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door Mirjam Noorduijn
NIEUWENDIJK – Ooit was het in be-
zit van Boezemwaterschap 'de
Drie Sluizen' - een verre voorva-
der van Waterschap Rivierenland
- en woonoord van een eerste -en
tweede machinist en stoker: Het
'woningblok' aan de Rijksweg dat
oorspronkelijk hoorde bij het
'Stoomgemaal aan den Nieuwend-
ijk', gebouwd in 1901-1902 ter voor-
bereiding op het graven van de
Bergsche Maas. Nu wonen in de
drie voormalige dienstwoningen
onder een kap Gerrie Bouman
(46) en André van den Bos (48),
Ad Huijsman (52) en Jan van Vugt
(40) en Margreet Damminga (48).
De huishoudens hebben een eigen
huisnummer, een eigen voordeur
en sinds kort een eigen gemeente-
lijk monumentenschildje. En daar
zijn de huidige eigenaren trots op.
„Het is een bijzonder, mooi
pand”, vertelt Gerrie in haar sfeer-
volle woonkeuken. „Allemaal stre-
ven we ernaar de authenticiteit te
handhaven en daar waar mogelijk

in ere te herstellen. Zo hebben we
met behulp van oude bouwteke-
ningen de luiken in originele staat
teruggebracht.”
Die tekeningen inclusief originele
blauwdrukken zijn er dankzij Ad,
de 'langstwonende'. In 1984 kocht
hij met twee vrienden het woning-
blok van het waterschap, waarna
ze in het waterschapsarchief op
zoek gingen naar bouwkundige ge-
gevens van het pand.
„Kijk”, wijst Ad, „op de blauw-
druk zie je precies hoe het com-
plex was opgebouwd. Het stoom-
gemaal met de machinekamers,
nu woonhuis, was het hoofdge-
bouw. Daarvoor ligt de voorboe-
zem en daarachter liggen ons wo-
ningblok met bergplaats en een
steenkolenloods met asbelt. De
steenkolenloods is niet meer. Maar
de in drieën gedeelde bergplaats
nog wel. Mét ruimte voor de drie
slachtvarkens van de machinisten
en stoker.”
Luxe hadden deze mannen en
hun gezinnen niet. Ze moesten
het doen met een keuken, woonka-
mer met twee bedsteden, open zol-
der en kelder om de hammen van
de geslachte varkens te bewaren.
Wel had de eerste machinist, die
in de Z-vormige woning tussen de
L-vormige gespiegelde woningen
van zijn ondergeschikten woonde,
met een ruime hal en voor -én ach-
terdeur duidelijk meer status. „'s
Winters was het hier ijzig koud”,
weet Ad die de plek van eerste ma-
chinist heeft ingenomen. „Dan
kwamen de bewoners hun keu-
kens niet uit. Soms kom ik oudere
Nieuwendijkers tegen die vragen

door Hannie Visser-Kieboom
WERKENDAM – Een loonsverhoging
van 1,75 naar 3,88 gulden per week
deed Lijntje Groeneveld (86 jaar)
besluiten op de papierfabriek
Maasmond in Hank te gaan wer-
ken. Toen tijdens de eerste oorlogs-
jaren vrijgezelle fabrieksarbeid-
sters echter naar Duitsland ge-
stuurd dreigden te worden, was de
keuze voor het huwelijk snel ge-
maakt. „Dan trouwen we toch”, zo
beslisten ze samen.
Eind jaren dertig had ze haar man
Goof Visser (92 jaar) leren kennen.
„Ik fietste wel eens met een maat

wat rond en Lijntje werkte toen in
een koffiehuis in Nieuwendijk.
Het was in het begin nog wel eens
af en aan tussen ons. En toen we
trouwden hadden we echt hele-
maal niks”, vertelt bruidegom
Goof Visser.
Ondanks zijn leeftijd is hij nog
vief en vertelt honderduit. Dins-
dagmorgen werd in Goezate hun
briljanten huwelijksfeest uitbun-
dig gevierd, met bezoek van burge-
meester Henk Hellegers en felicita-
ties van het Koninklijk Huis. Alle
bewoners kregen koffie met gebak.
Een luxe die ze in hun witte-
broodsweken niet kenden. „Ik had
wel een trouwjurk, die was ge-
maakt door Toos de Graaf. En we
zijn in een koets getrouwd”, herin-
nert de bruid zich. „Eerst woon-

den we bij mijn ouders in. Later
hadden we een eigen kamer met
twee bedsteden en een gangetje.
Eén bedstee voor ons zelf; in de
andere hingen onze kleren en slie-
pen onze oudste dochters”, vertelt
Goof Visser.
In de oorlogsjaren is hij verant-
woordelijk voor de voedselvoorzie-
ning, na de bevrijding wordt hij
rijswerker. Hij werkt maar liefst
vijftig jaar werkt bij de firma Hak-
kers, vrijwel altijd buitenaf. Lijntje
zorgde voor de vier dochters Mar-
ry, Corrie, Dikkie en Ans.
Ruim drie jaar woont het bruids-
paar nu in Goezate. Het paar viert
zaterdag met de vier dochters, acht
kleinkinderen en negen achter-
kleinkinderen en verdere familie
feest in de Kwinter.

