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door Mirjam Noorduijn
WERKENDAM – De door Rijkswater-
staat onlangs veroorzaakte kaalslag
in het populierenbos aan de west-
kant van de A27 is zo nieuwswaar-
dig, dat je de meest opvallende ka-
rakteristiek van het bos bijna ver-
geet: molen Het Landeke. Door
zijn donkergroene en okergele ui-
terlijk nauwelijks zichtbaar tussen
de hoge bomen. Gebouwd in 1902
als watermolen.
Uniek in Nederland vanwege zijn
14 meter lange, stenen romp. Waar-
door hij - dankzij de Molenstich-
ting Land van Heusden en Altena-
sinds 2002 officieel een rijksmonu-
ment is. Een bewoond rijksmonu-
ment wel te verstaan. Jan van den

Bosch (59) en zijn vrouw Yvonne
(51) zijn de gelukkige eigenaren.
Ze wonen er naar hartenlust, sa-
men met hun Duitse Staanders en
Jack Russells. Beseffen ze wel hoe
uniek hun woonplek is?„Na zo'n
acht jaar', vertelt Jan, 'sta je er niet
meer zo bij stil. Eigenlijk jammer.
Alleen wanneer we bezoek krijgen
dat oh en ah begint te roepen bij
het zien van de molen, de tuin en
het bos, weet je weer hoe bijzon-
der het hier is'.
„Ja”, bevestigt Yvonne. „Dan genie-
ten we nog eens extra van de ruim-
te die we hebben. Van alles wat nu
weer groen wordt. Van de bloe-
sem van sleedoorns en vlieren.
Van het Robijnskil langszij ons

bos: 's Zomers een heerlijk visplek-
je voor Jan en ideaal om naar de
Alm of Merwede te roeien. Van de
konijnen en reeën. En de vinkjes,
puttertjes en ijsvogeltjes die aan
de oever van de waterpartij rond-
om de molen broeden.”
Die waterpartij - ‘een grote biologi-
sche bak’ volgens Jan - was er niet
toen het echtpaar de vijf hectare
met molen, gemaal en voormalige
paardenstal in 2000 kocht.
Yvonne: „Toen wij hier de eerste
keren kwamen droegen wij ka-
plaarzen en dubbele broeken ter
bescherming tegen de brandnetels.
Het gebied diende als dumpplaats.
Een zooi was het. Oude auto's,
banden ... lege tanks. De molen

door Hub Dohmen
HEUSDEN EN ALTENA – Het faillisse-
ment van de voormalige muziek-
school voor het Land van Heus-
den en Altena is door het ontbre-
ken van baten opgeheven. Daar-
mee lijkt na een dik jaar definitief
een eind gekomen aan de dood-
strijd van het instituut.
Lijkt. Want er hangt mogelijk nog
een serieus probleem in de lucht,
meldt curator mr. Maarten Meuwe-
se van MR Advocaten in Waal-
wijk. Een jaar geleden, toen het
faillissement onvermijdelijk was
geworden, heeft de belastingdienst
het bestuur van de stichting hoofd-
elijk aansprakelijk gesteld.
„Ze had nog pakweg dertig mille
loonbelasting van de stichting te-
goed”, meldt Meuwese. De fiscus
vindt dat de stichting te laat heeft
gemeld dat ze ‘onmachtig’ was de
loonbelasting over te maken.
Voormalige secretaris Gerd Broek-
huizen van de stichting Muziekon-
derwijs Land van Heusden en Alte-
na zegt dat de belastingdienst wel

degelijk tijdig op de hoogte is ge-
steld. „Bij het aanvragen van de
surseance van betaling hebben we
een briefje gestuurd”, zegt hij.
Volgens mr. Meuwese heeft het bo-
vendien lang geduurd voordat defi-
nitief duidelijk werd of de stich-
ting kopje onder zou gaan. „Pas
erg laat werd duidelijk dat er geen
geld meer kwam van de gemeente
Woudrichem”, zegt Meuwese. De
curator vindt nog steeds dat het be-
stuur integer heeft gehandeld.
Broekhuizen verwacht niets meer
van de fiscus te horen. „Het is al-
weer een hele tijd stil. Maar ja, je
weet maar nooit. Het zou niet pret-
tig zijn als we dat bedrag met z’n
allen moeten ophoesten.”
In de kas van het failliette muziek-
instituut zat aan het einde - na de
verkoop van de instrumenten en
andere inventaris - nog pakweg
achttienduizend euro. Dat geld
gaat naar uitkeringsinstantie
UVW dat de salarissen van het
personeel kort doorbetaalde en de
curator.
Het faillissement is nu opgeheven.
Meuwese moet de eindafrekening
nog inleveren bij de rechtbank in
Breda en dan is het dossier defini-
tief gesloten.

