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door Mirjam Noorduijn
WIJK EN AALBURG – Aan de Polst-
raat in Wijk en Aalburg staat een
rustieke, monumentale herenboer-
derij met een opvallende klokge-
vel. Mooi sierhekwerk, waardige in-
gang, groene luiken, linden en ro-
zenperken langszij en twee bijzon-
dere gevelstenen naast de zij-in-
gang. De oudste is de eerste steen,
gelegd door J. de Mandt in 1857.
De nieuwste dateert uit 1977, het
jaar dat de huidige bewoners
Frans (64) en Truus Jansen (63) in
Wijk en Aalburg kwamen wonen.
Toen nog niet aan de Polstraat,
maar in de monumentale boerde-
rij aan de Berenhoeksestraat waar
ooit burgemeester R. van Doveren
woonde.
„Die boerderij straalde nog meer
grandeur uit dan deze”, vertelt
Frans. „Maar na zes jaar groeiden
we eruit. Omdat we de woning
met een ander gezin deelden en
het ook huisvesting bood aan ons
ontwerpbureau Boekdesign en bij-
behorende studio. Dus keken we
uit naar een ander huis. De stand-
plaats deed er niet toe. Wel moest
het een woning met een eigen ka-
rakter zijn. En een aparte bedrijfs-
ruimte. Bij toeval vonden we die
weer in Wijk en Aalburg. Weer
een boerderij.”
En een echte. Met hooizolder,
deel, kippenschuurtje, 'bakhuis'
met originele schouw, boomgaard
en een grote vrijstaande schuur
voor de tractor, koeien en aardap-
pels. Tot 1984, toen Frans en
Truus de boerderij kochten, was
dit alles het bezit van Piet Smo-
kers, een boerenzoon uit 1922 die
de woning en het gemengde boe-

renbedrijf in 1960 van zijn vader
had overgenomen. „Toen we hier
met onze kinderen introkken was
alles nog boerderij”, vertelt Truus.
„De zolder lag nog vol hooi en
overal hing een boerenlucht. Alle
muren en vloeren hebben we met
chloor afgenomen om die weg te
krijgen. Vanuit ons bed stapten we
zo in het zand. Terwijl we in één
kamer woonden, sliepen en kook-
ten, zijn we met de verbouwing be-
gonnen. Die ging stap voor stap.
Onder leiding van architect Hans

Koppers die, voordat hij aan zijn
bouwplannen begon, een aantal
dagen schetsend tegen 't kippen-
schuurtje heeft gezeten.” Zijn uit-

gangspunt: dat wat authentiek is
handhaven en het nieuwe modern
toevoegen. En dus prijkt boven de

Het gebouw aan de Polstraat was kort na de oorlog nog in gebruik als
school.

De monumentale herenboerderij aan de Polstraat in Wijk en Aalburg.
 foto Frank Trommelen

W ijk en Aalburg: ‘Volendam aan de Maas’. Het is de
droom van Pieter van der Ven (22). Hij lacht er wel-
iswaar bij, maar toch. Pieter - zo luidt zijn artiesten-

naam - ziet het al helemaal voor zich. Zijn woonplaats syno-
niem aan het levenslied. Het genre waar Pieter zo van houdt
en dat hij ook zelf beoefent. In Pieters stoutste dromen trek-
ken bussen vol fans al langs zijn woning. Om een glimp van
hem op te vangen. Met uit de luidsprekers de klanken van
Vast en Zeker, de eerste single (mét videoclip) van Pieter.
‘Vast en Zeker’. Het zou zomaar ook het levensmotto van Bas
de Peuter kunnen zijn. De wethouder van Woudrichem heeft
zich zo z’n doelen gesteld. En die wil hij bereiken, wat er ook
gebeurt. ‘Daadkracht’, roept hij met enige regelmaat; winkel-
plannen bij ‘t Rond, verhuizing van sportvelden, of een nieu-
we bioscoop: Bas wil actie en snel resultaat.
De Peuter kan zijn hang naar daadkracht deze dagen lekker
botvieren op de kwestie rond ‘de ark’. In de volksmond inmid-