A rie van Versendaal en Huiberdien van Rijswijk doen
mee aan de Amsterdam Dakar Challenge. Hieronder
hun eerste ervaringen.

Dinsdagmiddag, rond één uur. Arie van Versendaal (45) uit
Vlijmen en zijn zus Huiberdien van Rijswijk (50), afkomstig
uit Genderen, rijden met hun Patrol Nissan door het bergachti-
ge landschap van Marokko. Ze zijn op weg naar Fez. Nog 175
kilometer hebben ze voor de boeg, samen met nog drie wa-
gens. Allemaal met hetzelfde doel, nadat ze zaterdag om elf
uur uit Amsterdam vertrokken: Dakar bereiken.
Heel even moet het bij het tweetal door het hoofd hebben ge-
spookt dat hun avontuur misschien wel voorbij was. „We wa-
ren zondag nog geen tien meter in Spanje of we hadden grote
problemen met de hydraulische koppeling”, vertelt chauffeur
Arie. „Het manchet was kapot.” Repareren was niet per se no-
dig, er kon mee worden gereden. „Maar ik moest wel flink roe-
ren in die versnellingsbak om te kunnen schakelen.” Het onge-
mak zorgde wel voor een paar spannende momenten, vertelt
Huiberdien. „We vlogen met 140 kilometer per uur de bergen
af. En als we weer omhoog gingen, was ik bang dat we het
niet zouden halen. Dat die wagen terug zou rollen.”

600 kilometer werd er zo afge-
legd, de dag daarna hadden ze
meer geluk. Arie: „Binnen drie
kilometer had ik een garage ge-
vonden. En alle spullen die we
nodig hadden. Om tien uur was
de koppeling gerepareerd. Daar-

na reed de wagen weer als een zonnetje.”
Even terug naar de start in Amsterdam. Huiberdien: „Het was
prachtig. Heel veel mensen. Mijn dochters en de collega’s van
Arie waren er ook. Ja, het afscheid was best emotioneel. Er
zijn dan ook tranen gevloeid.”
Eén colonne trok daarna naar Hazeldonk, de grensovergang
met België. Daar werden groepjes gemaakt en gingen ze zuid-
waarts. Na een voorspoedige reis werd er vlak onder Tours
overnacht. Geen prettige nacht, zegt Huiberdien. „We sliepen
boven een Chinees restaurant. Het was steenkoud. En er lag
slechts een dun dekentje op het bed. Om halfvijf heb ik een
paar sokken aangetrokken, want mijn voeten kreeg ik niet
warm.” Ook Arie had geen geweldige nachtrust. „Ik heb heel
veel liggen draaien.”
Maandagavond werd Sotogrande bereikt. Een hele opluchting
voor de Drilling Diggers Dakar, zoals het team Versendaal/
Van Rijswijk zich noemt. Reden: de oversteek naar Ceuta, de
Spaanse enclave in het uiterste noorden van Marokko. „Want
we hadden tickets die ons dinsdagmorgen om zeven uur naar
de overkant zouden brengen”, vertelt Huiberdien. „Als je die
overtocht mist, is het voorbij.”
Die avond werd dan ook gepast gevierd. Met een etentje en
een drankje. En om halftwaalf naar bed. Want de volgende
morgen zou de wekker om halfvijf aflopen. „Iedereen had die
avond het gevoel: nu gaat het echt beginnen.”
Van Spanje naar Marokko, het is zo’n drie kwartier varen. In
economisch opzicht gaapt er echter een enorme kloof. Huiber-
dien: „Er is wel heel veel armoede hier. Al zien de steden er
wel aardig uit.”
Rijden door de bergen, het is link. „Je moet heel goed oplet-
ten”, weet Arie. „Net was er bijna nog een ongeluk gebeurd.
Zo’n oude Mercedes-taxi klapte bijna op een vrachtwagen.”
Nog zo’n vier uur rijden naar Fez. Over asfalt en het laatste
stuk over gravel. Kortom, de woestijn wenkt. Ad Huijsman in de woonkamer met daarin nog de oude bedstedes.

