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WERKENDAM, 12 jul ’12 - Zaterdag 1 september slaan een vijftal verenigingen de
handen ineen om in het Dokpark rondom
de vijver een Cultuurdag te organiseren.
Initiatiefnemers zijn muziekvereniging
Irene, zalmschouwenvereniging De Ouwe
Drijverschuit en Shantykoor de Biesbosch. Modelbouwclub Replica en de Historische Vereniging Werkendam en De
Werken c.a. sloten van harte aan.
Zoals de samenwerking tussen de initiatiefnemers, aangeduid door IOS (Irene, Oude Drijverschuit en Shantykoor) op de zeer succesvolle
NL Doet-dag in 2011 bij verzorgingshuis Goezate op de nieuwjaarsreceptie tot stand kwam,
gebeurde dat ook dit jaar weer. Grootste drijfveren waren de goede en gezellige samenwerking vorig jaar en het feit dat er met het in
2011 gerenoveerde Dokpark, inclusief mooi
aangelegd buitentheater nota bene, al die tijd
nog niets gedaan was. “Eeuwig zonde”, aldus
Jaap Westerhout van het Shantykoor, Jan

Groeneveld van Irene en Jan Ippel van De
Ouwe Drijverschuit. De heren vullen aan: “De
NL Doet-dag was gericht op een leuke dag voor
de ouderen; deze Cultuurdag is bedoeld voor
het hele dorp. Voor Werkendammers en door
Werkendammers. De gemeente was eveneens
enthousiast en burgemeester Breuer zal aanwezig zijn. De Historische Vereniging kwam
met de suggestie voor de locatie.”
Er is een prachtig gevarieerd programma in elkaar gezet. Modelbouwclub Replica start al om
elf uur ’s morgens. Replica vierde in 2011 zijn
25-jarig jubileum en is alom bekend van de
prachtige kleine en grote modelboten, die regelmatig varend en parcoursen aﬂeggend in
het Dokpark te vinden zijn.
Om twee uur wordt de middag ofﬁcieel geopend en volgt het eerste optreden van het
Shantykoor. Ongetwijfeld brengen zij veel sfeer
met hun bekende en aanstekelijke zeemansliedjes. Muziekvereniging Irene volgt en zal op
hun bekende wijze het publiek zeker weten te
vermaken. Daarna is er even pauze wat muziek
en zang betreft, en is er gelegenheid om de
inwendige mens te versterken. Natuurlijk bakken de zalmschouwschippers niet alleen tijdens deze pauze hun verse vis lekker bruin op
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de houtgestookte vuurduveltjes, maar doen zij
dat de gehele middag. Authentieke zalmschouwen zullen in het Dokpark evenmin ontbreken.
De Historische Vereniging is gedurende de
middag aanwezig met informatie over Werkendam, natuurlijk toegespitst op de locatie. Immers, waar nu de Dokvijver ligt, lag vroeger
het Dok, in 1866 als werk- en opslaghaven gegraven. Het eilandje in het midden van de vijver herinnert nog aan de landtong, die destijds
het Dok scheidde van de Binnenhaven. In 1955
werd het Dok afgesloten, waarmee de overstromingen van de huizen aan de Zagerij niet
langer meer plaatsvonden.
Na nogmaals een uur optredens van zangers,
zangeressen en muzikanten, wordt de middag
rond de klok van kwart voor vijf gezamenlijk
afgesloten.
IOS is zeer enthousiast. Westerhout: “Samen
kun je zoveel bereiken, dat gebeurt gewoon te
weinig. Naast IOS is Replica ook laaiend enthousiast en natuurlijk mag de Historische
Vereniging niet ontbreken.”
De Cultuurdag heeft alle ingrediënten voor een
leuk evenement dat je zeker als Werkendammer,
maar ook als streekgenoot, niet mag missen.

Winkelcentrum De ES, Sleeuwijk,
0183-304189, ‘s maandags gesloten
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V.l.n.r. Jan Groeneveld, Jan Ippel en Jaap Westerhout.

