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| fort-zeekant boeit meer dan ooit |

fort-zeekant
boeit meer
dan ooit!
Een wijk is meer dan stenen. Een wijk is

Website

Pionieren

mensen. Dat geldt zeker voor Fort-Zeekant.

Het Bewonersplatform Fort-Zeekant ziet

“Niet alleen praten, maar ook doen”, benadrukt

Meer dan ooit telt dat. Samen leven. Samen

winst in de samenwerking op het gebied van

Jeffrey. Een gezamenlijke activiteitenkalender

aan de slag omdat prettig wonen meer is dan

communicatie. “We kunnen nu eindelijk een

maken. Nog meer vrienden van Fort-Zeekant

alleen dat huis.

website voor de wijk lanceren, onze grote

erbij betrekken, bijvoorbeeld voor het thema

wens”, zegt Rob Langenberg. Op die website

Fort-Zeekant Bloeit. “We helpen de bewoners

Precies daarom slaan woningcorporatie

www.fortzeekantboeit.nl is straks alle informatie

in de Paulus Buyslaan om een geveltuintje aan

Stadlander, welzijnsorganisatie WijZijn,

te vinden. Van de vorderingen van de bouw tot

te leggen. Meer groen in de wijk is goed voor

bouwpartner ERA Contour, Bewonersplatform

wanneer de straatrommelmarkt is. Met eraan

de bijen én voor bewoners. Want regenwater

Fort-Zeekant en gemeente Bergen op Zoom de

gekoppeld een actuele Facebookpagina.

kan makkelijker weg. Mooi als nog meer

handen ineen. Niet langer ieder voor zich. Maar

Winst ziet ook Jeffrey Verweij, projectleider

groenprojecten met bewoners volgen. We

leefbaarheid bij Stadlander. “ERA is een

horen graag waar we de bewoners bij kunnen

bouwpartner. Dat is dus meer dan alleen maar

helpen.”

samen.
Fort-Zeekant Boeit. Voortaan trekken deze vijf
partners onder die merknaam op. Sinds een
jaar of vijf is Stadlander met Fort-Zeekant Boeit
actief. Bewonersplatform, gemeente, WijZijn
en bouwer ERA Contour schuiven nu aan. Om
duidelijk te maken dat ze voor de wijk gaan.
Daarom is ook dit Boei Bulletin vanaf nu in een
nieuw jasje gestoken. Het bekende magazine
uit de wijk, nu met de kleuren van de wijk.
Bergse Buren
De samenwerking kwam op gang vanwege
Bergse Buren, de nieuwe buurt aan de rand
van Fort-Zeekant. Daar worden 28 koop- en 86
huurwoningen gebouwd. Dat heeft een forse
impact. Nieuwe bewoners brengen een nieuwe
dynamiek. Maar hoe breng je oude en nieuwe
buren samen? Want Fort-Zeekant wil graag de
wijk blijven die ze is. Waar mensen tellen.
De vijf partners zetten daarom stappen om
2

dat te bereiken. Samen hebben ze thema’s

benoemd: de gezamenlijke wijkcommunicatie
via Fort-Zeekant Boeit, een groene wijk via
het thema Fort-Zeekant Bloeit, Ontmoet
je Buur, een Schoner Fort-Zeekant en tot
slot arbeidsparticipatie en arbeidseducatie.
Projectontwikkelaar Robert Huisman van
ERA Contour vertelt: “Ik haal graag Jules
Deelder aan: ‘de omgeving van de mens is de
medemens’. Daarom zoeken wij bijvoorbeeld
kundige mensen uit de wijk om mee te werken
aan Bergse Buren. We hebben advertenties
geplaatst voor bijvoorbeeld bouwportiers,
opruimers, leerling-metselaars. En we hebben

een aannemer die huizen bouwt. Met het
Bewonersplatform, de gemeente en WijZijn

Feysal Ben Dahman van WijZijn wijst er op

erbij, krijgen we zo een unieke samenwerking.”

hoe belangrijk het thema ‘Ontmoet je Buur’ is.