dels ‘de ark van Van der Brugge’.
In een paar weken tijd is in een
waterplas in de polder onder
Almkerk, een woonark verrezen.
Deels afgeschermd door groen.
Een hek sluit de toegangsweg af,
maar een telelens doet wonde-

ren. En het moet gezegd: het is niet zómaar een ark. Met een
fraaie rieten kap (inclusief schoorsteen) als blikvanger. Tsja, als
het gaat om huizen en wonen, dan kun je het een en ander
aan Piet van der Brugge overlaten.
Er is alleen één probleempje: de ark ligt er illegaal. Net als de
steiger. Ook het kappen van bomen, het verharden van een
weg, het dempen van een sloot: allemaal illegaal volgens de ge-
meente. Er is geen vergunning aangevraagd, er is geen vergun-
ning verleend. Sterker nog: de gemeente sommeerde Van der
Brugge onlangs nog direct te stoppen met de activiteiten.
Maar het tegendeel gebeurde: wat toen nog slechts een paar be-
tonnen bakken waren, is nu een complete woonark. Vakantie
of niet, de arkenbouwers van Van der Brugge gaan stug door.
Woudrichem laat het er niet bij zitten: als ark en steiger niet
snel weg zijn, wordt een boete geïnd. Tot in totaal 150.000 eu-
ro. En als het móet, komen er daarna nieuwe boetes.
Ongeduldige Bas kan het allemaal amper aanzien. Hij zou, bij
wijze van spreken, het liefst een kraan huren en zelf de ark uit
het water sleuren. Maar ja, Bas is wethouder, hè. Dus moet hij
zich houden aan de wet. De tegenpartij moet kunnen reage-
ren, heeft recht om bezwaren te maken, er zijn termijnen die
in acht genomen moeten worden. Tegen de tijd dat die voorbij
zijn, zal de ark wel af zijn. Tot groot ongenoegen van De Peu-
ter: „Het kán toch niet dat iemand die een simpele dakkapel
wil bouwen terechtkomt in allerlei bureaucratrische romp-
slomp, en dat dít zonder papieren gebeurt?”
Hij laat er geen misverstand over bestaan: die ark móet weg en
gáát weg, vast en zeker. Want in zijn ergste dromen ziet hij het
al voor zich: busladingen vol proberen een glimp op te vangen
van het illegale stulpje in de Almkerkse polder. De Peuter
moet er niet aan dénken: het idee dat in Woudrichem alles
maar kan, Woudrichem als het ‘Palermo aan de Maas’.
Daar valt inderdaad een stuk minder om te lachen dan om ‘Vo-
lendam aan de Maas’.
reacties?redactie.werkendam@brabantsdagblad.nl

HANK – De 16-jarige Hankenaar en
twee leeftijdsgenoten uit Ooster-
hout die zijn opgepakt voor de
handel in drugs, brachten de xtc
en wiet via het ‘ons-kent- ons-cir-
cuit’ aan de man.
Volgens een politiewoordvoerster
verkocht het drietal de drugs in en
rond cafés in Oosterhout.
„Het kon op willekeurige plekken
zijn. Iemand weet bij wie je drugs
kunt regelen, dan volgt een tele-
foontje, een afspraak. De horecage-
legenheden treft in deze geen
blaam.”
Het is ook het verhaal dat oudere
Oosterhoutse xtc-gebruikers vertel-
len. Als je hier xtc koopt, doe je
dat bij mensen van wie je via via
weet dat ze dealen. Je belt om af te

spreken, bij hun thuis of in de stad
en daar krijg je xtc voor een euro
of vier, vijf per pilletje. Vaak koopt
één persoon in een vriendengroep
pilletjes, om die vervolgens verder
te verspreiden onder zijn eigen
vrienden. „Als je xtc wilt kopen,
kun je daar na wat rondvragen
makkelijk aankomen”, zegt een
Oosterhoutse die anoniem wil blij-
ven.
De politie sloot deze week een on-
derzoek naar drugshandel onder
tieners in het Oosterhoutse uit-
gaanscentrum. Zeker drie tieners
verkochten maandenlang verdo-
vende middelen aan leeftijdsgeno-
ten. De eerste werd in april aange-
houden en is inmiddels veroor-