Prachtig stukje natuur aan de Klaverplak
— DEBORA VAN TILBORG-KANT —
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Schade maken is
geen kunst

GENDEREN, 12 jul ’12 - Even waan ik mij
in Frankrijk als ik de afgesproken plek
voor dit interview nader. Onder een stralend warme zon en tussen een zee aan
wilde, gekleurde bloemen dansen vlinders,
zoemen bijen en tjilpen vogels. Na even
zoeken ontwaar ik de drie mannen waar ik
mee afgesproken heb, zittend aan een tafeltje met een kopje kofﬁe in de hand, de
hoofden piepen nog net boven de bloemenpracht uit. Het is geen Frankrijk, maar
iets dichter bij huis: namelijk op een van
de tarweakkers van boer Hans Thur, aan
de Klaverplak in Genderen. Soms aangevuld door de vogelliefhebber Ad de Fijter
en de imker Albert Bin, beiden woonachtig in Wijk en Aalburg, vertelt hij enthousiast zijn verhaal over de akkerranden.
Biodiversiteit
‘Vanaf november is de natuur hier in de streek
altijd erg kaal en dor. Er is dan voor het wild
weinig beschutting en eten te vinden. Vier
maanden geleden heb ik daarom, en omdat ik
het mooi vind, aan de buitenste randen van de
tarweakker een strook gezaaid met onder andere zonnebloemzaden. Binnen twee weken
waren de bloemenzaden al gekiemd. Daarna
werd ik door ZLTO benaderd, dit is een vereniging voor ondernemers in onder andere de
land- en tuinbouw. Er is namelijk subsidie op
akkerranden te krijgen, omdat deze van grote
invloed zijn op het leven van insecten, vlinders en vogels en het helpt plagen en ziekten

Vogelliefhebber Ad de Fijter, boer Hans Thur en imker Albert Bin genieten in de weelderige akkerrand in Genderen.
te voorkomen. Ik besloot hier gebruik van te
maken. Het Louis Bolk Instituut hielp met de
ontwikkeling van een akkerrand binnen de omzoming die ik al had ingezaaid. Er werd gekeken naar welk gewas ik verbouw, naar wat er in

— CORINE VERWEIJ —

REGIO, 12 jul ’12 – “Wat moeten we zonder HOOM?” zegt Hetty Leeggangers (52)
vanuit de grond van haar hart. “Als HOOM
er niet zou zijn, kon moeder niet meer
naar buiten en had ik nooit tijd voor mezelf.” Zes jaar geleden begon Hetty nadrukkelijk om te kijken naar haar beide
ouders en sinds het overlijden van haar
vader heeft ze de dagelijkse zorg voor haar
moeder. Ze is mantelzorger. Om overbelasting te voorkomen en omdat Hetty zelf
ook fysiek beperkt is, neemt vrijwilliger
Kokkie Lam (71) iedere donderdagochtend
de zorg van haar over. Respijtzorg heet
dat. De beide vrouwen, die via HOOM op
elkaars pad zijn gekomen, vertellen:
“Aanvankelijk zorgden mijn vader ik samen
voor moeder. Zo’n beetje alles moet voor haar
gedaan worden. De thuiszorg doet de was, het

huishouden en de lichamelijke verzorging van
moeder. Ik smeer haar brood, zorg voor kofﬁe
en thee, doe de boodschappen, geef haar medicijnen, kook voor haar en als het echt niet
anders kan help ik haar ook naar het toilet.
Maar het belangrijkste is misschien wel dat ik
haar de hele dag bezighoud, met zingen, een
praatje, de krant lezen en dat soort dingen. Als
ik er niet was, zou moeder in Altenahove zitten”, vertelt Hetty Leeggangers.
Het zorgen zit haar in het bloed, want als ze
niet voor haar moeder bezig is, dan is er wel
iemand anders in De Molenwiek die haar nodig
heeft. Zolang dat geen fysieke inspanning betreft, gaat dat allemaal goed. Hetty heeft namelijk zelf ook haar beperkingen. Het is niet
voor niks dat ze buitenshuis een scootmobiel
nodig heeft.

Toen Hetty, zo’n zes jaar geleden, nauwer betrokken raakte bij haar ouders constateerde ze
al spoedig dat het zorgen haar vader steeds
zwaarder belastte. Bij de huisarts vandaan nam
ze een folder van HOOM mee. Een intakegesprek
volgde en een vrijwilliger ging een stukje van
de dagelijkse zorg voor moeder overnemen.

