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door Mirjam Noorduijn
RIJSWIJK – Wie vanuit Rijswijk de
Maasdijk richting Woudrichem
volgt, ziet aan z’n linkerhand, ver-
scholen tussen een bladerdak van
notenbomen, esdoorns en elzen,
het Rijswijkse Wiel: Een restant
van een dijkdoorbraak in 1809
toen de grote rivieren overstroom-
den en voor rampspoed zorgden.
Alleen een ‘eigen weg’ geeft vanaf
de dijk toegang tot het mooie stuk-
je natuurschoon. Wanneer je die
afloopt, word je enthousiast be-
groet door een roodbruine hond,
die, zo blijkt, Waldo heet.
Vervolgens kom je uit bij een grij-
ze, rietgedekte, rustieke boerderij
met groene luiken: Fraai bloeiende
hortensia’s kleuren de tuin. Het
mooi betegelde stoepje bij het
voorhuis verraadt waar het ‘deftige
bezoek’ zich vroeger meldde. En

een oude karakteristieke klapspeer
groeit als leiboom tegen de zijgevel
van de oorspronkelijke stal.
De boerderij wordt bewoond door
Kees en Addy Schaap. Kees is er ge-
boren (1945). Als boerenzoon. Zo-
als ook zijn vader Wim (1910). In
de aan de keuken grenzende woon-
kamer met plavuizen en balkenpla-
fond herinneren een Friesche
staartklok en secretaire met daar-
op oude zwart-wit foto’s aan de
vroegere bewoners.
Eentje daarvan dateert uit 1910. Ad-
dy weet precies wie de mensen

Addy en Kees Schaap met hond Waldo voor hun grijze, rietgedekte, rustie-
ke boerderij met groene luiken. foto Patrick Guitjens

Rijswijkse Wiel

door Dik de Joode
WERKENDAM – Het ‘binnenhalen’
van veel betalende bezoekers gaat
het Biesboschmuseum in Werken-
dam geld opleveren. De regeling is
onderdeel van de nieuwe afspra-
ken tussen de gemeente en het
museum over de jaarlijkse subsi-
die.
Het Biesboschmuseum kan vol-
gend jaar rekenen op 66.000 euro
subsidie. Dat is los van de inflatie-
correctie een verhoging met 7.000
euro. Daarover waren eerder al af-
spraken gemaakt in de Werken-
damse gemeente.
Nieuw is dat Werkendam een
kwart van de entreegelden als sub-
sidie gaat betalen. Dus hoe meer
betalende bezoekers de ‘poort’ pas-

seren, hoe hoger de subsidie uit-
valt. Bij de berekening van de
66.000 euro subsidie is uitgegaan
van het bezoekersaantal dat het
museum heeft begroot. Jaarlijks
ligt dat ergens tussen 30.000 en
35.000.
Overigens zal de subsidie lager uit-
vallen, als het museum minder be-
zoekers verwelkomt. Met zomers
zoals die van dit jaar en vorig jaar,
kan dat problemen opleveren en
bestaat de kans dat het museum
achteraf geld moet inleveren.
„Dat is een risico, ja. Vorig jaar
was juli erg heet en augustus erg
nat. Dan komen er minder bezoe-
kers. Ook deze zomer is tot nu toe
niet erg gunstig voor ons”, stelt

museum-voorzitter Douwe Altena
in een reactie.
Toch kan hij zich wel vinden in de
gedeeltelijk nieuwe opzet. „Het is
voor ons een stimulans zoveel mo-
gelijk bezoekers te trekken. Aan
ons de taak het museum onder de
aandacht van zoveel mogelijk men-
sen brengen.”
Overigens wijst Altena erop dat
het museum aan de Hilweg jaar-
lijks zeker vijf- tot zesduizend be-
zoekers krijgt, die geen entree beta-
len. „Dat zijn mensen die afkomen
op onze VVV-functie en informa-
tie vragen over de Biesbosch, over
wandelroutes, over de ontwikkelin-
gen in de Noordwaard. Dat aantal
neemt hand over hand toe.”
Het Biesboschmuseum en gemeen-
te Werkendam hebben afgespro-
ken dat extra aandacht wordt be-
steed aan het benaderen van scho-
len voor een bezoek aan het Bies-
boschmuseum.

