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door Mirjam Noorduijn
BIESBOSCH – Hij heeft geen auto
voor de deur, maar een boot: Dirk
Fey, boswachter bij Staatsbosbe-
heer.
Hij woont dan ook niet in een
straat, of aan een weg, maar in het
natte hart van de Biesbosch, op
een eiland met de onheilspellende
naam Polder de Dood. Samen met
zijn vrouw Elly van Amerongen,
docente op het Prinsentuin Colle-
ge in Andel. Iedere dag vaart zij
met een bootje over De Reugt
naar het haventje van Staatsbosbe-

heer, waar zij haar tocht naar
school in de auto vervolgt.
„Ontelbaar veel keren heb ik dit
tien-minuten-tochtje over water
nu afgelegd”, vertelt Fey, die in
1965 als jonge vrijgezel de dienst-
woning van Staatsbosbeheer be-
trok. „In de jaren dat onze twee
kinderen - hier in de Biesbosch ge-
boren - naar school gingen, waren
Elly en ik soms blij dat het vrijdag
was. Dat we ons twee dagen niet
druk hoefden te maken hoe de kin-
deren thuis te krijgen. Gelukkig
konden we het halen en brengen
wel afwisselen met de familie Ber-
geijk: onze enige buren een kilo-
meter verderop, met kinderen in
dezelfde leeftijd.”
Maar Fey heeft het nooit een pro-
bleem gevonden. Zelfs niet toen
hij nog rekening moest houden
met het tij. „Deed je dat niet”,
licht Fey toe, „riskeerde je dat je
vast kwam te liggen op drooggeval-
len zandbanken en niet verder

kon. Ik noem dat oude romantiek:
een voorbij verleden waarover
slechts nog mooie verhalen wor-
den verteld.” Niet dat Fey de
'oude' Biesbosch verkiest boven de
nieuwe. „Natuurlijk mis je wel
wat”, vindt Fey. „Maar er is ook
veel voor teruggekomen. Vóór
1970 - toen er nog tijverschil was -
zag je nergens meerkoeten en fu-
ten. Nu zijn dat hier heel algeme-
ne vogels. Zoals ook de bruine kie-
kendief veel wordt gespot. En ko-
nijnen, reeën en vossen.”
Het wonen in de Biesbosch is ech-
ter onveranderd romantisch. Ook
in de winter. Mist, wit berijpte riet-
stengels en knotwilgen geven de
Biesbosch een sprookjesachtig aan-
zien. De rust is absoluut. Daar,
langs De Reugt, ligt in een verstil-
de eeuwigheid een wit boswach-
tershuis met groene luiken en
hoog puntdak. Buiten hangt een
geur van brandende houtkachels.
Binnen komt de behaaglijke warm-

H et verschil tussen lenen en geven is vrij groot. Ik leen
mijn fiets graag uit. Weggeven is een heel ander ver-
haal. Je moet dan later niet meer zeuren, dat je ‘m

graag terug wil. Het klinkt logisch.
Als kind raakte ik ooit zo m’n zak knikkers kwijt. In een wat al
te gulle bui gaf ik die gewoon weg. Zoals zo vaak, kwam de
spijt later. Ik probeerde de schade nog wel te herstellen: die
prachtige knikkers waren echt alleen maar ‘te leen.’ Maar he-
laas maakte m’n smeekbede totaal geen indruk. ‘Eens gegeven,
blijft gegeven.’ Ja, kinderen zijn soms keihard.

Ik ben er gelukkig over heen gekomen. Een zak knikkers is
heel wat anders, dan pak ‘m beet, 100.000 euro. Daar spring je
toch zorgvuldiger mee om, lijkt me. Toch is in Woudrichem
grote verwarring ontstaan over 100.000 keiharde euro’s, die
wel óf niet weggegeven zijn. Eén groot mysterie.

