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door Mirjam Noorduijn
ANDEL – Jan Vos (59) en Rina
Vos-Evertse (57) vinden hun ap-
partement, drie hoog in De Oude
Silo aan de Andelse Maasdijk
uniek. „We leven hier zo dicht bij
de natuur”, vertelt Rina enthou-
siast. „Dat is prachtig. Vanaf ons
balkon aan de achterkant op ‘t oos-
ten genieten we iedere dag van ‘t
weidse uitzicht. Van de zwermen
Nijlganzen en zwanen die overvlie-
gen. Van de wisselende luchten.
Van de regenbogen die in de Maas
verdwijnen. En ieder seizoen heeft
zijn charme.”
Jan: „En niet alleen de seizoenen.
Zelfs ieder moment van de dag
kent zijn eigen schoonheid. Je zou
hier eens ‘s avonds moeten ko-
men. Wanneer de hemel helder is
en de maan vol, is het een sprook-
jesdecor. Maar ook overdag kijk je
je ogen uit: de Andelse sluis, de
kerktoren van Poederoijen, de mo-
len in Veen, het provinciehuis van
Brabant en de Zaltbommelse brug
liggen bij helder weer voor het ‘op-
rapen’. En dan de hoeveelheid bo-
ten die langs varen. Vrachtschepen
én pleziervaart. In de zomer lijkt
het hier net de Hiswa te water.
Dan varen er zomaar veertig boot-
jes tegelijk de Andelse sluis uit.”
Jan en Rina hebben zelf ook een
boot. Een sloep. Die dobbert bene-
den aan een van de steigers van
het appartementencomplex. Bui-
ten het hoogseizoen wanneer de
drukte voorbij is, gaan ze daar re-
gelmatig mee het water op. Dan
struinen Jan en Rina, geboren en
getogen in respectievelijk Veen en
Genderen, de Maas af en genieten
ze van de rust, rivier en omliggen-
de natuur.
De Afgedamde Maas biedt het
echtpaar behalve vaar- ook zwem-

plezier. „Zo gauw als het water in
het voorjaar op temperatuur is, ga
ik iedere dag zwemmen”, vertelt
Rina. „Om half zeven ‘s ochtends.
Ik trek mijn zwempak aan, sla een
handdoek om, stap in de lift en ga
bij de zwemtrap aan onze steiger
het heldere water in. Dan zwem ik
mijn zus, die ook in Andel woont

en bij haar steiger het water in
gaat, tegemoet. Heerlijk.”
Jan: „We hebben de grootste vijver
van het Land van Heusden en Alte-
na en we hoeven niets aan onder-
houd te doen.”
Vier jaar woont het paar nu in De
Oude Silo: ooit een echte graansilo
die in opdracht van Graanhandel
N.G.J. Schouten (Giessen) tussen
1932-1934 is gebouwd. De rivier
bood Schouten goede mogelijkhe-
den voor vervoer over water, zodat
de firma kon groeien. „Kijk”, zegt
Jan, enthousiast wijzend op oude

Het pand was ooit een echte graansilo die in opdracht van Graanhandel
N.G.J. Schouten (Giessen) tussen 1932-1934 is gebouwd.

Jan Vos en Rina Vos-Evertse genieten van het uitzicht.  foto Patrick Guitjens

‘In de zomer lijkt

DUSSEN – Volgens oude traditie
gaan de parochianen van de Maria
Geboortekerk in Dussen morgen
voor dat ze naar de kermis gaan,
eerst naar de kerk.
Het is vandaag de verjaardag van
Maria. Daarom is het hele weekein-
de kermis in het Werkendamse
kerkdorp. De mis onder leiding
van pastor Mirjam Dirkx begint
om 11.00 uur.

