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Bezinningsboekje
Momenteel is het de derde week van de veertigdagentijd: de
tijd van inkeer en bezinning tussen Aswoensdag en Pasen.
Een commissie, samengesteld uit alle ambtsgroepen van de Ge-
reformeerde Kerk Almkerk, heeft een bezinningsboekje samen-
gesteld voor haar gemeenteleden.
Ad van Baast (54) zegt hier over: „Het is een mooi veertigda-
genboekje geworden, waar de mensen elke dag in kunnen le-
zen.”
Van Baast is kerkenraadslid en voorzitter van de diaconie. Vol-
gens hem komt het idee voor het boekje van predikante Saskia
van Meggelen. „Zij had er ervaring mee in haar vorige gemeen-
te Lopik. Zij heeft ook de grootste inbreng gehad bij het sa-
menstellen van het bezinningsboekje.”

Inhoud
Ad van Baast zegt over de in-
houd: „Het boekje is gevuld met
bijbelteksten, overdenkingen, ge-
dichten en puzzels. Het is daar-
om heel geschikt voor persoonlij-

ke meditatie en voor het samen als gemeente vormgeven aan
deze bijzondere tijd.”
Vandaag, 26 februari, verwijst het boekje naar Johannes 4 de
verzen 31 tot 42 .Van Baast: „We hebben er een stukje uit vers
42 uitgehaald. Dat luidt: ‘We hebben Hem zelf gehoord en we
weten, dat Hij werkelijk de redder van de wereld is’.”

Gebed
Op deze pagina staat een gebed van een onbekende schrijver.
Hij/ Jezus/ heeft me nooit gezegd:/ ‘pas jij maar op/ anders
kom je in de hel/ of erger’/ Hij/ heeft me niet bedreigd/
gechanteerd/ vastgepraat/ gedwongen of geduwd/ om mij een
‘jawoord’ te geven/ Hij zei:/ ‘Ik ben mens/ Ik houd van je/ als
je Mij ziet/ zie je God’/ Hij zei:/’ kom, Ik loop nog/ een stukje
met je op.’
Van Baast verduidelijkt, dat het boekje eindigt op eerste paas-
dag, 23 maart. „Op die bladzijde verwijzen we naar Mattheüs
28: 1-10. Een van de twee gedichten die onder deze tekst staat,
is van Jaap Zijlstra. ‘Eén dag uit duizend/ rond een grafkuil/ de
zon lacht/ door mijn tranen heen.’”

Spaardoosjes
„We hebben met de tweehonderd boekjes spaardoosjes meege-
geven”, vervolgt Van Baast. „Het boekje verwijst op verschil-
lende manieren naar die doosjes en de vastentijd. Bijvoor-
beeld: ‘Drinken is een levensbehoefte. Hoeveel kost een dag
melk? Doe dit bedrag in het spaardoosje.’In het boekje staan
ook recepten om goedkoop te eten. Van de opbrengst gaat de
helft naar de campagne ‘Vergeten worden is ook een ramp’. In
deze campagne besteedt Kerkinactie aandacht aan de miljoe-
nen mensen die nog dagelijks lijden onder de gevolgen van
een ramp. De andere helft gaat naar de groep van World Ser-
vants Almkerk, die komende zomer een schooltje op Jamaica
gaat bouwen.”

Antonia (1)

De bewoners van Zorgcentrum
Antonia in Almkerk zijn straks ge-
dwongen tijdelijk te verhuizen, in
afwachting van nieuwbouw elders
in het dorp.
Verhuizen naar een verzorgings-
huis is voor ouderen zeer ingrij-
pend. Het lijkt er op dat stichting
Habion, eigenaar van Antonia, en
De Riethorst/ Stromenland (huur-
der) hier geen boodschap aan heb-
ben.
Het is niet te geloven dat een week
geleden geleden deze bewoners te

horen kregen dat zij voor 1 januari
2009 hun huis uit moeten.
Dat betekent móeten verhuizen
maar je weet niet waarheen. Dat
betekent: er wordt wel een nieuw
verzorgingshuis gebouwd, maar je
weet niet wanneer je wéér moet
verhuizen. Dat betekent het dorp
Almkerk uit, minder bezoek van
kleinkinderen en oude buren uit
dit dorp.
Dit is sollen met ouderen, door
zorginstanties, die beter zouden
moeten weten wat dit voor deze
ouderen betekent.
Veel protest van Antonia-bewo-
ners is niet te verwachten. Dat is
de reden waarom ik erg boos ben
en protesteer. Misschien kan er
toch nog een betere oplossing ko-
men?

