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door Miriam Noorduin
WERKENDAM – Fred (63) en Willy
Snijders (62) zijn fanatieke ama-
teurarcheologen. Dertig jaar lang
stonden ze 'in het zand' op zoek
naar de geschiedenis van de steen-
tijd. Ook al graven ze nu minder
dan voorheen, Fred en Willy heb-
ben hun historische belangstelling
behouden.
Die belangstelling leidde het echt-
paar in 2003 uit Eindhoven naar
het uit 1881 daterende Fort Steur-
gat in Werkendam, dat tussen
1998 en 2004 is gerestaureerd. Het
is omgetoverd tot uniek woonei-
land in het kader van 'Panorama
Krayenhoff' (behoud van de Nieu-
we Hollandse Waterlinie door
nieuwe ontwikkeling).
Achter de fraai gerestaureerde 'keel-
muur' met houten luiken (huidig

vooraanzicht) liggen drie villa's
met grasdak, vijf appartementen
(drie in de gewelfde kazerneromp
en twee in het kruithuis) en drie
penthouses verborgen. Laatstge-
noemden zijn op het oorspronke-
lijke kazernedak gebouwd, waarop
voorheen vier meter aarde lag.
„Na Freds pensioen”, zegt Willy,
„hebben wij bewust gezocht naar
een woning in een bijzondere his-
torische omgeving. Alle Nederland-
se monumenten die toen te koop
stonden, hebben we gezien. Als
we het fort niet hadden ontdekt,
waren we in een Friese achttien-

de-eeuwse pastorie terecht geko-
men. Maar dat was een arbeidsin-
tensief project en kon niet op te-
gen alle moderne comfort van dit
lichte, ruime penthouse in een his-
torisch zeer boeiende omgeving'.
Over die militaire historie vertelt
Fred passievol, zittend in de woon-
kamer met prachtig zicht - dankzij
de glazen pui - op het kruithuis,
de poterne (gewelfde verbindings-
gang van de oorspronkelijke bom-
vrije kazerne naar de twee kruit-
magazijnen) en fortgracht met
herfstige populieren én Biesbosch.
„Kijk”, zegt hij, „deze genieteke-
ning van het fort, gebouwd om de
Merwede en Biesbosch militair te
controleren, toont fraai het vijfhoe-
kige eiland met gracht en plaatsing
van de twaalf kanonnen. In een
bijbehorend document uit het ar-
chief van de Stichting Menno van
Coehoorn die ijvert voor behoud
van historische verdedigingswer-
ken, kan je precies lezen wat
moest gebeuren om het middelgro-

SLEEUWIJK – De gesprekken tussen
de Hervormde Gemeente Sleeu-
wijk en de gemeente Werkendam
over de beëindiging van het huur-
contract van de aula zijn mislukt.
De onderhandelingen zijn vastgelo-
pen op de afkoopsom die de ge-
meente aan het kerkgenootschap
zou moeten betalen.
De aularuimte in zalencentrum
Koren-aar in Sleeuwijk is eigen-
dom van de Hervormde Gemeen-
te. De gemeente Werkendam
huurt de aula, maar wil daar van-
af. De aula wordt nauwelijks nog
gebruikt voor begrafenissen. Veel
mensen kiezen voor opbaring
thuis. Ook wordt het Sleeuwijks
Kerkje bij de begraafplaats aan het
Kerkeinde veel gebruikt.
Werkendam betaalt jaarlijks zo’n
16.000 euro huur. Het huurcon-
tract loopt nog zo’n twaalf jaar.
Werkendam wilde het per 1 janua-
ri 2008 opzeggen en was bereid

een afkoopsom van 98.425 euro te
betalen. „De dagwaarde van het
pand”, aldus loco-burgemeester
Wim de Jong. Het kerkbestuur wil-
de meer. Burgemeester en wethou-
ders concluderen nu echter dat er
geen mogelijkheden zijn de impas-
se te doorbreken.
Volgens Wim Kuipers, beheerder
van de Koren-aar, zaten gemeente
en kerk behoorlijk ver uit elkaar
over de afkoopsom. „Wij vroegen
het dubbele van wat de gemeente
voorstelde.”
In het verleden is al afgesproken
dat Werkendam, als het in 2021
het contract níet verlengt, de boek-
waarde van het pand (55.000 eu-
ro) als afkoopsom betaalt. Met de
ruim 98.000 euro die het college
nu wilde betalen, zou dat bedrag
volgens De Jong van tafel zijn.
De Hervormde Gemeente maakt
zelf geen gebruik van de aula en
heeft daar ook geen plannen voor.