 foto Patrick Guitjens

Snel trouwen in oorlogstijd

WERKENDAM – „Al die ophef, er is
niks aan de hand”, verzucht een
bewoonster van Goezate. Dat kan
dan zo zijn, Peter Admiraal wil
toch wel eens weten ‘hoe het zit’.
„M’n moeder was besmet met de
mrsa-bacterie. M’n broer heeft een
zware operatie gehad en heeft
haar vlak daarna bezocht.”
Leo Pors probeert hem en de ruim
dertig anderen op de informatie-
middag over de mrsa-bacterie die
in het Werkendamse zorgcentrum
is geconstateerd, vooral gerust te
stellen. Maar Pors, coördinator in-
fectiepreventie in het Beatrixzie-
kenhuis, laat ze eerst schrikken.
„Er zijn wel 300.000 soorten bacte-
riën. Op één vierkante cm huid zit-
ten er tien miljoen. Geef je een
hand, dan springen er miljoenen
over. We merken daar normaal he-
lemaal niks van, worden er niet
ziek van.”
Mrsa is slechts ‘een’ soort. Die net
als andere bacteriën evenveel (of
beter gezegd: even weinig) kans
geeft op een infectie, bijvoorbeeld
bij een open wond. In geval van
besmetting is mrsa overigens wél
bijzonder: de behandeling is moei-
lijker, omdat ze tegen de meeste
anti-biotica kan. „Maar je kunt er
wel 100 mee worden. Mrsa heeft
een nare klank, vooral omdat zie-
kenhuizen veel strengere regels
kennen bij mrsa.”
Waarom personeel bij de verzor-
ging van een met mrsa-besmette
bewoner in Goezate dan toch be-
schermende kleding draagt? „Om-
dat personeel ook nog tien of twin-
tig andere bewoners verzorgt. Bij
familie is dat niet het geval. Van-
daar dat die ook geen maatregelen
hoeft te treffen.” Zo blijft Pors uit-
leggen dat er ‘geen enkele reden is
tot paniek’. Dat mrsa echt niet ge-
vaarlijk is. Maar niet iedereen is
even gemakkelijk te overtuigen.
„Ik zal probéren het te geloven”,
zegt een vrouw als ze naar huis
gaat. Peter Admiraal lijkt wel over-
tuigd. „Ik was al niet bang, maar
nu weet ik wat ik wilde weten.”
Goezate heeft zo’n 150 personeels-
leden, bewoners en een aantal vrij-
willigers getest. Over een dag of
tien zijn de uitslagen bekend.

Van ijzig koudVan Amsterdam naar Dakar
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‘Ik wil wel
eens weten
hoe ‘t zit met
die mrsa’

Woestijn wenkt voor
team Van Versendaal
en Van Rijswijk.

Goof Visser en Lijntje
Groeneveld vieren
65-jarig huwelijksfeest.

BIJZONDER WONEN

WIJK EN AALBURG – Sinterklaas
komt zaterdag 17 november naar
Wijk en Aalburg. Om 14.30 uur
meert de stoomboot af aan de
Wijkse Bol bij de jachthaven aan
de Maasdijk.
Sint en zijn Pieten vertrekken daar-
na naar d’Alburcht. Daar wordt
een grote feestmiddag gehouden
met spelletjes en muziek. De toe-
gang is gratis.
Sinterklaas wordt officieel ontvan-
gen door Aalburgs burgemeester
Frans Buijserd.
De organisatie van de jaarlijkse in-
tocht van Sinterklaas is opnieuw
in handen van wandelsportvereni-
ging Wandelvreugd uit Wijk en
Aalburg.

Bijzondere woningen
bij stoomgemaal
Nieuwendijk.

Spannende momenten
door kapotte koppeling

Sinterklaas wacht
warm welkom in
Wijk en Aalburg

COLOFON

Het Brabants Dagblad besteedt in
een serie aandacht aan bijzonder wo-
nen.
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of ik nog steeds in dat akelige kou-
de rothuis woon.” Gerrie lacht:
„Voor mij is het een droomhuis.
Al in 1984 vroeg Ad of ik ook wil-
de kopen. Toen durfde ik dat, net
afgestudeerd, niet aan. In 1993
kreeg ik een nieuwe kans. André
en ik hebben niet getwijfeld. Het
wonen met bekenden en het sa-
men zorgen voor zo'n uniek pand,
sprak en spreekt ons nog steeds
aan. En dat geldt ook voor de bij-
zondere details.” Enkele daarvan

zijn: Speklagen van gele strengpers-
steen in de karakteristieke gevels.
Twee waterputten. Originele pa-
neeldeuren in alle woningen. Bed-
steedeuren bij Ad en Jan en Mar-
greet. Een grenen woonkamer-
schouw bij Ad. Schildpadtegeltjes
in de keukenschouw bij Jan en
Margreet. En ronde bovenramen
met Davidster in de Zuidwest -en
Noordoostgevel.
Achter 'de Drie Sluizen' is het in al-
le opzichten bijzonder wonen.