J e kunt van Joost Kant zeggen wat je wilt, het Woudrichem-
se PvdA-raadslid is wel een bijtertje. Heeft ie eenmaal z’n
prooi vast, dan laat hij zelden los. Vasthoudend is Joost ze-

ker in de kwestie ‘wormenkwekerij’. Ter opfrissing: dat gaat
over de bouw van de nieuwe kwekerij in Uppel. Het bedrijf
van de Gebroeders Mekelenkamp. Maar nog belangrijker: ook
het bedrijf van Bas de Peuter, sinds enige tijd wethouder (Ge-
meentebelangen) in Woudrichem.
De bouw verliep niet bepaald via de koninklijke weg. Er werd
gebouwd in afwijking van de bouwvergunning en gesloopt
zonder sloopvergunning. Achteraf, toen de hallen er al in volle
glorie stonden, werd alles keurig rechtgetrokken.
De PvdA rook het bloed van De Peuter. Want vrienden zijn
het niet. Er volgden scherpe vragen en opmerkingen. De jacht
was geopend. Maar De Peuter bleef overeind. Vanaf het mo-
ment dat hij wethouder werd, had collega Mark Röell (VVD)
de zaak onder z’n hoede genomen. Foutjes in de procedures

werden hersteld, alles is inmid-
dels legaal, het bedrijf draait, er
lopen geen rechtszaken meer.
Maar de schijn van rust be-
driegt. Achter de schermen
gromt de PvdA nog steeds; als
enige. De sociaal-democratische

terriërs schummen nog wat rond, snuffelen in dossiers, blijven
het spoor volgen. Dat mag, dat moet misschien ook wel. Maar
de houding van de PvdA wekt wel erg de schijn van een spelle-
tje ‘rekening vereffenen’, voor de tijd dat de rollen omgekeerd
waren: Kant wethouder, De Peuter felle oppositie.
Sinds deze week blaft de PvdA ook weer in het openbaar over
de wormenkwekerij. De PvdA heeft gelezen hoe De Peuter ten
strijde trekt tegen de bouw van een illegal ark in een plas in de
Almkerkse polder. „Het is hier geen bananenrepubliek”, riep
hij. „In een gemeente waar ik wethouder ben, zal zoiets niet
gebeuren.”
Ja, op zulke taal slaat de PvdA direct aan. Uiteraard, de partij
onderschrijft de strenge aanpak van de illegale ark ten volle.
Maar herinnert ook fijntjes aan de ‘affaire’ wormenkwekerij.
„Waarom moet bij de ene overtreding alles weg, maar wordt
in een ander geval de overtreder geen strobreed in de weg ge-
legd?” En, wil de PvdA weten: treden B. en W. nu wél of níet
op tegen mensen of bedrijven die alles maar denken te kun-
nen doen zonder zich iets van de overheid aan te trekken?
Waarbij wordt gesuggereerd dat de rest van het college in de
zaak De Peuter recht breit, wat krom is.
Nou, dat geeft de komende tijd weer de nodige commotie.
Misschien wordt het toch eens tijd dat de gemeente een onaf-
hankelijk en deskundig ‘iemand’ de zaak grondig onder de
loep laat nemen, en helderheid laat scheppen. Helderheid over
de gang van zaken rond de kwekerij, de rol van De Peuter, de
rol van de rest van het college én de rol van de PvdA. Gebeurt
dat niet, dan dreigt De Peuter aangeschoten wild te worden,
blijft het college in de hoek van de verdachtmakingen en ver-
wordt Joost Kant tot een Don Quichotte; een edelman die
denkt dat hij een dolende ridder is en het gevoel voor de wer-
kelijkheid heeft verloren. Probleem is, dat aangeschoten poli-
tiek wild, verdachte colleges en dolende ridders geen van allen
serieus worden genomen. En daar schiet niemand iets mee op.
reacties? redactie.werkendam@brabantsdagblad.nl