Alweer ruim vijf jaar geleden
verstrekte de politiek vol trots
een ton voor de aanleg van de
ambachtelijke scheepswerf in de
historische haven in Woudri-
chem. Maar nu eind 2007 is op-
eens de grote vraag: was dit geld

nu een lening of een subsidie aan de stichting Historische
Stadshaven Woudrichem? Het maakt nogal uit. Je steekt zo’n
bedrag toch liever in je zak, dan dat je het later allemaal weer
terug moet betalen.
Wie het antwoord op de vraag weet, mag het zeggen. Wethou-
der Bas de Peuter weet het in ieder geval niet. Hij heeft het he-
le dossier van voor naar achteren doorgespit. Politieke versla-
gen, briefwisselingen: alles is op tafel gekomen. Er zijn nog net
geen mensen afgeluisterd. Maar het antwoord is niet gevon-
den. Het blijft één groot raadsel.
Deze week moest het verlossende woord komen van de Woud-
richemse raad. En als je die het woord geeft, berg je dan maar.
Je bent dan voorlopig niet thuis. De coalitiepartijen kwamen
uiteindelijk met een wel hele creatieve oplossing: de 100.000
euro is voorlopig een achtergestelde lening. En als de stichting
heel goed z’n best doet en de afspraken nakomt, wordt het
een subsidie.

Stichtingsvoorzitter Joop Worrell (de ongekroonde koning
van de historische haven) voelt zich als een jongen, die opeens
z’n pas gekregen zak knikkers moet terug geven. Het woord le-
ning is nog nooit gevallen, en nu dit. „Dit pikken we dan ook
niet zomaar.” Eens gegeven, blijft gegeven, zal hij ongetwijfeld
denken.

Het lijkt me tijd voor een mooi kerstcadeau van de Woudri-
chemse coalitie. Gebruik de 100.000 euro niet langer als een
stok achter de deur, maar geef die alvast. Wie niet duidelijk
iets uitleent, moet ook niet achteraf zeuren.
Voor alle duidelijkheid. Mijn advies is helemaal gratis. Ik hoef
er niets voor terug.
Nog geen zak knikkers.

Reactie? redactie.werkendam@brabantsdagblad.nl

WOUDRICHEM – Woudrichem wil
met opgeheven hoofd de samen-
werking zoeken met de twee buur-
gemeenten Werkendam en Aal-
burg en niet smekend voor ze op
de knieën gaan. Volgens de poli-
tiek moet gewaakt worden voor
een beeld dat Woudrichem het al-
lemaal niet meer alleen kan bol-
werken. Donderdagavond besloot
de raad tot een vervolgonderzoek
naar een verdere samenwerking
tussen de drie gemeenten (kosten
15.000 euro). Eerder hadden ze
daar in Werkendam en Aalburg al
ja tegen gezegd.
Het bureau Van Naem en Parners
deed onlangs onderzoek naar de
bestuurskracht van de drie ge-
meenten. Woudrichem kwam
daarbij als minste uit de bus. Zo
heeft de gemeente te weinig geld
om ambities waar te maken, en zit
het met een tekort aan ambtena-
ren. Bij het onderzoek naar een

verdere samenwerking komt moge-
lijk ook een fusie van de drie ge-
meenten aan bod. Maar Woudri-
chem ziet dat niet als doel van het
onderzoek. Volgens de VVD is het
verstandig om het voorlopig niet
meer over ‘één Altena-gemeente’
te hebben, omdat het ook voor on-
rust zou zorgen onder de Woudri-
chemse ambtenaren. PvdA’er Joost
Kant pleitte er ook voor om de dis-
cussie over de één Altena wat los
te laten. „We groeien toch vanzelf
naar zo’n fusie”, meende hij.
Woudrichem wil ook in eigen
huis in ieder geval hard werken
aan een stabiele organisatie, die
haar taken aan kan. Volgens wet-
houder Cees Ambachtsheer zijn al
de nodige stappen genomen. In
2008 wordt een strategische visie
opgesteld: een toekomstplan, waar-
in staat welke kant Woudrichem
nu en op de lange termijn op wil.
De visie kost zo’n 25.000 euro.

‘Je stapt zo vanuit
door Michel KosterCOLUMN

Alles kwam op tafel.
Er zijn nog net geen
mensen afgeluisterd.

De woning van boswachter Dirk Fey wordt verwarmd met houtkachels.