De gesprekken die de partners voerden,

Als voorbeeld noemt hij de doorstart van De

leidden snel tot overeenstemming over de vijf

Keet in de Amaliaspeeltuin. Bewoners zetten

gekozen thema’s. Samen brengen ze Fort-

er de schouders onder, om dit speciale stukje

Zeekant verder tot bloei.

Fort-Zeekant nieuw leven in te blazen. WijZijn,
Stadlander en ERA helpen daarbij, waar ze
kunnen. “Vanuit De Keet kun je activiteiten
in de hele wijk ondersteunen”, ziet Feysal als
toekomstige rol voor de ontmoetingsplek.

al reacties gekregen ook. Er zijn al gesprekken
geweest met kandidaten. En binnenkort zijn er
nog meer gesprekken.”

“We horen graag waar

Dit klinkt simpel, maar toch is het voor een

we bewoners bij kunnen

bedrijf als ERA compleet nieuw, benadrukt hij.
Het brengt de wijk op de bouwplaats. Waar
huizen komen, die zijn gebaseerd op hoe de

helpen”

wijk nu is. Met bankjes voor de deur. “Om te
stimuleren dat mensen elkaar ontmoeten.”
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gluren bij
de bergse
buren

scan de code
www.bergseburen.nl

De bouw is gestart

scan de code
www.eracontourbouwt.nl/
projecten/bergse-buren

Begin maart is ERA Contour gestart met de
eerste werkzaamheden op de locatie. Als eerste
is de bouwplaats ingericht. Er zijn bouwhekken
geplaatst, parkeerplaatsen gemaakt en de

En, gebeurt er nog wat bij de Bergse

Eind april start de verhuur van de eerste

werkplek voor het bouwteam, de bouwkeet, is

Buren? Zeker! Niet alleen de lente is uit de

huurwoningen.

neergezet.

jaar wonen hier nieuwe Zeekanters in

Wil je huren in Bergse Buren?

Nu het terrein is ingericht, zijn de

114 duurzame woningen. Hoogste tijd om

Dan kun je al een beetje gaan aftellen.

bouwwerkzaamheden echt gestart. Eind

even bij te praten.

Stadlander verwacht begin mei te starten

maart zijn we begonnen met het boren van de

met de verhuur. Achter de schermen zijn

schroefpalen. Deze palen zorgen ervoor dat

Alle koopwoningen zijn verkocht

we nu volop bezig met het voorbereiden

de huizen straks stevig staan. Er worden gaten

Eind oktober 2021 startte de verkoop van de

hiervan. Denk aan het vaststellen van

28 koopwoningen. Begin dit jaar waren ze

de huurprijzen, de huurvoorwaarden

allemaal verkocht. De toekomstige bewoners

en het maken van de verhuurbrochure.

zijn nu, samen met de wooncoach van ERA

Al deze informatie vind je straks bij de

Contour, bezig met de verdere indeling en

advertentietekst op www.zuidwestwonen.nl.

inrichting van hun woning.

Of kijk nu al op: www.bergseburen.nl.

| gluren bij de bergse buren |

startblokken, maar ook de bouw. Volgend

“Ieder woonblokje krijgt
zijn eigen kenmerken”

Thuis in Bergse Buren
Ons uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk
mensen een kans willen geven om hun thuis te
vinden in Bergse Buren. Dat zie je terug in het
plan:
•

Naast de 28 koopwoningen komen er
86 huurwoningen.

•

82 woningen vallen onder de sociale huur,
4 woningen verhuren we in de vrije sector.

•

45 huurwoningen zijn levensloopbestendig,
40 woningen zijn eengezinswoningen met
2 woonlagen en een zolder.

•

Er komt ook 1 unieke woning, met een andere
vorm. Deze woning wordt verhuurd in de vrije
sector en heeft maar liefst 4 slaapkamers.

•

Ieder woonblokje heeft zijn eigen kenmerken,
bijvoorbeeld een bankje aan de gevel of een
Bergs stoepje. Ook de tuinen zijn allemaal
verschillend. Dat zie je straks ook terug in
de huurprijzen. We zorgen ervoor dat dit een
mooie mix wordt in verschillende prijsklassen.
Zo vinden verschillende woningzoekenden
straks allemaal een thuis op de Zeekant!