H et klinkt wat tegenstrijdig: iemand knockout slaan om
‘m te redden. Toch zag Cees Baks uit Wijk en Aalburg
begin dit jaar in een Mexicaanse badplaats geen ande-

re mogelijkheid. Otto van Werger uit Enschede kreeg in zee
een aanval van hyperventilatie en dreigde te verdrinken. Baks
aarzelde geen moment, schoot te hulp, maar kon de wild om
zich heen slaande boomlange Tukker alleen aan land krijgen
door hem eerst een flinke dreun te verkopen. Een sterk staal-
tje van handelend optreden.
Een mooi gevalletje voor het Heldenfonds Carnegie: een
slachtoffer en een stoere held die met gevaar voor eigen leven
een ander redt. Deze week is Baks onderscheiden. Hij bleef er
vrij nuchter onder. „Iedereen heeft z’n moment van helden-
dom. Dit is dan het mijne”, reageerde hij op alle aandacht.
Ook Bertilia Eidania Azafeifa Rodriquez stond deze week in
de krant. De Hankse is gewend haar naam altijd en overal te
moeten spellen. Zo ook donderdagochtend, ten overstaan van

twee agenten. Dat liep niet hele-
maal op rolletjes. Bertilia, we
houden het voor het gemak
maar even bij de voornaam van
mevrouw, was wat gehaast. Ze
was laat en haar kinderen moes-
ten naar school. Dochterlief was

al op de fiets gegaan, zoontje Max (5) bracht ze snel met de au-
to. Maar, stom, stom, stom, de gordels vergeten om te doen.
En ja hoor: op de hoek bij school stonden twee omen agent,
net bezig met de actie ‘Wij gaan weer naar school’, gericht op
de veiligheid van schoolgaande jeugd.
Twee keer geen gordel, dat zijn dus twee bonnen. Bertilia
schikte zich in haar lot. Althans, wílde dat doen. Het liep alle-
maal wat moeizaam, zachtjes uitgedrukt. Ze had geen rijbe-
wijs bij zich, geen ander identiteitsbewijs; de auto stond niet
op haar naam, dus wisten de agenten niet met wie ze van
doen hadden. Wat nu. Bertilia had haast, wilde Max eerst snel
op school brengen en dan de zaak afhandelen. Niks ervan,
vond de agent. Eerst dit afhandelen. „Hoe heet u?” Bertilia
sprak haar naam ‘een beetje expres’ snel uit. En daar kwam de
haar bekende reactie al: wilt u dat even spellen? Nou, daar had
de Hankse net even geen zin in. „Zoek dat zelf maar uit”, zei
ze, of woorden van gelijke strekking. „Ga boeven vangen”, en
ze maakte aanstalten tóch Max eerst in de klas te brengen.
Kijk, daar houden agenten niet van, als burgers in overtreding
de regie over willen nemen. Bertilia werd ingeladen, thuis
werd een identiteitsbewijs opgehaald en zo ging het richting
politiebureau; Max overlatend in handen van een toevallig pas-
serende buurvrouw. Een verklaring is afgelegd, nu is het thuis
afwachten op het justitiële vervolg.
Ik heb lang zitten denken: wie is hier nou ‘held’, wie ‘slachtof-
fer’. Eerlijk gezegd vind ik noch het optreden van de politie-
mannen, noch dat van Bertilia Eidania Azafeifa Rodriquez
echt stoer. Politiemannetjes dwarszitten en zeggen dat ze boe-
ven moeten vangen, klinkt misschien wel leuk; maar stoer? En
op je strepen gaan staan tegen een gestresste mevrouw die
eerst haar kind op school wil brengen? Ook niet echt stoer; zo
word je nooit iemands ‘beste vriend’ (wat toch ooit de slogan
was). Nee, voor geen van drieën was dit hun moment van hel-
dendom.
reacties@redactie.werkendam@brabantsdagblad.nl

WIJK EN AALBURG – Tien leden van
wandelsportvereniging De Vrijbui-
ters uit Wijk en Aalburg doen van-
daag en morgen mee aan de lange
afstandsmars De 80 van de Langst-
raat.
De start is vanavond om negen
uur op het Unnaplein in Waal-
wijk.
De deelnemers mogen maximaal
twintig uur over de tocht van tach-
tig kilometer doen.

door Dik de JoodeCOLUMN

‘We hebben de grootste
vijver van het Land van
Heusden en Altena’
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Dienst en kermis voor
‘jarige’ Maria in Dussen

Aantal Vrijbuiters
neemt deel aan ‘de 80’

Moment van helden-
dom niet voor
iedereen weggelegd

Perspectief biedend pleeggezin gezocht voor een meisje van 12 jaar.