HEUSDEN EN ALTENA – Op uitnodi-
ging van het Beraad van Kerken in
Heusden spreekt PKN-predikant
Sam Janse uit Driebergen dinsdag
6 november over ‘Geweld in de bij-
bel’. Janse houdt zijn referaat in
hervormd centrum de Open Hof
in Heusden. Belangstellenden uit
het Land van Heusden en Altena
en de Langstraat zijn om 20.00
uur welkom op deze bezinnings-
avond. Het Beraad van Kerken be-
staat uit de Hervormde Gemeente,
en de drie streekkerken St.-Cathari-
naparochie, Gereformeerde Kerk
en Evangelisch-Lutherse Kerk.

In de Nieuwendijkse woning zitten nog echte ‘davidster-ramen’.
 foto Patrick Guitjens

De woningen aan de Rijksweg in Nieuwendijk, ooit in het bezit van Boezemwaterschap 'de Drie Sluizen’.
 foto Patrick Guitjens

WERKENDAM – Arie Jaap de Kok be-
handelt het thema ‘In kerkelijke ge-
meenten omgaan met psychische
nood’ bij de Gereformeerde Kerk
in Werkendam. De Kok is mede-
werker preventie en dienstverle-
ning bij Eleos. Hij behandelt vra-
gen als: ‘Wat doe ik als een ge-
meentelid depressief is? ’en ‘Kan
ik een gemeentelid met schizofre-
nie zomaar aanspreken?’ Maandag
5 november komen een aantal
ziektebeelden aan bod. Maandag
19 november gaat hij in op het om-
gaan met grenzen. Beide avonden
beginnen om 20.00 uur in één van
de zalen van de Maranathakerk.

woonoord tot droomhuis
WERKENDAM – Drie mannen (15 en
20) zijn opgepakt voor de meer-
voudige mishandeling van een
14-jarige Werkendammer op 10 ok-
tober in zijn woonplaats.
De jongen had om 20.00 uur bij
het Total tankstation aan de Sport-
laan afgesproken om een geschil
bij te leggen. Maar in plaats van
praten, draaide de ontmoeting uit
op een mishandeling.
Een passant die wilde ingrijpen,
werd door een van de belagers
met een mes bedreigd. Toen de
jongen kort daarop op weg naar
huis was, kreeg hij nog eens klap-
pen van zijn belagers.
Het politieonderzoek leidde maan-
dag tot de aanhouding van twee
20-jarige Werkendammers. De der-
de verdachte van 15 werd gisteren
opgepakt. De 20-jarige verdachten
zijn in het belang van het onder-
zoek ingesloten. De derde is van-
wege zijn jonge leeftijd na verhoor
huiswaarts gestuurd.
Uit de verhoren blijkt dat de drie
ook verantwoordelijk zijn voor on-
der meer vernieling en diefstal.

Janse spreekt over
geweld in de bijbel

Avonden over omgaan
met psychische nood

Het briljanten paar Goof en Lijntje Visser-Groeneveld.
 foto Patrick Guitjens

Mannen gepakt
voor mishandeling
tiener Werkendam

� In het monumentale pand achter het voormalige stoomgemaal 'de Drie
Sluizen' (Nieuwendijk) zijn drie afzonderlijke woningen. Deze zijn in 1901
gebouwd voor de machinisten en stoker van het gemaal.

� Na 1935 werd overgegaan op elektrische bemaling en werd het perso-
neel ontslagen. Na de ruilverkaveling is de bemaling gestopt.

� In 1984 verkocht het waterschap het complex, maar is de oorspronkelijke
indeling grotendeels gehandhaafd. (Op woonkelder van no. 112 na)

� Het terrein van 2000 m² en het gebouw vormen een geheel.
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De Drie Sluizen

WERKENDAM – Gerard van de Ven
houdt donderdag 15 november in
De Kwinter in Werkendam een le-
zing over ‘Ruimte voor de Merwe-
de.’ Hij doet dat op uitnodiging
van de Historische Vereniging
Werkendam en De Werken c.a.
Aanvang: 20.00 uur. Leden van de
historische vereniging betalen 6 eu-
ro; niet-leden 7,50 euro.
Van de Ven is een deskundige op
het gebied van waterstaatsgeschie-
denis. Hij gaat tijdens de lezing in
op de strijd tegen het water door
de eeuwen heen. Van het graven
van de Bergsche Maas, het afslui-
ten van killen in de Biesbosch tot
de huidige plannen voor Ruimte
voor de Rivier bij Werkendam.

Lezing over
strijd tegen
het water