4

geboord in de grond. Die worden daarna gevuld
met beton. Door de palen te boren is er minder
trilling en geluid dan bij het heien, waarbij de
palen in de grond worden geslagen.
Volg de bouw
Op onze websites www.bergseburen.nl en
www.eracontourbouwt.nl/projecten/bergse-buren
informeren wij je over de voortgang van de
bouw. We plaatsen regelmatig nieuwe foto’s en
updates over de werkzaamheden. Je kunt hier je
gegevens achterlaten, zodat je automatisch een
bericht ontvangt als er een nieuw nieuwsbericht
geplaatst is.
Contact met de bouwer
Heb je vragen of ideeën die je met ons wilt
delen? Neem dan contact op met Jasper
Duijvelaar. Hij is het aanspreekpunt voor de
buurt. Op werkdagen is hij bereikbaar via
email: fortzeekant@eraontour.nl of mobiel: 0683207972. Bij calamiteiten buiten kantooruren
zijn wij telefonisch bereikbaar op
0900 - 824 34 73 (TBI Direct).
5
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in actie
voor een
schone wijk

Opruimen hoeft niet persé op de Landelijke

bloemetje
voor in
de buurt

Opschoondag! Het bewonersplatform
organiseert het hele jaar door opruimacties.
Wil jij ook je omgeving schoonmaken
en schoonhouden? Meld je dan bij het
Bewonersplatform Fort-Zeekant. We bieden
kosteloos materiaal hiervoor, helpen je met de
werving en weten ook hoe je het verzamelde
afval gratis kan afvoeren. Wie volgt?

Rik en Erik van der Borcht

Wegens succes verlengd! Ook dit jaar willen
we weer bewoners van de wijk Fort-Zeekant in
het zonnetje zetten met de actie ‘Bloemetje in
de buurt’. De bos bloemen is bedoeld als steun
in de rug in of na een moeilijke periode. Of als
blijk van waardering voor bewezen diensten
| bloemen voor in de buurt |

voor de wijk of een medemens. Wie verdient
| opschoondag |

volgens jou een bloemetje?

Marian Franken

Kitty Schoep Geers

Mevrouw Polderman

Ron van Meeteren

Geef deze persoon op via het mailadres:
bpfortzeekant@gmail.com en vermeld hierbij
de naam van de persoon om wie het gaat, het
adres en de reden waarom. We gaan iemand
dan verrassen!

6

Tijdens de Landelijke Opschoondag 2022 heeft

blij dat steeds meer mensen helpen om de

een grote groep buurtbewoners de handen

wijk schoon te houden en meedoen met

uit de mouwen gestoken en zwerfafval in de

deze landelijk opruimacties. Dank je wel aan

wijk opgeruimd. We weten nooit of we nu blij

iedereen, die zijn of haar straatje schoonhoudt

moeten zijn, of juist niet, met de hoeveelheid

en helpt in de strijd tegen zwerfafval. Applaus

vuil die is verzameld. In ieder geval zijn we

voor onze schoonmaakhelden!

Mevrouw Siebelink

An Simonis

Mevrouw Heijstraten

Mevrouw Goossens

Koen Oosterwaal

Kees en Ria Bronkhorst

Amanda Timmermans

Henk de Jong

7

activiteiten
kalender
2022

datum /
periode

wat
Groene Voornemens

Vastenavend
Bergen op Schoondag

| activiteitenkalender 2022 |

19 t/m 21
februari
19 maart

Groene bouwhekken

maart en april

Aanleggen geveltuintjes
Paulus Buyslaan
/ NK Tegelwippen

april – oktober

Project Babyboom

9 april

Bloemetje in de buurt

april

Iftar

april

Bergse Buurtmarkt

16 april

Kindertoneelvoorstelling

21 mei

Welkom in de Wijk
Straatrommelmarkt
Beatrixlaan
Burendag & open dag
op de bouwplaats
Sinterklaas
Lampionnentocht
Kerstactiviteit

