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Fort-Zeekant Boeit:

• Terugblik activiteiten

• Burendag op 24 september!

BULLETIN
Schot in de roos:

deelhuisje van 

Annemarie de Jong

N.16
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De voordeur staat open. Altijd. Wie aanbelt 

hoort meteen: “Kom maar binnen hoor.” Hier 

is iedereen meteen thuis, bij Annemarie de 

Jong (66) aan de Prinses Marijkestraat in 

onze wijk.

Begin dit jaar begon ze met haar deelhuisje. 

Het bleek een schot in de roos. “Delen heb 

ik van mijn ouders meegekregen, die deden 

dat ook. Mijn dochter zegt: ma, je kunt niet 

de hele wereld op je schouders nemen.” Ze 

kan niet anders. Ooit was ze zelf klant van 

Voedselbank Goed Ontmoet. Zo begon het. 

Wat ze er kreeg en zelf niet gebruikte gaf ze 

weg. Aan mensen die het net zo hard of nog 

harder nodig hebben. “Maar als je een paar 

euro te veel inkomen hebt, mag je niet meer 

komen.” Het overkwam haar. Ze redt zich 

inmiddels. Maar ze weet maar al te goed hoe 

het voelt als het allemaal tegen zit. Als er te 

weinig geld is voor voedsel, voor toiletspullen.

Eerlijkheid van de wijk

Dat bracht haar begin dit jaar op het idee voor 

het deelhuisje. Het staat voor haar voorgevel. 

Zonder slot. Dat werkt niet. Wie wat nodig 

heeft, kan het pakken. Ze vertrouwt op de 

eerlijkheid van de wijk. En wordt daarin amper 

beschaamd. Waar de spulletjes vandaan 

komen? “Je wil niet weten wat mensen 

allemaal geven. Kijk, die doos hier moet ik nog 

uitpakken. Als ik een loods had, stond-ie vol.” 

Fort-Zeekant geeft aan Fort-Zeekant. Wie wat 

overhoudt, gunt dat een ander. Je verwacht  

amper anders hier. Het deelhuisje is er de 

ideale plek voor. 

“Condooms haal ik eruit hoor”, lacht ze. “Die 

had laatst iemand erin gelegd. En ook een fles 

met Vieux vind ik er niet in thuishoren.” Wat 

er wel is te vinden? Eten. “Ik zorg dat er een 

maaltijd is samen te stellen. Daar let ik echt 

goed op.” Maar ook tandpasta, doucheschuim. 

Zelfs menstruatieproducten. “Ik ben officieel 

verdeelpunt van de Stichting Armoedefonds.” 

Deze landelijke organisatie vecht tegen 

wat tegenwoordig menstruatiearmoede 

heet. Vrouwen die geen geld hebben om 

maandverband of tampons te kopen.

deelhuisje 
van en voor 
de wijk

‘Je hoeft het niet uit te leggen’

Het huisje, waterdicht, kreeg ze van 

mensen uit Vught. Die zagen via Facebook 

haar initiatief en steunden haar. “Als je 

goed bent voor een ander, krijg je zelf 

er wat voor terug.” Toch houdt ze wel 

in de gaten wie er naar haar deelhuisje 

komt. De meeste mensen kent ze, het zijn 

wijkbewoners. Maar toch.

Wie echt in nood zit kan altijd op 

Annemarie rekenen. Desnoods trekt 

ze haar eigen vriezer leeg, als ze een 

berichtje krijgt dat het eten op is en er 

echt geen geld in huis is om nog wat te 

kopen. Dat mensen echt aan de grond 

zitten. “Ik zeg dan tegen ze: je hoeft het 

niet uit te leggen. Hoeveel schaamte moet 

je overwinnen om zo om hulp te moeten 

vragen.”

Waterpas geruild voor koffie 

Als ze af en toe eens geld krijgt, koopt ze 

er spulletjes voor. “Dan laat ik het bonnetje 

zien om te voorkomen dat ze zeggen dat 

ik ervan profiteer!” Of ze ziet zelf iets dat 

van pas komt. “In de Zandstraat onlangs 

stond bij een huis van alles om gratis mee 

te nemen. Ook een laserwaterpas. Die heb 

ik geruild voor twee pakken koffie.”

Intussen is ze in gesprek met de Jumbo op 

de Bergse Plaat. Want in zo’n supermarkt 

blijft er altijd wel iets over waar ‘haar’ 

mensen blij mee zijn. “En niks dat over 

de datum is, dat doe ik echt niet.” Ook 

is er sinds kort contact met SDW in de 

Markiezaten. “Er wordt elke dag gekookt. 