deeld, twee andere jonge verdach-
ten zijn deze week opgepakt.
De politie kan niet inschatten hoe
groot de groep jonge gebruikers is
die drugs kocht van de verdachten.
De GGD heeft in ieder geval geen
signalen van ‘verontrustend ge-
bruik’ onder jongeren opgevan-
gen. „Als we een snelle stijging
van het gebruik zien, wordt dat ge-
meld”, zegt jeugdarts Els de Graaf.
„Dat is niet gebeurd.” Volgens De
Graaf kan het gebruik van xtc, ze-
ker op jonge leeftijd, blijvende her-
senschade opleveren.
Verslavingszorgorganisatie Nova-
dic-Kentron heeft geen recente ge-
gevens over het drugsgebruik in
Oosterhout, vertelt woordvoerder
Leon de Leijer. „Het laatste onder-
zoek in Oosterhout dateert van
drie jaar geleden. We hebben geen
helder beeld van wat er verder
speelt. We hebben nu een vrij be-
perkt beeld van de situatie.”

door Dik de JoodeCOLUMN

Het rijke verleden van

Wethouder De Peuter
wil geen ‘Palermo aan
de Maas’

‘Hankse verdachte verkocht xtc en
wiet via ‘circuit’ in Oosterhout’
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Het Brabants Dagblad maakt deze
zomer een rondje langs mensen
met een bijzondere woning.
Vandaag: de herenboerderij aan de
Polstraat in Wijk en Aalburg

BIJZONDER WONEN

Drietal verkocht
maanden lang aan
leeftijdsgenoten.

SLEEUWIJK – De Rijksstraatweg in
Sleeuwijk is van dinsdag 21 augus-
tus tot en met donderdag 23 augus-
tus helemaal afgesloten tussen de
rotonde en De Roef. Dit omdat de
toplaag van het asfalt is versleten
en vervangen wordt.
De afsluiting betekent dat het ver-
keer wordt omgeleid via de Trans-
vaal, Eikenlaan en via de Nieuwe
Roef-Roef. De omleidingsroutes
worden met borden aangegeven.
Wie meer wil weten over de werk-
zaamheden of over de omleidings-
routes, kan vanaf maandag 13 au-
gustus contact opnemen met Cor-
né Mudde van de gemeente Wer-
kendam. Hij is bereikbaar via
(0183) 507335.

‘De ark gáát weg’

De politie heeft drie zestien-jari-
gen, onder wie een uit Hank, aan-
gehouden voor handel in wiet en
xtc in het Oosterhoutse uitgaans-
leven.

COLOFON

‘De zolder lag nog vol hooi
en overal hing een
boerenlucht’

Rijksstraatweg
dicht om asfalt
te vervangen
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HEUSDEN EN ALTENA – „Onze mede-
werkers hebben een goed ‘meldge-
drag’, dat weet ik zeker.”
Lea Beks, manager zorg van de
Riethorst/ Stromenland in de
streek, is ervan overtuigd dat in Al-
tenahove, Huize Antonia, Goezate
en De Lemmenskamp geen ‘inci-
denten’ in de doofpot worden ge-
stopt.
Of het nu gaat om bewoners die
vallen, of om fouten met medicij-
nen. „Er is geen angst om dingen
die fout gaan, te melden. Dat kan
anoniem, maar dat is nog nooit ge-
beurd”, zegt mevrouw Beks.
Ze is blij met die openheid van
het personeel. Het jaarverslag 2006
van de Riethorst Stromenland ver-
wijst naar het opvallend lage aan-
tal meldingen in een ander woon-