8

7 januari

gehele jaar
6 juni
(2e Pinksterdag)
24 september
november
16 december

omschrijving
Inleveren van kerstbomen. Georganiseerd door
de Gemeente Bergen op Zoom en stichting
Natuurpodium

Oproep!
Knutselactie voor jong en oud

Mis je nog een activiteit? Of

Schoonmaakactie tegen zwerfvuil, onderdeel van
de Landelijke Opschoondag
ERA Contour i.s.m. Praktijk Memo en de
Kameleons
Vergroenen van de wijk. Start tijdens
de Bergse buurtmarkt (16 april 2022).
Actie loopt t/m eind oktober 2022.
plantdag baby-bomen in de boomgaard
Amaliapark. Initiatief van De Eetbare Stad Bergen
op Zoom: www.facebook.com/Deeetbarestadboz/
Wie verdient er een bloemetje?
Externe organisatie. Koppeling met de Ramadan.
Actie onder voorbehoud
Ontmoet oude en nieuwe buren tijdens de start
bouw van Bergse Buren
Aanvang 14.30u, voorstelling
Meneer B. bakt een Taart
Welkom aan nieuwe bewoners in de wijk

misschien heb je een leuk idee,
waar je mee aan de slag wilt!
Kun je daar hulp bij gebruiken?
Laat het ons weten via
bpfortzeekant@gmail.com

Externe organisatie. Terug van weggeweest!
Inschrijvingen voor een verkoopplaats nu gestart.
Onderdeel van de Nationale Burendag
Externe organisatie
We proosten op en vieren met elkaar Kerstmis

9
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in gesprek
met jan
grinwis

parel
adrie
adema

“Zodra mijn fiets voor
de deur staat, kloppen
mensen aan”

Op zijn fiets of te voet. En af en toe op de
scooter of in de auto. Wijkagent Jan Grinwis
is een bekend gezicht in de wijk Fort-Zeekant.
Dat merkt hij, want bewoners weten hem

Je hebt parels en je hebt Adrie

te vinden als ze met vragen of problemen

Adama. Een man die zich inzet voor

zitten. Rechtstreeks. Door gewoon eventjes

appartementengebouw Le Bonheur. Een

binnen te lopen in het Wijkpunt aan de Prins

bijzondere man, een bijzonder verhaal.

de tegels te lijf. Niet een beetje stoep, maar

Hendrikstraat.
Van zijn vrouw Andrea mag hij niet meer van

over de volle lengte van het gebouw. Serieus

“Dat is mijn uitvalbasis. Zodra mijn fiets voor

het ene balkon naar het andere klauteren als

de moeite. En ondertussen houdt hij de

de deur staat, kloppen mensen aan.” Hij is er

een van de buren de sleutels is vergeten en

trappen aan de voorzijde zuiver. “Je wil toch

op wisselende momenten, maar toch hebben

de woning niet in kan. Adrie Adama (71) helpt

niet dat er iemand valt.”

bewoners snel in de gaten wanneer Grinwis er

graag. Al moet hij balkonhoppen. “Ik kan niet

is.

stilzitten”, zegt hij. Een brede, ontwapenende

“Ga maar naar 84”

lach volgt.

Maar er is meer. Een stofzuiger met een

Verzoeken

Maar toch. “Veel te gevaarlijk”, zegt zijn

snoer dat niet oprolt? Adrie repareert ‘m.

Ook via de website van de politie komen tal

vrouw Andrea. “Straks ligt-ie beneden.”