SLEEUWIJK – De gymzaal aan de
Vlietstraat in Sleeuwijk wordt
voorlopig niet gesloopt. Dat zal
vermoedelijk niet eerder gebeuren
dan in 2020. De bedoeling is dat
de gymzaal dan onderdeel wordt
van de zogeheten brede school,
waarin de basisscholen De Mor-
genster en de Burgemeester Ver-
schoorschool hun intrek nemen.
Als die brede school er eenmaal is,
kan de gymzaal plat. Wat ervoor
in de plaats komt, is onbekend.
De Vlietstraat was in beeld als loca-
tie voor een woonzorgcomplex
voor ouderen. Dat gebouw komt
nu in de omgeving van winkelcen-
trum De Es, hoewel de knopen
daarover pas in de loop van dit
jaar definitief worden doorgehakt.
B. en W. zien het liefst dat het
complete winkelcentrum op-
schuift naar de hoek Eikenlaan-
Transvaal. De winkels krijgen
daar, aan de rand van het dorp de
ruimte en de problemen rond par-
keren en de bevoorrading kunnen
er gemakkelijk opgelost worden.
Na de nieuwbouw van het winkel-
centrum, zou de omgeving van De
Es op de schop kunnen voor de
bouw van appartementen, een
woonzorgcomplex en mogelijk an-
dere voorzieningen. Sommige Sl-
eeuwijkers echter vrezen dat deze
variant te veel vertraging oplevert
voor de bouw van een woonzorg-
complex, waaraan dringend be-
hoefte zou zijn. Volgens B. en W.
valt het met die vertraging wel
mee, omdat de plannen gelijktijdig
voorbereid kunnen worden.

door Dik de JoodeCOLUMN
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Beloning Biesboschmuseum bij
binnenhalen van extra bezoekers

Het Brabants Dagblad maakt een
rondje langs bijzondere woningen.
De boerderij aan het Rijswijkse
Wiel wordt al ruim een eeuw door
de familie Schaap bewoond.

Gymzaal
Sleeuwijk
nog jaren
in gebruik

WIJK EN AALBURG – In het kader
van het 75-jarig bestaan organi-
seert voetbalvereniging NOAD’32
komende week een toernooi om
de Altena Cup. Het programma is
als volgt: dinsdag 7 augustus poule
A: 18.30 uur: Dussense Boys-Alm-
kerk en Wilhelmina’26-GDC.
19.30 uur Sparta’30- Woudrichem
en Dussense Boys- GDC. 20.30
uur: Almkerk- Sparta’30 en Wilhel-
mina’26- Woudrichem.
Donderdag 9 augustus poule B:
18.30 uur: Rijswijkse Boys-Achilles
Veen en NOAD’32-Sleeuwijk. 19.30
uur: Giessen-Altena en Rijswijkse
Boys-Sleeuwijk. 20.30 uur: Achilles
Veen-Giessen en NOAD’32-Alte-
na. Zaterdag 11 augustus vinden
vanaf 12.30 uur de finales plaats.

Helderheid bieden in
zaak rond bouw
wormenkwekerij.

Sloop voorziening in
Vlietstraat uitgesteld tot
2020.

Werkendam past
manier van subsidiëren
museum aan.

Nieuwe opzet betekent voor Bies-
boschmuseum in Werkendam
een stimulans om museum nog
meer onder de aandacht te
brengen.

Wedstrijden om
Altena Cup

BIJZONDER WONEN

� Kees en Addy Schaap zijn eige-
naar van de naast het Rijswijk-
se Wiel gelegen rustieke boer-
derij.

� De boerderij is al 113 jaar ei-
gendom van de familie Schaap.

� Het is onzeker of dit in de toe-
komst zo blijft.

� De veehouderij is in 1980 over-
genomen door broer Janus
Schaap en verplaatst naar het
Dijkje (Rijswijk).

� Het gebied van Kees en Janus
rondom de boerderij is onge-
veer 25 hectare groot.

� De boerderij en de stal zijn
bijna helemaal authentiek, net
als de schouw voor het roken
van hammen.

Huis familie Schaap

COLOFON

De gymzaal in Sleeuwijk wordt
onderdeel van de brede school,
die in 2020 wordt gebouwd. De
Morgenster en de Verschoor-
school krijgen daar onderdak.