Diet Staal
Werkendam

Antonia (2)

Het mag toch niet gebeuren dat be-
jaarde bewoners zomaar van het
ene naar het andere huis ver-
plaatst worden. Want dit betekent
in de situatie van zorgcentrum An-
tonia in Almkerk dus over ander-
half jaar (als er dan eindelijk
nieuwbouw is?) nog een keer ver-
huizen. Een leeftijdsgroep waar
men liefde en zorg aan moet ge-
ven, maar niet mee moet sollen
van ‘dan maar tijdelijk naar Goeza-
te of de Lemmenskamp’.
Stichting De Riethorst/ Stromen-
land is een zorgaanbieder waar je
als bewoner op vertrouwt. Men-
sen geven de zorg aan haar uit han-
den. En dan word je als bewoner
letterlijk op straat gezet; want dat
dit er aan zou komen, wist men al
lang.
Wat is het nu gemakkelijk om el-

kaar de schuld te geven. De ge-
meente Woudrichem die maar
geen besluit over het bestemmings-
plan kan nemen. Habion, waarom
nu toch de deuren van Antonia
sluiten? De Riethorst/ Stromen-
land die dacht dat alles wel goed
zou komen met weer een recht-
zaak.
Ik heb medelijden met de bewo-
ners van Huize Antonia. En met
het verzorgende personeel en de
vrijwilligers. Want de bewoners
kunnen naar de andere huizen
worden verhuisd, er komen daar
echter geen extra kamers bij. Perso-
neel is daar dus al voldoende. Hoe
gaat men dit probleem oplossen,
vraag ik me af.
De Riethorst/Stromenland, wees
zuinig op het verzorgend perso-
neel. Die hebben we zo hard no-
dig.

Lia Kiewiet
Dussen

E nergiezuinig wonen be-
tekent niet dat je sober
moet leven. Dat bewij-
zen Johan (43) en Jolan-
da (43) Koekkoek. Ruim

een jaar wonen ze nu met hun kin-
deren in hun riante Eco-Comfort
woning aan de Nieuwendijkse Bui-
tendijk: Samen met architect Aart
van Eck (Johans oom) volgens ei-
gen wensen en idealen ontworpen
en gebouwd, op de plek waar voor-
heen een vervallen boerderij
stond.
Van buiten toont het huis met
vier zonnecollectoren zich beschei-
den passend in het vlakke, omge-
ploegde polderlandschap. Maar
treed je binnen, verraadt de ruime
hoge hal architectonische gran-
deur: Een unieke wenteltrap
brengt je of boven, of beneden,
waar in het souterrain de ouder-
slaapkamer en een luxe badkamer
zijn. De moderne woonkamer en
keuken (dijkniveau) bevinden zich

In de machinekamer wordt de hele energiehuishouding van de familie Koekkoek geregeld.
 foto Patrick Guitjens

Johan Koekkoek in de moderne woonkamer van de Eco Comfort-woning in
Nieuwendijk.  foto Patrick Guitjens
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BIJZONDER WONEN

In het Land van Heusden en Altena staan veel bijzondere
woningen. Het Brabants Dagblad besteedt in een serie
aandacht aan deze huizen.
door Mirjam Noorduijn
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in één grote leefruimte, deels van
elkaar gescheiden door een 'blok'
waarin speakers, televisie en gas-
haard vernuftig zijn weggewerkt.
Nergens zie je kabels of snoeren.
Nergens zie je apparaten. Wat je
wel ziet is een eindeloos land-
schap: reeën. Vogels. Fraaie wol-
kenluchten. De glazen pui langszij
de west -en noordwestgevel van
het huis geven het gevoel te kun-
nen praten met De Biesbosch.
„Het wonen hier went”, vertelt Jo-
han, „maar het uitzicht went
nooit. Zo ver als je kunt kijken …
Met iedere dag een andere zonson-
dergang. In altijd andere kleuren.
Magnifiek.”
„Dat dit huis hier in deze vorm
staat komt door mijn opvoeding.
Wij zijn een bouwers-familie. Én
ons is van jongs af aan bijgebracht
dat we zuinig moeten zijn op het
milieu en moeten streven naar
een duurzame energiehuishou-
ding. Mijn oom Johan - oprichter