WOUDRICHEM – Marijke van de Plas-
se uit Renkum gaat aan de slag als
raadsgriffier in Woudrichem. Ze
vult de functie tijdelijk in.
Woudrichem zat na het vertrek
van Gert de Vente uit Uitwijk zon-
der raadsgriffier.
Van de Plasse heeft volop ervaring.
Zo werkte ze eerder al als tijdelijk
raadsgriffier in Zaltbommel. Ook
doet Van de Plasse klussen voor de
Vereniging Nederlands Gemeen-
ten (VNG). Ze begeleidt verder ge-
meenteraden bij de ontwikkeling

van nieuwe vergadermodellen.
Van de Plasse wordt in de raadsver-
gadering van dinsdag 29 april be-
noemd. Ze blijft in Woudrichem
totdat de vacature voor griffier defi-
nitief is ingevuld. De Vente legt
zijn functie als raadsgriffier offici-
eel per 1 juni neer, maar is al met
verlof. Zelf zwijgt hij over de re-
den van zijn vertrek. Volgens de ge-
meente heeft De Vente moeite ge-
had met de overstap van raadslid
naar raadsgriffier. Jarenlang zat De
Vente in de Woudrichemse raad.

door Hub Dohmen
WIJK EN AALBURG – Nelleke Hon-
coop (19) uit Wijk en Aalburg
heeft de Vers poëziebokaal 2008
gewonnen. Ze kreeg de prijs in de
categorie open inzending voor de
leeftijd 13-20 jaar tijdens de finale
in cultureel centrum de Rode
Hoed in Amsterdam.
De Wijk en Aalburgse won vorig
jaar reeds de derde plaats in de ca-
tegorie taal van de Kunstbende
Noord-Brabant. Honcoop gaf vo-
rig jaar haar eerste bundel ‘Wereld
Waan Zin’ in eigen beheer uit.
Ingewijden voorspellen de studen-
te een toekomst als taalkunstena-
res.
Tijdens de manifestatie in een uit-
verkochte De Rode Hoed lazen

woensdag 26 finalisten voor uit ei-
gen werk. De gedichten waren
door de jury bestaande uit onder
meer Huub Oosterhuis, MC Too
Tall en Anne Vegter geselecteerd
uit enkele duizenden inzendingen.
Nelleke Honcoop won de prijs
met het volgende gedicht:

dit is GEEN STAD, groningen

die er ligt maar staat, roodomlijnd,
steenbestraat, gebiedend.
er is hier ook niemand- of IK, laten
we zeggen, die de paden behield en
beteende, ze beliep waar ze er niet
waren. nu ietshoger kijken kerken to-
rens spitsen uit het zicht en prikken
DAAR venijnige blauwblaren tussen
lamlendig laffe wolken, witte NOTE
IT's: ik ben van god-los en ongebon-
den. de huizen HIER lijken me be-
bouwereerd, bestaand, gegeveld, als
rotsvaste kolossen bedoeld en ont-
worpen, niet te ontkennen.

en ergens tussen DAAR&HIER
ben ik ook nog onnodig, wimper mij
maar weg van mislukte foto's,
IK&DE STAD, waar mijn schaduw
al gewist en het
contrast vertroebeld is- mijn god!
maar bewaar die negatieven.

Boek failliette
muziekschool
nog niet gesloten

Vers Poëziebokaal voor Nelleke
Honcoop uit Wijk en Aalburg

Prinsheerlijk wonen

Nelleke Honcoop uit Wijk en Aal-
burg.  archieffoto Frank Trommelen

Een kijkje in molen Het Landeke met eigenaren Yvonne (links) en Jan van den Bosch.
 foto Patrick Guitjens

Woudrichem vindt
tijdelijke griffier
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NIEUWENDIJK – In popcentrum Xi-
nix staan morgenavond Woody &
Paul en T99 op het programma.
Hoofdact is het trio T99. Het trio
treedt regelmatig op bluesfestivals
op. Naast de gebruikelijke instru-
menten als de staande bas, ge-
bruikt T99 ook gebruiksvoorwer-
pen als dozen en emmers. Aan
hun sound worden Afrikaanse on-
derdelen toegevoegd. De laatste cd
van T99 heet Vagabond.
Woody & Paul warmen het pu-
bliek op. Het duo is onlangs trio
geworden door de komst van een
drummer. Woody & Paul blinken
uit in de traditionele blues.
Het programma begint om 22.00
uur.

Het jeugdige poëzie-
talent Nelleke Honcoop
is in de prijzen gevallen.