zorgcentrum, Mauritsstate in
Geertruidenberg: in totaal negen.
Het vermoeden bestaat dat daar
‘niet alle meldingen zijn doorge-
voerd’, aldus het jaarverslag. „Kijk,
je kunt zeggen, wat zijn de cijfers
mooi. Maar nul meldingen is in
z’n algemeenheid natuurlijk niet
geloofwaardig”, meent Beks.
Er worden in de huizen nog te
veel fouten gemaakt, vindt de Riet-
horst. Dat aantal moet dus terug.
„Het liefst naar nul, maar dat is on-
mogelijk”, stelt Beks. De oorzaken
van fouten met medicijnen zijn di-
vers, maar volgens Beks wel vaak
terug te voeren op menselijk falen.
„Dat kan ook zijn doordat tijdens
de medicijnronde de pieper afgaat
en er elders hulp geboden moet
worden.”
Beks wijst erop dat in de vier zorg-
centra veel medicijnen worden ver-
strekt. „Overal worden vier rondes
per dag gemaakt. Er zijn een klei-
ne 300 bewoners. De een heeft
twee medicijnen per dag, een an-

der wel twintig. Reken maar uit.”
Fouten kunnen ook te maken heb-
ben met het ziektebeeld van bewo-
ners, stelt Beks. „Mensen met een
bepaalde aandoening worden
soms vastgebonden, met name in
verpleeghuizen. Wij doen dat zo
min mogelijk. De consequentie is
wel dat mensen meer kunnen
gaan lopen, waardoor het risico op

een val toeneemt”, geeft ze een
voorbeeld. „Ook een natte vloer,
rustgevende medicijnen of te wei-
nig toezicht kan tot vallen leiden.
Soms ligt het aan de organisatie
van werkzaamheden: door op een
ander tijdstip te dweilen kunnen
valpartijen voorkomen worden.”
De Riethorst Stromenland heeft al
een ‘val preventieprotocol’, dat per-

soneel dwingt melding te doen
wanneer iemand valt. De familie
wordt daarover geïnformeerd.
Het onderwerp ‘valpartijen bij
ouderen’ staat ook landelijk in de
publiciteit, met onder meer tv-
spots. Jacques Neyens (50), verbon-
den aan de Riethorst, doet lande-
lijk onderzoek naar het voorko-
men van valpartijen bij (demente-
rende) ouderen. Volgens hem kan
het aantal, door allerlei preventie-
ve maatregelen, met de helft wor-
den teruggedrongen.
Vorig jaar was in de huizen van de
Riethorst veel vaker sprake van
‘agressief gedrag’ van de kant van
de bewoners: van 12 naar 43 mel-
dingen. Volgens Beks gaat het
meestal om niet-verwijtbare agres-
sie, vooral van mensen die te lij-
den hebben onder dementie. „Zij
kunnen er niks aan doen. Boven-
dien neemt de zwaarte van de de-
mentie de laatste jaren toe. Ook
het meldgedrag van het personeel
is op dit moment verbeterd.”

hoofdingang een fraai glas-in-lood-
raam, liggen in de lange gang zwar-
te marmeren vloertegels, pronkt
naast de paneeldeuren oorspronke-
lijk beschilderd sierpleisterwerk
en zijn de bedsteedeuren in de
woonkamer gehandhaafd als kast-
deuren. De keuken echter, gedeel-
telijk in de deel gebouwd (nu boe-
kenopslagplaats), is modern: strak,
ruimtelijk en met veel glas. Zoals
ook de toegang tot de studio -
voorheen de schuur - en de daarin
aangebrachte scheidingswand.

Daar toont Frans, zittend aan zijn
bureau in wat ooit de aardappel-
kuil was, een oude klassenfoto in
zwart-wit.
„Kijk”, hij wijst naar de halfronde
stalramen in de studio, „je ziet dat
die foto hier genomen is. Na de
Tweede Wereldoorlog gebruikte
de basisschool deze ruimte, omdat
het schoolgebouw was platgebom-
bardeerd. Toen zijn ook de twee
buitenwc's in de tuin gebouwd. Ka-
rakteristiek en historisch interes-
sant. Zoals alles hier.”