Sinds twee jaar is Kokkie Lam degene die bij de
familie Leeggangers de respijtzorg verleent. Ze
vertelt: “Drie jaar geleden begon ik bij HOOM.
Ik was weduwe geworden en wilde extra dingen doen in mijn vrije tijd. Na een uitgebreid
intakegesprek maakte ik samen met iemand
van HOOM kennis met mevrouw X. Dit eerste
adres was bepaald niet makkelijk. In de laatste
weken van haar leven heb ik mevrouw X zelfs
eten gegeven op bed. Maar het gaf écht een
goed gevoel. Twee jaar geleden ben ik daarom
daarnaast ook respijtzorg gaan verlenen bij de
familie Leeggangers. Ik ben daar iedere donderdagochtend. We drinken samen een bakkie,
gaan naar de markt en de Spar, ik zing en ik
knuffel en we mauwen gezellig.”
Bettina Kraaieveld van HOOM valt in: “Kokkie
is echter geen doorsnee vrijwilliger. Als het
kan stapt ze iedere dag bij mevrouw Leeggangers binnen. Ze haalt haar soms op om te gaan
winkelen of om naar Kolbach te gaan en als
Hetty een dagje weggaat neemt ze mevrouw
Leeggangers mee naar haar eigen huis. HOOM
verwacht dat zeker niet van de vrijwilligers,
maar het is natuurlijk wel erg mooi als dit zo
gebeurt.”
Naast iemand die respijtzorg verleent, zijn er
sinds een maand of drie via HOOM ook twee
vrijwilligers bij mevrouw Leeggangers betrokken die palliatieve thuiszorg verlenen. De ene
komt op dinsdag en de andere verleent op zaterdag op vrijwillige basis zorg. Net als Kokkie
Lam werken zij aanvullend op de bestaande
professionele zorg. Ze veraangenamen het leven, zorgen voor contacten met de maatschappij en door hen kunnen mantelzorgers, zoals
Hetty, ook weer even hun eigen ding doen.
In de gemeenten Werkendam en Woudrichem
heeft HOOM momenteel 280 mantelzorgcontacten. HOOM maakt het onder andere mogelijk dat deze mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten, dat ze cursussen kunnen volgen en
dat ze verwend worden op de jaarlijkse ‘Dag
voor de Mantelzorg’. Van de totale groep worden er jaarlijks circa 70 ondersteund met respijtzorg door vrijwilligers. Deze vrijwilligers
ontvangen daarvoor een kilometervergoeding
en ze kunnen deelnemen aan korte cursussen
over bijvoorbeeld omgang met dementie en
stervensbegeleiding. Drie, vier keer per jaar
komt de totale groep van 45 vrijwilligers bij
elkaar om ervaringen uit te wisselen of met elkaar een thema te bespreken.
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Weidevogelbescherming
Af en toe valt het ineens stil tijdens het interview. Drie paar ogen kijken dezelfde richting
op en turen de horizon af. ‘Een arend’, zegt de
één. ‘Nee, daar is hij te klein voor’, zegt de
ander. ‘Volgens mij is het een buizerd.’ Instemmend wordt geknikt. ‘Het is iedere keer weer
verrassend wat deze omgeving te bieden
heeft’, zegt Ad de Fijter, vrijwilliger bij de Weidevogelbescherming van het Land van Heusden en Altena, ‘Altenatuur’. Dagelijks is hij met
zijn verrekijker te vinden in de akkerrand, op
zoek naar veldleeuweriken, gele kwikstaarten,
graspiepers, patrijzen, kieviten, grutto’s,
kwartels, fazanten en alles wat er nog meer
vliegt. ‘Wanneer de bloemen hier uitgebloeid
zijn, komen vogels uit de hele streek de zaden
oppikken. Door de steeds groter wordende
landbouwmachines en het proces van bemesten, inzaaien en spuiten, gaan er veel nesten
van weidevogels verloren. De provincie NoordBrabant keert subsidie uit aan boeren die bereid zijn hun grasland verlaat, na 1 juni, te
maaien. De vogels krijgen op deze manier de
kans in alle rust hun nest uit te broeden. In
het voorjaar gaan we met een groep vrijwilligers de percelen af om te kijken of er broedparen aanwezig zijn. Als er een nest gevonden
wordt, vragen we de eigenaar van het land om
dit stuk met rust te laten in ruil voor een vergoeding. Deze akkerrand is nu een van de grotere weidevogelplaatsen uit de streek. Iets om
trots op te zijn!’ Met rode koontjes van de zon
en meer kennis over bloemen, insecten en vogels dan voordat ik hier kwam, keer ik huiswaarts.