van het Kringloopcentrum en Alte-
natuur- , is daarin voor mij altijd
een voorbeeld geweest. Hij liet al
in 1976 zijn muren isoleren. Ter-
wijl niemand daar de noodzaak
van inzag.” Deze milieubewuste
houding heeft 'neef' Johan overge-
nomen. In werk én privé. In 1998
startte hij met Bas Verdoorn instal-
latieadviesbureau Visietech, met
als doel energiezuinig bouwen. En

toen enkele jaren geleden de moge-
lijkheid zich voordeed het bouw-
val aan de Buitendijk te vervangen
voor een milieuvriendelijke, maar
qua comfort moderne, 21e eeuwse
woning, greep Johan zijn kans.
„Wonen is een van de meest ver-
vuilende activiteiten in onze sa-

menleving”, vindt Johan. „Dus als
de techniek het mogelijk maakt
energie doelmatiger te benutten
moeten we het niet laten. Waar-
om kopen mensen wel een keu-
ken van 30.000 euro, maar vinden
ze een warmtepomp van 10.000
euro te duur? En hoe ingewikkeld
is het om regen in een tank van
tienduizend liter op te vangen?
Waarom gebruikt iedereen schoon
drinkwater voor de was? En het
doorspoelen van de wc?”
De in het souterrain gelegen ma-
chinekamer met regenwatersys-
teem, warmwaterinstallatie, warm-
tepomp (voor vloerverwarming
-en koeling) en ventilatie - en licht-
besturingssysteem is voor Johan
'de meest heilige ruimte' van de
woning. Dáár regelt één computer
de hele energiehuishouding van
de familie Koekkoek. En die is
duurzaam. Johan: „Als de zon
schijnt heb ik er geen moeite meer
mee lang te douchen.”

door Hub Dohmen
VEEN – Het nieuwe ontwerp voor
de peuterspeelzaal en het dorps-
huis in Veen voldoet wel aan de ge-
meentelijke eisen om overlast voor
de buurt te voorkomen.
De gemeente Aalburg kon gisteren
niet zeggen of in het nieuwe plan
ook rekening is gehouden met de
parkeerdruk in de Hardenbergh en
directe omgeving.
Het nieuwe ‘multi-functioneel cen-
trum’ (dorpshuis en peuterspeel-
zaal) komt tussen woningen, de
Oranje Nassauschool en het kerk-
hof te liggen. Het ontwerp komt

van Timmer Architekten in Gies-
sen. Opdrachtgever is Woonlinie
in Woudrichem. Bij de verhuizing
van het dorpshuis en de peuter-
speelzaal naar de nieuwe locatie,
komt de huidige plek aan de Hof-
straat vrij voor woningbouw.
Woonlinie wil die ook realiseren.
Er is nog geen uitgewerkt plan
voor de huizen.
De gebruikers van het nieuwe com-
plex worden deze week geïnfor-
meerd over het nieuwe plan. Over
twee weken worden hun reacties
besproken met de ontwikkelaar en
architect Timmer. Als vervolgens
blijkt dat het plan ook financieel
‘haalbaar’ is, kan de gemeenteraad
in mei een beslissing nemen.
Aalburg komt met het plan tege-
moet aan een ultimatum, dat on-

langs door het bestuur van de peu-
terspeelzaal is gesteld. Het bestuur
dreigde de speelzaal te sluiten als
eind maart geen duidelijkheid zou
zijn over de huisvesting. De club
klaagt al jaren over de slechte huis-
vesting. Vorig jaar werd voor het
eerst de alarmklok geluid. Daarop
schoot de school de peuters te
hulp. Er lag snel een plan voor een
lokaal bij de school. Het bestuur
was bereid de peuters tijdelijk aan
onderdak te helpen, als er een defi-
nitief plan ligt. Dat lag er begin de-
ze maand nog niet, waarop de peu-
terspeelzaal het ultimatum stelde.