‘Incidenten gaan niet in de doofpot’

Frans en Truus Jansen wonen niet alleen in de Wijk en Aalburgse boerderij, het pand biedt ook ruimte aan hun bedrijf Boekdesign en bijbehorende studio.
 foto Frank Trommelen

SLEEUWIJK – Er is een oplossing ge-
vonden voor de opslag van een
zeecontainer, dranghekken, een ar-
tiestenverblijf en een kassa-unit
van de Oranjevereniging in Sleeu-
wijk. De vereniging kon de materi-
alen niet kwijt, waardoor ze ble-
ven staan op het gemeentelijke
trapveldje/ feestterrein op de hoek
Eikenlaan/Transvaal.
De spullen worden opgeslagen op
het terrein van doe-het-zelfzaak
Doeland, aan ‘t Zand in Sleeuwijk.
In het verleden sloeg de Oranjever-
eniging de materialen daar ook al
op, maar de gemeente Werken-
dam haalde daar een streep door-
heen.
De grond had de bestemming
groen en lag te dicht bij een woon-
wijk.
Tijdelijk kon de Oranjevereniging
uitwijken naar het terrein van het
voormalige milieustation op bedrij-
venterrein Bruine Kilhaven in
Werkendam, maar daar moest het
ook weg.
De gemeente Werkendam gaat nu
het bestemmingsplan aanpassen,
om opslag van de spullen op het
terrein van Doeland toch mogelijk
te maken. Het gaat hierbij om een
interne verbouwing, het plaatsen
van drie extra containers, een ge-
deeltelijke verhoging van het hek-
werk en het aanbrengen van be-
planting langs de achterkant van
het perceel.
Het ontwerp-besluit van de ge-
meente Werkendam ligt tot en
met 23 augustus in het gemeente-
huis ter inzage.

een imposante herenboerderij

‘Vaker niet-verwijtbaar
agressief gedrag bij
bewoners zorgcentra’

Eindelijk
plek voor
spullen
‘Oranje’

� De boerderij van Truus en Frans Jansen aan de Polstraat in Wijk en Aal-
burg is gemeentemonument.

� Het gebouw is 150 jaar oud.
� Het echtpaar heeft het voormalige gemengde boerenbedrijf van Piet Smo-

kers in 1984 verbouwd tot woonboerderij.
� Stijl: authentiek en modern gaan samen.
� De oude schuur is nu studio en huisvest de bedrijven Boekdesign en Pictu-

res Publishers.
� Behalve het woon -en werkgedeelte heeft wijlen architect Hans Koppers

ook de indeling van de bloemrijke siertuin (1,2 ha) met terrassen ontwor-
pen.

SLEEUWIJK – ‘Profetisch appèl voor
deze tijd’. Zo luidt het thema waar-
over Jan Willem van der Hoeven
vandaag in Sleeuwijk spreekt.
Van der Hoeven komt vanuit Is-
raël naar Nederland. Hij is direc-
teur van het Internationale Chris-
ten Zionisten Centrum, waarvan
het kantoor gevestigd is in het
berggebied van Israël, op de weg
tussen Jeruzalem en Bethel. Dat ge-
bied wordt ook wel genoemd ‘het
erfdeel van Benjamin’.
Belangstellenden kunnen Van der
Hoeven vandaag ontmoeten in de
Ichtuskapel aan de Transvaal 65 in
Sleeuwijk.
De dienst is opgezet door Beth
Shalom, de Messiasbelijdende Ge-
meente Sleeuwijk.
Bij de bijeenkomst in de Ichtuska-
pel zijn een boekentafel en Israël-
producten aanwezig.
Meer informatie bij Peter Dekker,
tel. (0183) 311183.

Boerderij Polstraat

‘In onze zorgcentra is
geen angst om fouten te
melden’.

Oranjevereniging kan
spullen opslaan bij
Doeland in Sleeuwijk

Van der Hoeven
uit Israël te gast
in Sleeuwijk

De vereniging kon de materialen
niet kwijt, waardoor ze bleven
staan op het gemeentelijk trap-
veldje en feestterrein in Sleeu-
wijk.