De Voorziening voor Pleegzorg, onderdeel van Oosterpoort te Oss, zoekt met
spoed een pleeggezin voor dit meisje. Een perspectiefbiedend gezin is bereid de
zorg voor dit meisje op zich te nemen voor een langere periode, in principe tot
aan de volwassenheid. 

Het meisje is van Nederlands-Surinaamse ouders. Ze is erg lief en aanhankelijk.
Soms kan ze wat onzeker overkomen. Ze speelt graag met leeftijdsgenootjes.

Uiteraard hoeft u de opvang niet alleen te doen. U krijgt een zorgvuldige
voorbereiding op het pleegouderschap en begeleiding van een pleegzorgwerker van
de Voorziening voor Pleegzorg.Voor het verblijf krijgt u een redelijke
onkostenvergoeding.

Als u denkt dat u iets kunt betekenen voor dit meisje, neem dan vrijblijvend
contact op met de Voorziening voor Pleegzorg/Oosterpoort te Oss. Telefoon
0412-465300. www.oosterpoort.org U kunt vragen naar Chris Knoop.

Uw reactie is van harte welkom.

SLEEUWIJK – In Sleeuwijk wordt za-
terdag 15 september de jaarlijkse
taptoe van Wilhelmina gehouden.
Op het programma staan optre-
dens van Adest Musica (Sassen-
heim), Advendo (Sneek), Arnhem-
band van Scouting Nederland en
showband La Vaillante uit Frank-
rijk. Ook het organiserende Wilhel-
mina komt in actie.
Seniorenorkest Da Capo brengt
om 19.30 uur het publiek al in de
stemming. Het hoofdprogramma
begint om 20.00 uur.
De Taptoe wordt afgesloten met
een gezamenlijk finale-optreden
van alle korpsen. Het evenement
is in het park achter winkelcen-
trum De Es.

BIJZONDER WONEN

Topkorpsen in
actie bij taptoe
in Sleeuwijk

COLOFON

(G)een Held

Het Brabants Dagblad maakt een
rondje langs bijzondere woningen.
Vandaag: Oude Silo in Andel.
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zwart-witfoto’s uit de jaren vijftig
van de vorige eeuw. „Zo lagen de
vrachtschepen vijf rijen dik voor
de silo en reden Schoutens
Daf-trucks af en aan met graanzak-
ken.” In die tijd werd ook de silo
van Bouman Veevoeders en Mest-
stoffen langs de Maasdijk ge-
bouwd. Daar kon namelijk óók bij

hoogwater worden aangelegd. Om
onderscheid te maken ontstonden
al snel de begrippen de ‘nieuwe’
en ‘oude’ silo. „Toen eind jaren
tachtig de oude silo eenmaal ver-
bouwd werd tot modern apparte-
mentencomplex voeren wij er
juist langs”, aldus Jan. „De plek
stal onmiddellijk ons hart. We heb-
ben gewacht tot de kinderen het
huis uit waren en er voldoende
geld was. Toen dat het geval was,
hebben we onze droom verwezen-
lijkt. Zo’n plek kom je maar eens
tegen.”

De Oude Silo aan de Maasdijk in Andel ligt fraai gelegen aan het water.  foto Patrick Guitjens

het hier Hiswa te water’