� Watermolen Het Landeke dateert uit 1902, is rijksmonument en bezit
van Jan en Yvonne van den Bosch. Zij kochten de vervallen molen in 2000
en beginnen vervolgens met de restauratie.

� De molen bemaalde polder Het Johannisland tot 1950. Daarna nam een
ander het gemaal het over, totdat het Haringvliet in 1970 dichtging.

� De fundering (begin 19e eeuw) toont dat de molen vóór 1902 achtkantig
was. Romp, kap en bovenas zijn in tact; de behuizing van de schoep is
zichtbaar.

� De molen staat in het populierenbos langs de A27 waar Rijkswaterstaat
200 bomen kapte.

Watermolen Het Landeke

Optredens van
Woody & Paul
en T99 in Xinix

Belastingdienst stelt
bestuur muziekschool
aansprakelijk.

BIJZONDER WONEN

COLOFON

In het Land van Heusden en Altena
staan veel bijzondere woningen. Het
Brabants Dagblad besteedt in een se-
rie aandacht aan deze huizen.
Vandaag: watermolen Het Landeke
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was een bouwval. Van buiten
groengrijs uitgeslagen van het mos
en vuil. En van binnen onherken-
baar als molen.” Ondanks het
slechte voorkomen en het feit dat
de molen vanwege zijn ligging in
het buitengebied toen nog niet per-
manent bewoond mocht worden,
wisten Yvonne en Jan direct dat ze
hun droomplek hadden gevonden.
„Jan viel voor de natuur en vrij-
heid”, aldus Yvonne. „En ik voor
de romantiek van het wonen in
een molen.”
Terwijl de houtkachel in de ronde
woonkamer de lucht van een aan-
gename geur voorziet, toont Yvon-
ne talrijke foto's. Die vertellen on-
omwonden over de noeste arbeid

die is verricht. Over het zandstra-
len van binnen -en buitenkant.
Over het weggraven van de grond
rondom de molen ten behoeve
van de waterpartij. Over hoe de be-
huizing van de voormalige schoep
daardoor zichtbaar werd. Over het
terugbrengen van de balkenpla-
fonds. Over het vernieuwen en op
maat maken van deuren, kozijnen,
keuken en brug.
Niet vernieuwd is de rieten kap:
Zichtbaar als je via twee steile trap-
pen naar boven klimt. Het authen-
tieke draaiende kapgedeelte en de
zware as wachten daar totdat Het
Landeke weer wieken heeft.
Jan: 'Dat is een mooi idee. Maar
onbetaalbaar. Jammer hè?”

De unieke woning van Jan van den Bosch (59) en zijn vrouw Yvonne (51): molen Het Landeke. foto Patrick Guitjens

WIJK EN AALBURG – Suzanne Vers-
teeg spreekt woensdag 16 april in
Wijk en Aalburg over de vraag:
‘Blind vertrouwen?’ Zij doet dat tij-
dens de regionale ontmoetingsoch-
tend voor vrouwen in cultureel
centrum d’Alburcht. Er is opvang
voor de kinderen. Het programma
begint om 9.15 uur. Versteeg is ver-
bonden aan de stichting Bouw
Uw Troon.

DUSSEN – Openbare basisschool De
Regenboog in Dussen houdt vrij-
dag 18 april een fancyfair met the-
ma ‘lezen’.
De fancyfair is van 17.00 tot 20.30
uur. Verkocht worden onder meer
boeken, kinderspeelgoed, tuinorna-
menten, plantenbakken, koffie,
koek en broodjes.

BREDA/ALMKERK – „Het spijt me
wat ik je heb aangedaan, ik was
ziek in mijn hoofd.' Zo ongeveer
luidde de tekst op een ansicht-
kaart die een inmiddels 40-jarige
man uit Almkerk ruim tien jaar ge-
leden naar het nichtje van zijn
vrouw stuurde. Woensdag mocht
hij de Bredase rechtbank uitleg-
gen, wat hij daar precies mee had
bedoeld.
Het meisje, inmiddels een jonge
vrouw, was destijds kind aan huis
bij haar tante en diens echtgenoot.
Op een dag trof zij de verdachte
per ongeluk naakt aan toen hij uit
de douche kwam.
De Almkerker gaf haar na afloop
vijf gulden. „Om haar gerust te
stellen, want ze was overstuur,”

legde hij de rechtbank in Breda
uit.
Maar volgens het nichtje was er
meer aan de hand. Hij zou haar ge-
vraagd hebben haar hand op zijn
geslachtsdeel te leggen en haar
hebben betast. Zo zouden zich in
1996 en 1997 nog enkele inciden-
ten hebben afgespeeld, totdat ze
haar ouders inlichtte. Die kwamen
verhaal halen, de zaak werd uitge-
sproken en dat was dat. Totdat het
meisje vorig jaar ineens aangifte
deed van ontucht. Dit naar aanlei-
ding van psychische problemen
waarmee ze kampte.
De verdachte ontkent ten stelligste
dat hij iets met het meisje heeft ge-
daan wat niet door de beugel kan.

