeds eigenaar.

� Koets - en woonhuis (in tweeën) zijn gemeentemonumenten.

heimwee in fraai koetshuis

GENDEREN – In het dorpshuis aan
de Rondendans in Genderen
wordt op zaterdag 8 december de
traditionele Charles Dickens Kerst-
markt georganiseerd. Er zijn nog
enkele tafels beschikbaar voor het
evenement. Wie geïnteresseerd is
in een tafel om zo spullen aan de
man te brengen, kan daarvoor con-
tact opnemen met Renee van
Mersbergen, via telefoonnummer
0416-351488.

Hobbels voor
opname ‘Te Land’
lijken genomen

Intocht van Sint en
pieten in Genderen

Hoeve Boerenverdrietweg

Kurenpolder wacht weer forse uitbreiding

Dickens Kerstmarkt
vrijdag 8 december

Recreatieterrein in
Hank krijgt er 140
kampeerplaatsen bij.