WERKENDAM – Het Dokpark bij de
Dokvijver in Werkendam gaat
voorlopig niet op de schop. Niet al-
leen omdat er geen geld is, ook
omdat er te veel onduidelijkheden
zijn rond het noodzakelijke bagge-
ren van de Dokvijver.
De vijver moet dringend gebag-
gerd worden. Maar het slib is be-
hoorlijk vervuild, tot klasse 4 toe.
De provincie komt er nu aan te
pas om in overleg met de gemeen-
te en waterschap te bepalen hoe
de vervuiling wordt aangepakt.
Pas aan het einde van het jaar is
duidelijk hoe het probleem wordt
aangepakt en wat het kost.
Wethouder Vincent van den Berg
(openbare werken, CDA) liet half
juni nog weten dat er een herin-
richtingsplan voor het Dokpark ge-
maakt zou worden. „Het moet
weer een echt park worden. Meer
open en meer, goed onderhouden
groen”, zei hij toen. Het voorlopig
afblazen van de opknapbeurt, bete-
kent volgens Van den Berg níet
dat de suggesties van vijf Werken-
dammers van de baan zijn. Zij heb-
ben, na een oproep van de ge-
meente, ideeën gelanceerd voor
het Dokpark. „We hebben de toe-
zegging voor een opknapbeurt ge-
daan, dus gaan we die uitvoeren.
Als de kwestie van het slib is afge-
handeld gaan we gelijk daarna het
park herinrichten. De suggesties
draag ik over aan mijn opvolger
(Van den Berg stopt als wethou-
der, red.). Als raadslid houd ik de
voortgang in de gaten.” Waar-
schijnlijk komt de zaak maandaga-
vond aan bod in de raadscommis-
sie Grondgebied. Zo vindt raadslid
Otto van Breugel (CDA) het
vreemd, ‘dat bij de eerste de beste
tegenslag, de herinrichting van het
park wordt uitgesteld’.

BIESBOSCH – De Victoriahoeve in
de Biesbosch is al gesloopt. Staats-
bosbeheer en de andere partners
in het project Zuiderklip hebben
de uitspraak van de Raad van Sta-
te niet afgewacht. Bewoonster El-
ma Gussenhoven hekelt hun ‘on-
fatsoen’. De Victoriahoeve moet
wijken voor de plannen voor
Ruimte voor de Rivier. De huur-

ster van dit pand maakte bezwaar
bij de Raad van State. De uit-
spraak is pas half oktober. Dat
duurt de Dienst Landelijk Gebied,
die het project Zuiderklip coördi-
neert, te lang. Volgens een woord-
voerster is de sloop niet tegen de
regels. Zo liep het huurcontract
per 1 september af, en was de wo-
ning inmiddels leeg.

Uitstel
aanpak
van het
Dokpark

De vrachtschepen lagen
vroeger vijf rijen dik voor de
Andelse silo.

� Het appartementencomplex De Oude Silo aan de Andelse Maasdijk was
van 1932 tot 1978 in gebruik als graansilo van de Firma Schouten uit
Giessen.

� In 1978 verkocht Schouten de silo aan Tankens.
� In 1988 is de oude graansilo omgebouwd tot appartementencomplex

met uniek uitzicht over de Maas en Andel. Bij goed weer kan het provin-
ciehuis in Den Bosch worden gezien.

� De oorspronkelijke muren zijn gehandhaafd.
� In het gemeentelijke bestemmingsplan wordt het wooncomplex nog als si-

lo geduid.
� In totaal wonen er zeventien gezinnen, in leeftijd variërend van 30 tot 95

jaar.

Victoriahoeve al plat

De Oude Silo

Vervuild slib in vijver
Werkendam gooit roet
in het eten.

WERKENDAM – De gemeente Wer-
kendam hoeft de opdracht voor
het inzetten van een inburgerings-
cursus niet alsnog te geven aan het
Da Vinci College uit Dordrecht.
Het opleidingsinstituut had dat
geëist in een kort geding, maar
heeft bot gevangen bij de rechter.
Volgens het instituut heeft de ge-
meente onrechtmatig gehandeld
door de opdracht te gunnen aan
het ROC West-Brabant en talen-
centrum Elycio. Het Da Vinci Col-
lege zou als gevolg van onduidelijk-
heden in de opdrachtomschrijving
op een te hoge prijs zijn uitgeko-
men. Los van de vraag of de kri-
tiek van het instituut terecht is,
concludeert de rechter dat hij de
zaak niet in behandeling kan ne-
men. De aanbestedingsprocedure
was in gang gezet mede namens
de gemeenten Aalburg en Woudri-
chem. Nu die niet gedagvaard zijn,
is de zaak niet ontvankelijk.
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