Even iets ophangen? Adrie! ““Ga maar naar

van verzoeken binnen voor contact met de

Voor Adrie is het niet snel te veel. Zo zit hij

84, ” zeggen ze. Ik doe het met liefde en

wijkagent. “De mailbox zit elke dag vol. Het

in elkaar. En hij doet het met het grootste

plezier.”

gaat van problemen met de buren tot de

plezier. Dat straalt hij aan alle kanten uit.

| parel adrie adema |

| in gesprek met jan grinwis |

een hogedrukspuit de groene aanslag op

Adrie is een makkelijke prater. “Als je niks

opvoeding van de kinderen, en van een fiets
die is gevonden tot hondenpoep.” Veel ervan

Ja, hij maakt schoon rondom Le Bonheur aan

zegt, verkoop je niks.” Daarom kent in

is geen zaak van de politie. “Een burenruzie is

de Augustalaan. Hij ruimt alle troep op, die

de buurt iedereen hem. Van de Poolse

voor Buurtbemiddeling”, geeft hij als voorbeeld.

rondslingert. “Maar niet alleen hoor. We zijn

schilder, die verder niet zoveel contacten

“Maar ik controleer wel of dat gebeurt. Om

met een ploegje van zes (vijf mannen en een

heeft, tot dat jochie dat kwam klieren op

escalatie te voorkomen.”

vrouw). Zij zijn allemaal parels.”

het voetbalveldje. “Hij gooide blikjes weg
die niet eens leeg waren. Ik ben toen naar

Spin in het web

10

Bescheiden

zijn vader gestapt. Drie maanden is hij niet

Hij kent de wijk waar hij al zes jaar werkt, goed.

kinderen gaat, naar team Jeugdhulp. “Ik ben in

Adrie doet er zelf nog wel een flink schepje

buiten geweest.” Met de knul en zijn papa

Weet vaak het verhaal achter de problemen

de wijk de spin in het web, de netwerker.”

bovenop. In alle bescheidenheid overigens.

heeft Adrie nu goed contact. Niks aan de

die bij hem worden aangekaart. “Ik heb

Continu in de wijk zijn lukt deze wijkagent niet.

“Het gaat niet om mij”, benadrukt hij steeds.

hand. “Met die Poolse man maak ik af en toe

als wijkagent vooral een adviserende rol.”

“Ik ben ook nog wijkagent van de Markiezaten

Maar toch: hij schrobt met regelmaat de

gewoon een praatje. Da’s ook nog goed voor

Hij verwijst door, waar hij kan naar andere

en de Glacis.” Dat betekent dat hij zijn tijd zo

galerij op de tweede verdieping waar hij

zijn Nederlands.” Weer die lach. Zo iemand

organisaties. Zoals de gemeente of, als het om

goed mogelijk verdeelt.

woont. Buiten gaat hij twee keer per jaar met

noemt Stadlander een parel. Terecht!

11
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afscheid
van de
scheldeflat

afscheid
van café
atelier
In de wijk waar iedereen zich thuis kan voelen,

Voor de Scheldeflat nadert het einde. Na ruim

was ook Café Atelier jarenlang een thuis in Fort-

vijftig jaar gaat het gebouw tegen de vlakte. Naar

Zeekant. Ook Annemarieke van Peppen ervaarde

verwachting begin 2023. Maar voor het zover is,

dat. Zij runde vanaf 2018 haar project Café Atelier

zijn er nog de nodige hordes te nemen. Dat vertelt

vanuit de Scheldeflat.

woningcorporatie Stadlander, de eigenaar van het

Een ontmoetingsplek voor de wijk met daarboven

complex.

het atelier van de kunstenaar. Precies zoals de
naam zegt. Nu vertrekt ze. Vanwege de naderende

De tijdelijke bewoners verdwijnen in de loop van

sloop van de Scheldeflat. Ze mag in voormalig

dit jaar, uiterlijk voor 1 juli. Toch kan het gebouw

verzorgingstehuis Avondvrede aan het Bolwerk-

nog niet meteen daarna worden gesloopt. Dat

Zuid verder. Daar worden nu mensen opgevangen

heeft alles te maken met de aanwezigheid van

Verhuizen

die uit Oekraïne zijn gevlucht.

vleermuizen. Die zijn wettelijk beschermd. “Het was

Op de onderste 4 verdiepingen wonen tijdelijke

Op uitnodiging van woningcorporatie Stadlander

honderd procent raak”, vertelt Willems.

bewoners. Ze weten dat ze uiterlijk per 1 juli weg

streek Van Peppen neer in de wijk. Eerst in de

moeten zijn. De meesten wachten dat moment niet

Olifant aan de Bernadettestraat. Ze werkte er aan

Nestkasten

af en verhuizen al eerder. Zodra een appartement

het kunstproject BeweegMe, bracht wijkbewoners

Het betekent dat de provincie Noord-Brabant

leegkomt, laat Stadlander alles weghalen dat van

ermee in beeld, daarbij gesteund vanuit het

toestemming moet geven voor de sloop. Die

waarde is, zoals leidingen en cv’s.