HEUSDEN EN ALTENA – In het Land
van Heusden en Altena wordt vrij-
dag 9 november de Dag van de
Mantelzorg gevierd. Van 10.00 tot
15.00 uur is er bij golfpark Alm-
kreek in Almkerk een bijeenkomst
voor mantelzorgers. Zij worden de-
ze dag in de watten gelegd.
In de regio zijn veel mensen die
zorg dragen voor een naaste met

een ziekte of beperking. In het golf-
park wordt hen een ontspannen-
de dag aangeboden. Theater Jaap
brengt in Almkerk het programma
‘Bijzonder vreemde gasten. Ook
krijgen de bezoekers een lunch.
Inschrijfformulieren voor deze dag
zijn aan te vragen via de mail
info@hoomondersteuning.nl of te-
lefonisch 0168-356555.

J e kunt tijdens je werk beter niet drinken. Een Rijswijkse in-
breker weet dat nu ook. Tijdens zijn ‘bezoek’ aan een Alm-
kerks clubhuis gooide hij even snel dertien flesjes bier naar

binnen. Van alcohol kun je knap slaperig worden: de 42-jarige
Rijswijker in ieder geval wel. De agenten troffen hem woens-
dagmiddag in een diepe slaap aan. Donderdagavond gebeurde
hem hetzelfde. Soms wordt het de politie wel heel gemakke-
lijk gemaakt.
Helaas bestaat het dievengilde niet alleen uit dorstige en dood-
vermoeide inbrekers. De meesten gaan toch wat professione-
ler te werk. Om deze sluwe inbrekers het leven zuur te maken,
begint de politie zelfs een waar ‘offensief’ in dit gebied: het
Donkere Dagen Offensief. Een grootscheepse actie om onge-
wenste gasten buiten de deur te houden met extra controles
en voorlichting.
Dat het offensief nu begint, is niet toevallig. Nu het steeds
vroeger donker wordt, hebben de inbrekers het traditioneel

druk. Van september tot april is
het hoogseizoen voor ze, met
een inbraakpiek in de dure feest-
maand december.
Maar de inbrekers zijn gewaar-
schuwd: de politie zit ze op de
hielen. Dat is een geruststellen-

de gedachte.
Minder geruststellend was het nieuws over het politieteam Al-
tena deze week. Het team Altena, normaal 29 agenten sterk,
kampt met diverse vacatures: vier om precies te zijn. Het
klinkt niet erg hoopvol om een waar (Donkere Dagen) offen-
sief te beginnen met te weinig mensen. Aan een offensiefje
hebben we niets.
Maar we hoeven ons geen zorgen te maken, stelt de immer po-
sitieve politiechef Theo van Orsouw. „De mensen merken
niets van die vacatures.” Dat is knap, als je zo’n veertien pro-
cent aan menskracht moet missen. Er gloort wel hoop. Met
een beetje geluk is het Altena-team eind dit jaar weer op volle
oorlogssterkte. Klaar voor een waar offensief.
Laten we ondertussen hopen op veel vacatures bij het dieven-
gilde.

Reactie? redactie.werkendam@brabantsdagblad.nl
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Een offensief om
inbrekers het leven
zuur te maken.

Fred en Willy Snijders maakten van Fort Steurgat een bijzondere woning.
 foto Patrick Guitjens
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Gesprek afkoopsom
aula Sleeuwijk mislukt

WOUDRICHEM – Bart Verkade (40)
vertrekt per 1 november als ge-
meentesecretaris in Woudrichem.
Hij gaat varen op een binnenvaart-
schip.
Volgens hem heeft zijn vertrek
niets te maken met onvrede over
zijn huidige functie. „De scheep-
vaart trekt me bijzonder”, stelt hij.
„Bij mij bestaat al langer de wens
om te gaan varen. Ik heb nu het ge-
voel, dat ik die plannen niet langer
meer moet uitstellen.”
Verkade is zo’n vier jaar in dienst
bij de gemeente Woudrichem.
Eerst als controller, het laatste jaar
was hij gemeentesecretaris. Hij
volgde Reinie Briene op, die burge-
meester werd van Korendijk.
Volgens burgemeester en wethou-
der heeft Verkade zijn besluit in
goed overleg met het college geno-
men.
Wie Verkade opvolgt, is nog niet
bekend.

Fred en Willy Snijders
wonen in penthouse
van Fort Steurgat.