Woudrichem niet op
de knieën voor ‘buren’
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WERKENDAM – Bij een verkeerson-
geluk op de Bandijk in Werken-
dam zijn vrijdagavond twee ge-
wonden gevallen. De mannen wa-
ren door nog onbekende reden
van de dijk af gereden. Na het on-
geluk ontstonden schermutselin-
gen tussen politie en bezoekers
van een nabij gelegen cafe. De poli-
tie heeft meerdere aanhoudingen
verricht.
Een inzittende zat bekneld en
moest door de brandweer uit de
wagen worden gehaald. Samen
met de andere gewonde is hij naar
het ziekenhuis vervoerd. Over de
verwondingen en de identiteit van
de mannen, kon de politie gistera-
vond nog niks zeggen.
Het liep op de Bandijk onver-
wacht uit de hand, toen omstan-
ders slaags raakten met de politie.
Volgens de politiewoordvoerster
was er wel duidelijk drank in het
spel bij de verdachten.

DEN BOSCH – Aan het Koning Wil-
lem I College in Den Bosch zijn de
volgende studenten geslaagd.
mobiliteit & logistiek
Sleeuwijk: Henk Kuijpers;
verpleegkunde
Genderen: Joeri de Jong;
cultureel- agogisch werk
Andel: Anita van Hemert;
kinderopvang
Veen: Jolinda van den Bogaard;
KMBO
Almkerk: Willemien Treffers;
Drongelen: Joke van de Nieuwe-
giessen;
Dussen: Mariëlle Meijers; Rijs-
wijk: Christien Christiaan;
Sleeuwijk: Jolanda van Vuuren;
Veen: Marloes Goemaat.

BIJZONDER WONEN

Het raadsel van de ton

COLOFON

Aanhoudingen
na ongeluk
op Bandijk

Geslaagden aan
Willem I College
Den Bosch

Het Brabants Dagblad besteedt in
een serie aandacht aan bijzondere
woningen in de streek.
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Door een storing in de drukkerij
ontbreken vandaag in een deel van
de oplage van het Brabants Dag-
blad de nietjes in de kerstbijlage
en in de bijlage katern Wonen.

DUSSEN – In de gereformeerde kerk
in Dussen is vanavond een volks-
kerstzang. Fanfare Wilhelmina,
het Rooms Katholiek Kerkkoor en
de Gereformeerde Cantorij verle-
nen hun medewerking aan de
avond.
Cor van Zuijlen speelt mondhar-
monica. Joke Teuling, Kees Waas
en Greet Bijl gaan in op het the-
ma. De avond in de Dussense kerk
begint om 19.30 uur. De toegang is
gratis.

GIESSEN – Voetbalvereniging Gies-
sen houdt vandaag in haar kantine
aan de Karbogerd een draaidag,
van 15.00 tot 21.00 uur.
Via het rad van avontuur zijn on-
der meer kalkoenen, rollades en
andere vleesprijzen te winnen.

HEUSDEN – De hervormde cantorij
Heusden zingt zondag in de Grote
of Catharijnekerk een Nederlands-
talige versie van de bekende Engel-
se ‘Lessons and carols’.
De bezoekers van de Heusdense
kerk krijgen een liturgie met de
teksten van de cantorij en de sa-
menzang.
Ds. A.F. Troost speelt de rol van li-
turg. Aanvang van de dienst in de
Grote of Catharijnekerk is 17.00
uur.

NIEUWENDIJK – Dierenfokkersvere-
niging VKPNO stelde de afgelopen
dagen ruim vijfhonderd dieren ten
toon in sporthal De Iris in Nieuw-
endijk. Opnieuw zaten daar vrij
onbekende rassen tussen, zoals bij
de konijnen Alaska, Havanna, Pa-
relfeh en Deilenaar en bij de water-
vogels de forse Cubaanse fluiteend
en de witwang fluiteend.
De bekers gingen naar: Dennis de Bruijn

(grote hoenders), Dennis Noorloos
(dwerghoenders), B. van Drunen (siervo-
gels, predikaat U), A. van Drunen (water-
vogels), A. Boogaarts (konijnen), H. Rijken
(cavia's), L.A. Ribbbers (sierduiven) en J.
Hoeke (postduiven). De zes jeugdkam-
pioenen waren Dennis de Bruijn (grote
hoenders), Manon van Genderen (dwerg-
hoenders), Mandy de Bruijn (watervo-
gels), Samara Verhoeven (konijnen),
Andre Schmidt (cavia's en sierduiven).