Buurtcultuurfonds van Stadlander.

voldoende actie is ondernomen om de vleermuizen

Stadlander is nog in overleg met zorginstelling

Sociaal café

elders een plekje te geven. Dat kan bijvoorbeeld

Amarant, die nu de aanleunwoningen aan de

Maar in de Olifant kwamen appartementen. Toen

door het plaatsen van nestkasten in de omgeving.

IJssellaan gebruikt. Ook deze woningen worden

kwam de Scheldeflat in beeld. Om de klus af te

gesloopt. De huur aan Amarant is per 1 september

maken. Zo ontstond het idee om niet alleen haar

2022 opgezegd.

atelier te verhuizen, maar om ook een sociaal café

| afscheid van café atelier |

| afscheid van de scheldeflat |

Kimberley Willems, vastgoedontwikkelaar van

toestemming komt er pas, als duidelijk is dat er

“In het beste scenario krijgen we in het najaar
van 2022 groen licht en kunnen we eind dit jaar

12

“Ik hoop dat De Keet
deze rol overneemt”

te beginnen. Voor de wijk. “Iemand van 86 jaar

De Keet

beginnen. Helaas zien we dat dergelijke procedures

Nieuwbouw

haalden we gewoon op om mee te doen aan een

Hulp kreeg ze van vrijwilligers. In het begin was ze

veel tijd in beslag nemen. Daarom denk ik dat

Ook maakt de corporatie al plannen voor

creatieve middag.”

vijf dagen in de week open, later schroefde ze dat

we eerder begin 2023 uitkomen.” Intussen zit

de nieuwbouw, die in de plaats komt van de

Stadlander niet stil. De voorbereidingen voor de

Scheldeflat. Dat zijn drie appartementsgebouwen

Bewoners konden er biljarten, creatief bezig zijn.

Café Atelier.

sloop gaan door. De woningen op de bovenste

met in totaal 85 woningen. Aan de IJssellaan komen

Wat eten, drinken. “Biologisch en fairtrade. Eigenlijk

Toch kijkt ze tevreden terug. “Ik hoop dat de nieuwe

verdiepingen zijn al ontmanteld, dat wil zeggen dat

vijftien eengezinswoningen. “We hopen in de

meer iets van Rotterdam dan van hier”, grapt ze. En

Keet dit overneemt,. Dat past misschien ook beter

alle cv’s en leidingen eruit zijn gehaald.

tweede helft van 2023 te beginnen met bouwen.”

zo professioneel, dat het Stadlander verraste, weet

bij de wijk dan ik. Het is aan gemeente, WijZijn en

ze. Wat ze verdiende ging terug naar de wijk.

Stadlander om dat te steunen.”

terug. Corona bracht ellende en zette een rem op

13
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| binnenkijken bij het patronaat |

binnenkijken
bij het
patronaat

“Ik wil mensen met elkaar
in verbinding brengen”

Hij zocht en hij vond: Het Patronaat. Ooit

Grote zaal

een vergeten gebouw, dat stillekes stond te

Architect Aerlant Cloïn bedacht samen met hem het

verkommeren aan het Lourdesplein. Koen

plan voor de inrichting van het pand. Wat opvalt is

Oosterwaal maakte er een ondernemerscentrum

de grote zaal, die intact bleef. Vooral de hoogte: je

Wie is Koen Oosterwaal?

van, dat je omarmt zodra je binnenstapt. Open en

kijkt weer tot in de nok. Het uitnodigende podium.