Maar er blijft eten over. Dat willen ze nu 

gaan invriezen. Of ik er mensen voor 

weet.” Gaat lukken, geen twijfel mogelijk.

 “Fort-Zeekant

 geeft aan

 Fort-Zeekant” 
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Lian en Aat:
nieuwe 
bergse buren

Ze rekenden nergens meer op. En toen 

was er ineens dat berichtje in juni. Een 

huurwoning aan de Van Hoornbeekstraat, 

in Bergse Buren, de nieuwe woonbuurt van 

Fort-Zeekant. Lian Vorstenbosch (63) en 

Aat van Dijk (67) zijn er heel blij mee. Voor 

haar is het terug naar huis. “Zo voelt het, we 

maken met zijn tweeën een nieuwe start in 

een nieuw huis.” 

Ze groeide op in de wijk, ging er naar 

school. Hoopt er weer de gezelligheid en 

behulpzaamheid te vinden waar Fort-Zeekant 

om bekendstaat. Nu wonen ze nog in de 

Kastanjelaan, in Gageldonk-West. In een 

eigen woning die inmiddels is verkocht aan 

een jong gezin.

Tuin

“Vanwege mijn leeftijd wordt onderhoud 

steeds lastiger”, legt Aat uit. Om alles aan een 

ander over te laten ziet hij niet zitten. “Daarom 

gingen we op zoek naar een huurwoning.” 

Ze dachten nog even aan een appartement, 

gingen er ook naar kijken. Lian: “Maar Aat zei: 

ik wil een tuin.”

Op Facebook zag ze de plannen voor 

Bergse Buren voorbijkomen. Terug naar 

Fort-Zeekant sprak meteen aan. Ze besloot 

te reageren maar hoorde heel lang niks. Tot 

ze in juni ineens bericht kreeg dat ze in de 

Van Hoornbeekstraat mogen gaan wonen. In 

een vrije sectorhuurhuis op de hoek met de 

Paulus Buyslaan. 

Blikvanger

Wie vanaf de Markiezaatsweg straks naar 

de nieuwe buurt rijdt, ziet links meteen 

hun woning. “Het is een blikvanger.” Met 

drie verdiepingen steekt het uit boven 

de andere woningen. Maar wat de twee 

vooral interesseert: de nieuwe woning is 

energiezuinig en bovendien gasloos. Gezien 

de huidige prijzen zijn ze daar extra blij mee. 

“Eventjes schrok ik wel toen we hoorden dat 

we dat huis hebben. Ik vroeg me af: val ik wel 

op mijn plek.” Want dat vindt ze belangrijk, je 

ergens thuis voelen. Inmiddels is die twijfel 

weg en is ze blij. Aat staat er makkelijker in. 

“Ik kom uit Zuid-Holland, maar voel me hier 

overal op mijn gemak. Ik ga hier nooit meer 

vandaan.” Het stel moet nog even geduld 

hebben, de nieuwe woning is in februari klaar. 

“We gaan al regelmatig kijken, maar nu ligt er 

alleen de vloerplaat nog maar.”
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 “Nieuwe start 

 in een nieuw huis” 
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nieuwe 
toekomst
de keet

Buurtbewoners die elkaar kennen, prettig 

met elkaar omgaan en elkaar helpen, 

ervaren meer verbinding met de wijk. 

De Keet, een ontmoetingsplek in Fort-

Zeekant, is daar een mooi voorbeeld van. 

Jarenlang was dit dé plek waar jong en 

oud samen kwamen. Totdat het stil kwam 

te liggen. Buurtbewoners missen deze 

ontmoetingsplek. Reden voor Stadlander 

en WijZijn Traverse Groep om hierover 

met elkaar in gesprek te gaan. In het 

najaar is de officiële overdracht en kunnen 

buurtbewoners hier weer terecht.

De Keet is een voormalige bouwkeet, die 

Stadlander heeft geschonken aan de wijk. 

Het beheer van de Keet was tot 2020 in 

handen van betrokken vrijwilligers. In de 

zoektocht naar een nieuwe beheerder is het 

contact gelegd met WijZijn Traverse Groep, 

een brede regionale welzijnsorganisatie. 

Beide organisatie zijn tot concrete afspraken 

gekomen. In het najaar van 2022 neemt 

WijZijn het beheer over. Vrijwilligers worden 

verantwoordelijk voor de dagelijkse gang 

van zaken.