Blijven wroeten
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zijn die op het boerenerf voor de
stal en woning staan. Ze wijst:
„Die jongens zijn Arie en Thijs
Schaap, de ooms van mijn Kees.
Daarnaast staan hun grootmoeder,
Kuindertje van Herwijnen gebo-
ren in 1833, hun vader Kees
Schaap en moeder Mecheliena
Smits uit 1866, daar zwanger van
Wim.”
Kees, die het familiealbum uit de
opkamer erbij heeft gehaald, weet
dat Mecheliena en zijn grootvader
in 1894 zijn getrouwd en toen in
de boerderij zijn getrokken. Al 113

jaar woont het geslacht Schaap
aan de Maasdijk. Maar wie er daar-
voor woonde en wanneer de boer-
derij is gebouwd, is helaas niet be-
kend.
„Het jaartal 1888 boven de zij-in-
gang is niet het bouwjaar”, weet
Kees. „Toen is de boerderij vermoe-
delijk met het grijze cement aange-
streken. Het kan best dat Mechelie-
na, een echte Rijswijkse, ook hier
in dit huis geboren is. Kijk, die ge-
borduurde merklap uit 1876 heeft
zij gemaakt. Wellicht had haar va-
der hier al een gemengd boerenbe-

drijf.”
Een boerenbedrijf hebben Kees en
Addy niet meer. De veehouderij
van vader Wim is in 1980 overge-
nomen door Kees’ broer Janus en
verplaatst naar het Dijkje (Rijs-
wijk).
Kees koos voor werk als vertegen-
woordiger in de agrarische sector.
Van het ‘boeren’ maakte hij zijn
hobby. Hij fokt Charolais-vee. De
koeienkalveren blijven op de boer-
derij. De stieren zijn voor de ver-
koop en slacht.
Kees: „De stal wordt daarom nog

gewoon gebruikt. En ook de hooi-
zolder daarboven. Alleen de dors-
vloer en lage korenzolder zijn ver-
wijderd. Die hebben geen functie
meer. Maar ik kan mij die tijd ze-
ker nog herinneren. Mijn broer en
ik hielpen als lagere-schooljongens
iedere dag. In de stal. Op ‘t wei-
land. De koeien melken. En had-
den we niets te doen, dan gingen
we varen, of vissen en jagen rond
het Rijswijkse Wiel.”
Die plek koesteren Addy en Kees
nog steeds. „Het geeft rust, ruimte
en ademt historie”, aldus Addy.

GENDEREN - De viswedstrijd voor
jongeren uit de omgeving Gende-
ren en Heusden die onlangs van-
wege slecht weer werd afgelast,
wordt nu gehouden op donderdag
16 augustus, aan de Maas bij Heus-
den.
Inschrijven voor de jeugdwedstrijd
kan tot 18.30 uur bij het bedrijf
Jonker Fris in Heusden. Het con-
cours begint om 19.00 uur.
Meer informatie is verkrijgbaar bij
Tino Vos op nummer: 0416-
692885 of John de Ruyter op:
0416-691157.

VEEN – Coureur Frankie Wainman
sr uit Engeland verschijnt zaterdag
11 augustus aan de start van de
cross in Veen. Wainman is meer-
voudig oud-wereldkampioen
Stockcar F1 en rijdt al meer dan 40
jaar in het Stockcar-peleton. Hij is
bezig met zijn afscheidstoernee
door Engeland en Nederland. De
crosswedstrijd in Veen begint om
13.00 uur. Het circuit is aan de Kla-
verplak in Veen. Meer informatie:
www.ezhaco.nl.

Het Rijswijkse Wiel. Een plek die Addy en Kees nog steeds koesteren. „Het geeft rust, ruimte en ademt historie”, aldus Addy.  foto Patrick Guitjens

geeft rust en ademt historie
GENDEREN – Voor de vrijmarkt in
Genderen die zaterdag 1 septem-
ber wordt gehouden, zijn nog
plaatsen beschikbaar. De vrijmarkt
duurt van 10.00 tot 16.30 uur.
Wie een plaatsje wil hebben of
eerst informatie wil inwinnen,
kan kontakt opnemen met Gerda
Pichot du Plessis (telefoonnum-
mer 0416-352135) of met Tino Vos
(telefoonnummer 0416- 692885).
De vrijmarkt is onderdeel van het
Zomerfeest Genderen, dat zoals ge-
bruikelijk wordt georganiseerd
door de plaatselijke Oranjevereni-
ging Juliana.