Wie met Koen Oosterwaal (42) praat,

toch monumentaal. Je ziet en voelt de noodkerk

De enorme ruimte die toch niet groot aanvoelt.

hoort het verhaal van een man die van

die het ooit was. Tegelijk nodigen de moderne

Vijf jaar is Oosterwaal inmiddels bezig. Vanaf

aanpakken weet. Met een opleiding

werkruimtes je uit, om in dit Rijksmonument aan

die dag in mei 2017 dat hij voor de eerste keer

journalistiek op zak ging hij de werkende

de slag te gaan.

binnenliep en besloot dat hij het wilde kopen. Om

wereld binnen. Was persvoorlichter bij

het tot een bedrijvencentrum te maken, gericht

de Tweede Kamerfractie van de VVD,

Het concept slaat aan, want menig ondernemer is

op creatieve ondernemers uit stad en regio. “Er

werkte voor een evenementenbureau,

Koen gevolgd in zijn droom. Ieder heeft zijn eigen

zijn enorm veel creatieve mensen hier, ik breng ze

in een callcenter, ontwikkelde zich tot

plek. Achter glas, rustig werkend. Maar toch voor

samen.”

projectmanager, zette zijn tanden in ZINC

iedereen zichtbaar. Open. Precies zoals Koen het

(het leer/werkbedrijf van Curio, toen nog

voor ogen had. Want werken en ondernemen,

Verbinding met de wijk

ROC West-Brabant) en was de aanjager

dat doe je samen. “Ik wil mensen met elkaar in

Nu binnen alles begint te lopen, richt hij de blik naar

van het Starterscentrum Roosendaal.

verbinding brengen.”

buiten: naar de wijk. Hij heeft inmiddels contact met

Maar ook begon hij een theater- en

het Bewonersplatform Fort-Zeekant. “Op 21 mei

evenementenbedrijf. ‘We toerden met

Zo’n tien jaar zocht hij. Bekeek pand na pand,

hebben we hier een kindervoorstelling. Dat wil ik af

‘de grote zzp-show’, maar deden ook

maar was meteen verkocht toen hij Het Patronaat

en toe gaan doen.” De start van de Opschoondag

personeelsbijeenkomsten, waar inhoud

binnenstapte. Ooit in 1918 in gebruik genomen

van 2023? “Dat kan hier, als het bewonersplatform

en amusement samenkomen.’ Inmiddels

als noodkerk. In afwachting van de bouw van de

dat wil.”

trekt hij de kar bij het Huis van de Wijk, de
nieuwe wijkvoorziening voor Gageldonk-

Lourdeskerk. Erna in gebruik bij de parochie als
patronaat. De laatste jaren deed het dienst als

Verdere plannen zijn er ook al. Want ja, dat podium

West.

wijkcentrum.

vraagt erom gebruikt te worden. “Aanstormend

Hij is getrouwd met Dorien en samen

talent wil ik hier een kans geven: muzikanten,

hebben ze drie kinderen, Joep, Pim en

Maar het verviel, was onveilig. Uiteindelijk ging

cabaretiers.” Wie eens op deze bijzondere

Floor. Het gezin woont op Borgvliet.

het dicht. En de eigenaar, de gemeente Bergen op

plek wil vergaderen, is bij Het Patronaat ook

Zoom, probeerde het te verkopen. Koen Oosterwaal

welkom. “Binnenkort zit hier het directieteam van

stapte in het avontuur. “Dit is wat ik wil en doe”, zegt

Stadlander”, lacht hij.

hij met een stralend gezicht.
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“fort-zeekant
boeit
meer dan ooit!”
voortaan trekken alle partners in de wijk samen op

Colofon
Via het Boei Bulletin houden we je

Volg ons ook op Facebook via

regelmatig op de hoogte van de

Bewonersplatform Fort-Zeekant

belangrijkste ontwikkelingen in
Fort-Zeekant.

Contact
Contact en tips voor de redactie:

Dit Boei Bulletin wordt gemaakt door:
Bewonersplatform Fort-Zeekant, ERA
Contour, gemeente Bergen op Zoom,
Stadlander en WijZijn Traverse Bergen op
Zoom.
Deze nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Meld je aan via:
scheldebalkon@stadlander.nl

bpfortzeekant@gmail.com