SLEEUWIJK – Hilbert Geerling, Ne-
derlands kampioen goochelen
voor kinderen, treedt woensdag 31
oktober op in cultureel centrum
De Bolderik in Sleeuwijk. Hij
brengt de familievoorstelling ‘Het
allergeheimste goochelgeheim’.
Het is de afsluiting van de kinder-
boekenweek.
De drie kwartier durende voorstel-
ling begint om 14.00 uur. De zaal
gaat een kwartier eerder open.
Kaarten kosten 2,50 euro voor le-
den van de bibliotheek en 3 euro
voor niet-leden. De kaartjes zijn te
koop bij de bibliotheken in het
Land van Heusden en Altena.
Tweehonderd mensen kunnen de
voorstelling bijwonen.

BIJZONDER WONEN

Secretaris van
Woudrichem
vertrekt snel

Offensief

COLOFON
Kampioen
goochelen in
Sleeuwijk

Het Brabants Dagblad besteedt in
een serie aandacht aan bijzonder wo-
nen. Vandaag Fort Steurgat.
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te fort in stelling te nemen. Hoe-
veel proviand 189 soldaten nodig
hadden. Hoeveel munitie, bezems
en emmers.”
Het militaire erfgoed is niet zon-
der slag of stoot wooneiland ge-
worden. Nadat de Werkendamse
G. Mostert het vervallen fort uit
ideële overweging in 1994 kocht,
moest architect B. Knoester een ba-
lans vinden tussen verleden en toe-

komst, authentiek en nieuw. „Dat
was moeilijk”, stelt Fred. „De een
vindt het resultaat geslaagd. De an-
der niet. Het aftoppen van de de-
klaag van de kazerne is omstre-
den. Maar de keelmuur, donkere
poterne en de replica van de oor-
spronkelijke brug, suggereren nog
steeds een fort.
We wonen hier heerlijk. We genie-
ten van het rivierengebied en de
vogels bij het fort. Bevreesd voor
de zes meter hoge dijk die vanwe-
ge Ruimte voor de Rivier vermoe-
delijk rondom het eiland komt
zijn we niet: zie het als een Rem-
brandt in een nieuwe lijst.”

RIJSWIJK – De Stichting Welzijn
Ouderen Woudrichem houdt
woensdag weer een bingo-middag
in steunpunt de Nijenburcht in
Rijswijk.
De bingo voor senioren begint ‘s
middags om 14.00 uur. Deelne-
mers betalen 2,50 euro voor in to-
taal vier bingoronden (inclusief
koffie/thee).
De Nijenburcht is te vinden aan
de Koperwiek in Rijswijk.

De bekende buitenkant van Fort Steurgat.  foto Patrick Guitjens

ANDEL – In de gereformeerde kerk
van Andel wordt morgen een
jeugddienst gehouden, met als the-
ma ‘Oogverblindend mooi’.
Predikant T. Deelstra uit Herwij-
nen gaat de jeugddienst in Andel
voor. Jongerenkoor One Voice uit
Ridderkerk verleent muzikale me-
dewerking aan de bijeenkomst in
de gereformeerde kerk.
De Andelse jeugddienst begint om
18.30 uur.

SLEEUWIJK – Het heeft weinig zin
geluidsmetingen te laten uitvoeren
naar de herrie die het verkeer op
de A27 veroorzaakt in Sleeuwijk.
Dat stellen B. en W. van Werken-
dam, op vragen van het CDA. Wel
belooft het college de kwestie van
de geluidsoverlast aan te kaarten
bij Rijkswaterstaat.
Werkendam gaat in elk geval niet
zelf metingen uitvoeren. Het verle-
den leert dat de kans op concrete
maatregelen klein is, stelt het colle-
ge. Metingen door het Rijk uit
1999 geven weliswaar aan dat bij
huizen aan Hoekeinde, Kerkeinde
en Kooikamp sprake is van geluids-
overlast. Maar de overlast is niet
groot genoeg om in actie te ko-
men. Daarbij komt dat een aantal
mensen in Hank veel méér last
heeft van de A27. Daar zijn maatre-
gelen eigenlijk verplicht, maar het
Rijk schuift die steeds door.
En zelfs al zou de overlast in Sleeu-

wijk nu sterker zijn dan in 1999,
dan nog maken maatregelen geen
kans, stellen B. en W. Dit omdat
de A27 binnen enkele jaren toch
volledig op de schop gaat.
Veel Sleeuwijkers klagen over de
geluidsoverlast van het verkeer op
de A27 en vooral de Merwedebrug.
De overlast zou zijn toegenomen,
na het onderhoud van de afgelo-
pen jaren. De lassen en naden tus-
sen verschillende stukken wegdek
zouden dieper zijn geworden,
doordat er steeds een nieuwe laag
asfalt is aangebracht. Daardoor zou-
den de ‘dreunen’ van passerend
verkeer zwaarder zijn.
Woordvoerster Melanie van Jaars-
veld van Rijkswaterstaat kent de
klachten. „We nemen die zeer se-
rieus. We zijn bezig met een on-
derzoek, of het verhaal van de
diepere lassen klopt.” Ze kan nog
niet zeggen wanneer het onder-
zoek klaar is.