“Zonder mantelzorg zou ze in een verpleeghuis zitten”
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schillende bloemen staan, waaronder klaprozen, korenbloemen, boekweit, diverse soorten
klaver, luzerne, facelia en hazenapotheek. De
bloemen bevatten geen zweefzaad, waardoor
het nauwelijks in het graan terechtkomt en
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HOOM voor wie zorg draagt voor een naaste

Schade herstellen wel.

IN

de buurt het meest geteeld wordt en hoe de
grond samengesteld is. Hierop is een mengsel
van zaden geselecteerd, die ik in april gezaaid
heb. Om de hectare tarwe heb ik nu een strook
van 6.400 vierkante meter aan veertien ver-

het niet ‘veronkruidt’. En het is een broedplaats
voor biodiversiteit. Vooral bijen, dagpauwogen
en libellen komen op de bloemen af. Bladluizen en graanhaantjes zijn een plaag voor het
graan, maar worden opgegeten door het lieveheersbeestje, de zweefvlieg en sluipwesp. Door
deze natuurlijke plaagbestrijding zijn geen
chemische bestrijdingsmiddelen meer nodig.
Omdat op de akkerranden uiteraard geen gewas groeit wat vermarkt kan worden, wordt het
voor veel boeren te duur om aan te leggen.
Overal staan de prijzen onder druk en je hebt
te maken met ingewikkelde regelgeving. De
akkerranden moeten eigenlijk een vierde of
vijfde gewas van een bedrijf kunnen zijn, zodat het geen geld kost. Toch zijn er in Nederland vijfhonderd boeren die een akkerrand
hebben, waarvan honderd in Zeeland en NoordBrabant. Zeven hiervan hebben grond in het
Land van Heusden en Altena en de Hoekse
waard. Er is voldoende subsidie om de akkerrand drie jaar te behouden, daarna is het afwachten. ‘Ik ben erg blij met dit Eldorado, het
is prachtig om te zien. Ik loop iedere avond
even een rondje om van dit natuurschoon te
genieten.’ Imker Albert Bin, die zo’n drie uur
per week besteedt aan zijn bijen, heeft sinds
een aantal dagen drie bijenkasten staan op de
grond van boer Thur. ‘Wij hebben in totaal 32
bijenvolken’, zo vertelt hij. ‘Hier houd ik per
kas 50.000 bijen. Maart, april en mei zijn de
beste maanden en daarna is het voor de bijen
moeilijk om aan stuifmeel en nectar te komen.
In de omgeving van Wijk en Aalburg is dan nog
maar weinig aanbod aan bloeiende planten; ik
moet de bijen dan ook altijd bijvoeren gedurende de zomermaanden. Maar op deze plek
kunnen ze veel meer voorraad aanleggen en
zijn daardoor minder ontvankelijk voor ziekten, omdat er altijd voedsel in de buurt is. Ik
ben daarom erg blij met deze mooie plek.’

V.l.n.r.: moeder Jaantje Leeggangers, Kokkie Lam, vrijwilliger in de respijtzorg en mantelzorger
Hetty Leeggangers.

Herkent u in zichzelf een mantelzorger of wilt u
ook iets betekenen in de respijtzorg, neem dan
vooral contact op met HOOM, via: tel: 0168-35
65 55 of info@hoomondersteuning.nl.

doet u mee?

Op 30 augustus verschijnt
de Sportspecial
bij Altena Nieuws
Sportverenigingen uit het
Land van Heusden & Altena krijgen hierin
gratis redactionele ruimte.
Interesse? Mail uiterlijk vóór 16 juli
naar teuna@altenanieuws.nl of
saskia@altenanieuws.nl voor de voorwaarden.
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Let op! U hoeft nog niets aan te leveren!

Kinderen timmeren er op los

GENDEREN, 12 jul ’12 - Hamers, zagen, een heleboel hout en nog meer spijkers: het timmerdorp in Genderen is deze week weer van start gegaan.
Kinderen in de basisschoolleeftijd uit de streek kunnen zich uitleven tijdens de twintigste editie aan de Doeverensestraat. En dat doen ze dan ook:
ze timmeren er stevig op los! Het weer liet het een beetje afweten, maar dat vinden de kinderen niet erg. Ze hebben het opperbest naar hun zin en
vinden het heel gezellig.
(Debora van Tilborg-Kant)