WOUDRICHEM – In de Martinuskerk
in Woudrichem wordt maandag
een kerstzangdienst gehouden.
Aanvang 22.00 uur. Voorganger is
ds. Zeefat. Muzikale medewerking
verlenen Apollo (trombone) en
Henk van Engelen (orgel).

te je tegemoet vanuit de ouderwet-
se keuken en woonkamer met hou-
ten vloer .„Centrale verwarming is
hier niet”, vertelt Fey. 'Waar moet
je die op stoken? Windenergie?
Zonne-energie? Wellicht dat
Staatsbosbeheer daartoe overgaat
wanneer de woning wordt opge-
knapt als ik komend jaar na mijn
pensioen vertrek. Zo wordt het
huis steeds moderner. Moet je je
voorstellen dat hier tot de jaren
tachtig het drinkwater eens per
twee weken werd gebracht. Met
een boot vanuit Drimmelen. Nu

hebben we gelukkig water uit een
honderd meter diepe waterput.”
Met weemoed zullen Fey en zijn
vrouw hun woonplek eind 2008
verlaten om plaats te maken voor
de nieuwe boswachter. Fey: „Ik
was hier graag blijven wonen. Ik
stap vanuit de tuin zo de Bies-
bosch in. De mentale en fysieke
vrijheid die de natuur biedt, de
bloeiende dotters en zingende vo-
gels in het vroege voorjaar. Ik zal
het missen. Maar ik ben dankbaar
voor alle jaren dat ik ervan heb
kunnen genieten.”

WOUDRICHEM – Vrijwilligers van de
Hervormde Gemeente Woudri-
chem halen vandaag oud papier
op.
De ophalers starten op tijd en tref-
fen het papier graag gebundeld
aan de kant van de weg aan.

Onbekende dierenrassen in Iris

Veel prijzen te winnen
bij voetbalclub Giessen

de tuin de Biesbosch in’

Geen nietjes in bijlagen
van Brabants Dagblad

Volkskerstzang in
kerk van Dussen

Kerstzangdienst
in Martinuskerk

Cantorij Heusden zingt
‘Lessons and carols’

Woudrichem zet
papier aan de weg

Boswachter Dirk Feij voor zijn woning, midden in de Biesbosch.  foto’s Patrick Guitjens

veel winkels open

Overdekt winkelplezier in ‘s-Hertogenbosch West (A59 afrit 45, 1e stoplicht links, 2e rotonde rechts) www.helftheuvel.com

op zaterdag 22 december tot 22:00 uur en zondag 23 december tot 17:00 uur
80 speciaalzaken onder één dak - gratis parkeren

Wij wensen u prettige feestdagen 

en een voorspoedig 2008!

HéééélHéééél

Open Zondag
23 december 10:00 tot 17:00 uur

Midnightshopping
za 22 december tot 22:00 uur!

� Boswachter Dirk Fey woont met zijn vrouw al bijna 45 jaar in de dienstwo-
ning van Staatsbosbeheer in Polder de Dood in de Biesbosch.

� Het boswachtershuis in de Biesbosch is in 1926 gebouwd.
� De woning is in 1960 door Staatsbosbeheer gekocht.
� Huis en gebied waren lange tijd bezit van de Werkendamse familie Tienho-

ven.
� Het boswachtershuis werd toen bewoond door hub opzichter A. Kie-

boom.
� Staatsbosbeheer wil ook in de toekomst de dienstwoning in de Biesbosch

houden.
� Een oude griendwerkerskeet nabij het huis kan als verblijf voor studenten

dienen.

Vandaag een Kerstoptreden van
Laura Fygi (14.30 tot 15.30 uur).
Zij zingt sfeervolle kerstsongs 
en zal tussendoor ook signeren.
www.heuvelgalerie.nl

23 december KOOPZONDAG

Laura Fygi?
Heuvel Galerie!

Boswachtershuis Biesbosch