DUSSEN – Inbrekers hebben bij een
inbraak in een bedrijf aan de Sluis
in Dussen een kluis buitgemaakt.
Volgens de politie zou er zo’n ern-
stige vernielingen zijn aangericht,
dat ze spreekt van een ravage.
De inbraak vond donderdagavond
tussen 19.30 en 22.55 uur plaats.
De mannen kwamen na het in-

slaan van een ruit aan de achterzij-
de het bedrijf binnen.
De technische recherche van de
politie heeft een onderzoek inge-
steld. De politie zoekt getuigen die
mogelijk iets meer kunnen vertel-
len van de inbraak.
Ze vraagt getuigen zich te melden
via telefoonnummer 0900-8844.

NIEUWENDIJK – Jeugd van elf tot en
met veertien jaar uit het Land van
Heusden en Altena kan vandaag
meedoen aan het programma van
Rock Solid in Nieuwendijk.
Het gespreksonderwerp is: ‘Con-
tacten leggen’. De avond begint
om 19.30 uur in de hervormde
kerk aan de Biesboschstraat in Nie-
wendijk. De entree is anderhalve
euro.

kazerne in Fort Steurgat WOUDRICHEM – De coöperatieve vis-
serijvereniging De Hoop in Woud-
richem bakt zaterdag 27 oktober
weer vis in de plaatselijke visaf-
slag.
De poon wordt op ouderwetse wij-
ze gebakken tussen 10.00 en 13.00
uur in het pand in de buurt van
de Waterpoort. De liefhebbers die
niet achter het net willen vissen,
kunnen de bestelling doorgeven
via telefoonnummer (0183) 301195.

One Voice zingt tijdens
jeugddienst in Andel

Bingo voor senioren in
Nijenburcht Rijswijk

Contacten leggen
bij Rock Solid

‘Geluidsmetingen A27
Sleeuwijk niet zinvol’

Inbrekers stelen kluis en richten
en passant ravage aan in Dussen

Vers gebakken vis De
Hoop in Woudrichem

� Fort Steurgat is het zuidelijkste fort van de 85 km lange Nieuwe Holland-
se Waterlinie.

� De Nieuwe Hollandse Waterlinie begint in Muiden en is tussen 1815 en
1940 als militaire verdedigingslinie gebouwd.

� Het is sinds 2000 het enige permanent bewoonde fort en als particulier
eigendom beperkt toegankelijk voor publiek.

� Publiek is welkom op monumentendag en in de fortenmaand.
� Door voordracht van de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor de UNESCO

Werelderfgoedlijst krijgen andere forten geen woon-, maar een culturele
bestemming.

� Het Forteiland is 1,5 hectare groot.
� Vereniging van Huiseigenaren draagt zorg voor onderhoud.
� Enkele muren zijn 140 centimeter dik.
� Voor meer informatie: www.hollandsewaterlinie.nl

NIEUWENDIJK – Het tweede deel
van het SLIM Herfstfestvial is van-
avond in jeugdsoos Xinix, aan de
Rijksweg in Nieuwendijk. Zeven
bands treden vanaf 20.00 uur op.
De eerste twee bands bestaan uit
muzikanten die recent bij SLIM
workshops volgden. De eerste
band is naamloos, de tweede heet
Future Factory (rockpop). Aanslui-
tend (20.35 uur) speelt Dubio
(rock), met veel ex-leden van Resu-
me. Daarna volgen Backyard en Pa-
radoux Soul (21.45 uur gitaarrock).
Als intermezzo strijden gitaristen
‘man tegen man’ om de gunst van
het publiek, tijdens een gitaarbatt-
le. Om 23.15 uur is het de beurt
aan de punkband Dickie & the
Subtielloos, gevolgd door de reg-
gaeband Natural Nation (00.15)
om de gunst van het publiek.
De avond is wat de muziek betreft
te volgen via internet; op
www.slimweb.org staat een link.

Fort Steurgat

Al 15 jaar is de Heuvel Galerie het
kloppend winkelhart van Eindhoven.
Ook in de herfstvakantie kunt u bij
ons lekker overdekt winkelen en
een terrasje pakken!
www.heuvelgalerie.nl

Herfstweer?
Heuvel Galerie!

Vanavond
Herfstfestival in
jeugdsoos Xinix

‘We wonen hier heerlijk. We
genieten van het
rivierengebied en de vogels’