ANDEL – Dominee Chr. van der
Valk van de Hervormde Gemeen-
te Andel gaat 1 maart met ver-
vroegd emeritaat. Het breed mo-
deramen van de Classis Heusden
heeft hem dit om gezondheidsre-
denen verleend. Dit betekent, dat
hij alle werkzaamheden in de ge-
meente staakt. Dominee W. Stijf
uit Meeuwen verleent de komen-
de maanden pastorale bijstand.
Het officiële afscheid van Van der
Valk is naar verwachting mei of be-
gin juni.
Van der Valk kwam zo’n twaalf
jaar geleden vanuit Lopik naar An-
del, in de vacature die was ont-
staan door het vertrek van domi-
nee P. van Keulen. Daarvoor was
hij predikant in Sirjansland.

Aan de Nieuwendijkse Buitendijk staat de Eco-Comfort woning van de familie Koekkoek.  foto Patrick Guitjens

Plan peuterspeelzaal Veen voldoet nu wel

DUSSEN – De Dorpsraad in Dussen
is op zoek naar nieuw bloed. Wie
z’n ‘steentje wil bijdragen om de
leefbaarheid in Dussen op peil te
houden of waar mogelijk te verbe-
teren’, kan zich melden bij secreta-
ris M. Meijers (0416-391385). De
Dorpsraad draait al tien jaar met
grotendeels dezelfde leden. Het
zijn er nu vijf (naast Meijers, J. de
Lange, C. Bouman, C. Franken, W.
Bouman-van Herwijnen) die vol-
gens Meijers in principe allemaal
door willen gaan. Maar als meer
kandidaten zijn, dan komt er een
stemming. De Dorpsraad Dussen
mag maximaal zeven leden tellen.

WERKENDAM – Fort Altena start za-
terdag 1 maart weer met de maan-
delijkse rondleidingen op de eerste
zaterdag van de maand. Het Fort,
aan De Tol nabij Sleeuwijk, is on-
derdeel van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie.
Tijdens de rondleiding wordt ver-
teld over de Waterlinie, waarmee
Nederland verdedigd werd tegen
vijandelijke legers. Daarnaast krij-
gen bezoekers een inkijkje in de ge-
heimen van Fort Altena. De rond-
leiding begint om 13.30 en 15.00
uur.
De rondleiding kost, inclusief kof-
fie en ‘kruit’-koek, 4,50 euro.
Het Fort ligt direct langs de A27.
Wie met de auto komt, kan parke-
ren op de Tol-Oost, vlakbij het
fort.

de ‘meest heilige ruimte’

Ds. Van der Valk stopt
vanwege gezondheid

Dorpsraad Dussen
zoekt nieuw bloed

‘Als de zon schijnt, heb ik
geen moeite met lang
douchen.’

Het nieuwe ontwerp van het dorps-
huis plus peuterspeelzaal aan de
Hardenbergh in Veen.
 artist impression Timmer Architekten

Fort Altena start
rondleidingseizoen

� De Eco-Comfort woning aan
de Buitendijk (Nieuwendijk) is
bijzonder in de streek.

� Doel van initiatiefnemers Johan
en Jolanda Koekkoek is een mi-
lieuvriendelijk huis met eigen-
tijds comfort.

� Het huis, 1740 m³, verbruikt
evenveel energie als een
twee-onder-een-kap-woning.

� De energiehuishouding rust op
een regenwatersysteem, warm-
waterinstallatie met vier zonne-
collectoren, vloerverwarming
-en koeling gecombineerd met
warmtepomp en ventilatie -en
lichtbesturingssysteem.

� Inmiddels bezochten zo’n drie-
honderd belangstellenden de
hightech woning in Nieuwend-
ijk.

Woonlinie lost
probleem met hinder in
laatste versie op.

Eco-Comfort woning