Het douche-incident is volgens
hem uit z'n verband gerukt. „Mis-
schien is ze slachtoffer van sek-
sueel misbruik. Maar niet door
mij.”
De officier van justitie acht de on-
tucht wel bewezen. De ansicht-
kaart die hij in 1997 naar het slacht-
offer stuurde, vormt een belang-
rijk deel van het bewijs tegen
hem. Dat hij de spijtbetuiging al-
leen had opgeschreven omdat hij
onder druk was gezet door de
moeder van het meisje, gaat er bij
haar niet in.
De officier van justitie eiste uitein-
delijk een werkstraf van honderd
uur en drie maanden voorwaarde-
lijke celstraf.
De raadsman van de Almkerkse
verdachte plaatste vraagtekens bij
de betrouwbaarheid van de verkla-
ringen van het meisje.
De rechter doet over twee weken
uitspraak.

WIJK EN AALBURG – Kaartliefheb-
bers kunnen vanavond terecht in
kantine van Wilhelmina’26 in
Wijk en Aalburg. Het rikken en
klaverjassen begint om 20.00 uur.
Inschrijven kan vanaf 19.30 uur.
In de kantine van voetbalvereni-
ging Noad’32 in Wijk en Aalburg
wordt vanavond een bingo gehou-
den. Aanvang: 20.00 uur. De orga-
nisatie is in handen van wan-
delsportvereniging Wandelvreugd
en Noad’32.

ANDEL – Evangelist Johan Schep uit
Gorkum leidt donderdag 17 april
in Andel een bijbelstudieavond
over het bijbelboek Efeze. Belang-
stellenden zijn om 20.00 uur wel-
kom in kerkelijk centrum De Ko-
ningshof aan de Burgemeester van
der Schansstraat. De avond duurt
tot 22.oo uur.
De volgende studie staat gepland
op: 15 mei. Meer inlichtingen over
de studie zijn te krijgen bij Bert
Noorloos: telefoonnummer
0416-692109.

HEUSDEN – De Verenigde Scheeps-
werf Heusden (VSH) houdt in het
kader van de Europese week van
de scheepsbouw zaterdag 12 april
tussen 10.00 en 16.00 uur een
open dag op de scheepswerf van
Heusden, Bakkersdam 1.

De romp van de voormalige watermolen.
 foto Patrick Guitjens

in een oude watermolen

Kaarten en bingo
in voetbalkantines

Versteeg spreekt voor
vrouwen uit de regio

Open dag van VSH op
scheepswerf Heusden

Fancyfair in Dussen
bij De Regenboog

Almkerker ontkent ontucht met
nichtje ondanks ‘excuusbrief’

Bijbelboek Efeze staat
centraal bij cursus

ANDEL – Christelijke basisschool
De Zaaier in Andel staat donder-
dag 17 april in het teken van een
fancyfair. De opbrengst wordt ver-
deeld tussen de sponsorschool van
De Zaaier in Ethiopië en de inrich-
ting van het nieuw te bouwen ge-
deelte van De Zaaier.
‘s Ochtends lopen de leerlingen
uit alle groepen zoveel mogelijk
rondjes op het schoolpein en in de
straat bij de school. ‘s Middags is
er vanaf vier uur tot acht uur van
alles te doen. Er zijn allerlei spelle-
tjes, er worden bloemen, planten
en zelfgemaakt spullen verkocht;
ook draait het rad van avontuur.
Op de barbecue wordt vlees gebak-
ken en ook liefhebbers van pan-
nenkoeken komen aan hun trek-
ken. Kinderen uit groep acht heb-
ben kunstwerken gemaakt, die
worden geveild. Verder is er een
open podium, waarop kinderen
van De Zaaier hun talenten tonen.

Almkerker hoort forse
werkstraf tegen zich
eisen.

Handelskade 13-14, ’s-Hertogenbosch
(achter Eurocinema) 

telefoon 073 - 689 05 56
www.populier.com

Zondag open van12.00 tot 17.00 uur

Grote fancyfair
bij school De
Zaaier in Andel

De verdachte ontkent dat hij iets
met het meisje heeft gedaan wat
niet door de beugel kan. Het
douche-incident is volgens hem
uit z'n verband gerukt.