NIEUWENDIJK – Als het aan de orga-
nisatoren van de avondvierdaagse
in Nieuwendijk ligt, wandelen er
dit jaar zeker 750 deelnemers mee.
Om dat doel te bereiken, schrijft
het bestuur gericht grote groepen
deelnemers aan die bij verschillen-
de instanties zijn aangesloten, ver-
telt oprichter en secretaris Jan Jon-
genelen van de stichting Avond-
vierdaagse Nieuwendijk.
Het wandelevenement in Nieuw-
endijk werd vorig jaar nieuw leven
in geblazen. Er waren circa 500
deelnemers. „Het was vorig jaar
even de vraag of het bij een eenma-
lige vierdaagse zou blijven, maar
het enthousiasme van het publiek
heeft aanstekelijk gewerkt. Velen
gaven aan een volgende keer ook
mee te doen”, aldus Jongenelen.
„Als bestuur mikken we dus op
750 deelnemers dit jaar. We heb-
ben de indruk dat dat ook gaat luk-
ken.”

De organisatie mikt op een brede
groep deelnemers, vertelt Jongene-
len. „Jong, oud en met of zonder
handicap. Met of zonder hulpmid-
del. Zelfs mensen met rollators of
een rolstoel, al dan niet aangedre-
ven, mogen meedoen. Zij hebben
bij ons aangegeven dat er nu niets
voor hen is, wij willen ze de moge-
lijkheid geven mee te doen. Ook
beoefenaren van Nordic Walking
zijn welkom.”
De vierdaagse wordt van 4 tot en
met 7 september gehouden. De af-
standen waarvoor ingeschreven
kan worden, zijn: 3, 5, 20 en 15 kilo-
meter. Inschrijven kan tussen 31
augustus en 3 september bij dorps-
huis Tavenu, tussen 18 en 21 uur.
Meedoen kost 2,50 euro voor kin-
deren. Boven de 12 jaar kost deelna-
me drie euro. Inschrijven op de
eerste avond kost 4 euro.

www.avondvierdaagse-nieuwend-
ijk.nl

DUSSEN – ‘Verzamel schatten bij
God.’ Dat is zondag het thema van
de eucharistieviering in de Maria
Geboortekerk in Dussen. Priester
Ronald van Bronswijk gaat voor.
De dienst begint om 11.00 uur. Na
afloop zijn er producten uit de
Derde Wereld te koop achter in de
kerk.

OUDENDIJK – Het lintdorp Ouden-
dijk is in de week van 18 tot en
met 25 augustus afgesloten voor ge-
motoriseerd verkeer. Op deze ma-
nier hebben bezoekers van het eve-
nement ‘Welkom op Oudendijk’
alle ruimte om wandelend te ge-
nieten van de tuin- en gevelversie-
ringen, die kenmerkend zijn voor
het dorpsfeest.
Op zaterdag 18 augustus wordt een

zeskamp gehouden op het feestte-
rein tegenover Oudendijk num-
mer 51 en 53. Het dorp wordt voor
het feest opgedeeld in vijf buur-
ten. Elke buurt houdt een feest-
avond met een eigen thema. Op za-
terdag 25 augustus is er een op-
tocht, waaraan elke buurt met een
wagen deelneemt. Tussen 11.00 en
15.00 uur rijdt de stoet van Ouden-
dijk naar Woudrichem.

Plaatsen beschikbaar
op vrijmarkt Genderen

Engelse topcoureur
komt naar cross Veen

Viering in Dussen over
‘schatten verzamelen’

Straten Oudendijk dicht om feest

Vierdaagse Nieuwendijk
mikt op 750 wandelaars

Jeugdwedstrijd visclub
De Bergse Maas

Op zoek naar spullen voor het
nieuwe schooljaar? Zondag 5
augustus is het KOOPZONDAG in 
de Heuvel Galerie te Eindhoven. 
De winkels zijn van 12 tot 17 uur
geopend. www.heuvelgalerie.nl

Koopzondag?
Heuvel Galerie!