Twee broers

Feysal Ben Dahman, sociaal werker bij 

WijZijn Traverse Groep, is nauw betrokken 

bij de coördinatie van vrijwilligers voor de 

Keet. Er zijn veel mensen uit de wijk die 

iets willen betekenen. De bedoeling is dat 

buurtbewoners het zoveel mogelijk zelf 

gaan doen. Farid en Rachid zijn twee broers 

die als vrijwilliger actief betrokken zijn bij 

de Keet. Ze hebben volop plannen voor 

activiteiten op deze locatie. 

Nieuwe naam

Naast de bestaande portakabin, wordt straks 

een nieuwe portakabin geplaatst. Met de 

nieuwe portakabin biedt de locatie straks 

voldoende ruimte. Het wachten is nog op 

de vergunning. De aanvraag daarvoor is 

ingediend. Tot die tijd zitten de vrijwilligers 

niet stil. De Keet wordt opgeknapt en in de 

verf gezet. En er komt een nieuwe naam 

voor deze bijzondere ontmoetingsplaats. De 

officiële overdracht is later in het najaar. De 

vrijwilligers kijken enorm uit naar dat moment 

en de toekomstige invulling van de Keet. 

Daarmee heeft de wijk weer een plek waar 

mensen elkaar kunnen ontmoeten. En dat 

draagt bij aan de vitaliteit en het welzijn van 

de bewoners.

Bekijk de bouw vanuit de lucht

Van de funderingen aan de Paulus Buyslaan tot 

aan de eerste woningen uit de steigers aan de 

Van der Heimstraat: de nieuwbouw van Bergse 

Buren gebeurt in fasen. Vanuit de lucht is dit 

heel goed te zien. In augustus maakten we een 

dronevideo over de nieuwbouw. 

Scan de QR-code om de video 

te bekijken of ga naar 

https://youtu.be/9ASjKnUaR70 
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fort
zeekant
bruist!

We zeggen het vaak, maar Fort-Zeekant 

boeit echt! Dat was zeker het geval op 

zaterdag 16 juli, toen er maar liefst 3 

activiteiten plaatsvonden in onze wijk. Op 

deze pagina’s een klein verslag van de 

kindertheatervoorstelling, de Turkse Markt en 

het Zomerfestijn. 

Meneer B bakt een taart

Op zaterdagmorgen 16 juli organiseerde het 

Bewonersplatform Fort-Zeekant een culturele 

activiteit voor de jeugd in onze wijk. In het 

pas geopende Patronaat, waar een mega 

toneelpodium is, speelde Theaterbureau 

Frijns de voorstelling:  “Meneer B bakt een 

taart”. De show was op hun website vermeld 

als een hilarische, absurde en muzikale 

theatervoorstelling. Dat beloofde dus heel wat! 

Ondanks het warme weer kwamen er toch 

zo’n 30 kinderen met hun papa’s/mama’s en 

of opa’s/oma’s naar deze GRATIS voorstelling. 

Dus de zaal was gezellig vol en iedereen zat vol 

spanning op wat er komen ging.

Meneer B komt heel vrolijk het podium 

op, zingend dat hij een buikje heeft. Hij wil 

graag een recept volgen van de radio om 

een appeltaart te bakken, want hij is jarig. En 

er is iets heel speciaals gaande. Zijn grote 

liefde, mevrouw Drukker, komt langs op zijn 

verjaardag. Natuurlijk gaat er van alles mis. 

Hij mist wat ingrediënten en de appels zijn al 

opgegeten door de muizen in de kast. Maar 

uiteindelijk lukt het meneer B toch om een 

klein appeltaartje te bakken. Mevrouw Drukker 

kan helaas toch niet komen, maar een jongen 

(Boaz) uit het publiek komt graag een stukje 

taart mee eten met meneer B. Hij zingt en danst 

met meneer B op zijn verjaardag. Dus zoals bij 

elke kindervoorstelling: eind goed, al goed! 

Na de voorstelling was er heerlijke limonade en 

chips voor de kinderen. Ze genoten ook hier 

weer volop van. Daarna ging iedereen weg naar 

de volgende activiteit. Sommigen vlogen naar 

het strand of naar het Amaliapark. De meesten 

liepen door naar de buren van het Patronaat, 

waar op het binnenplein van het wijkcentrum 

een Turkse Markt werd georganiseerd door de 

Turkse Alevitische vereniging Hür Cem.

Hür Cem Turks Elevitische  

culturele vereniging

Wij zitten op de Bernadettestraat 4 in 

Bergen op Zoom. Dagelijks kunnen leden 

hier kaartspelletjes spelen, koffie drinken 

en gezellig met elkaar babbelen. Als 

vereniging proberen we onze cultuur mee 

te geven aan onze kinderen. Regelmatig 

organiseren wij activiteiten, zoals ontbijt, 

damesdagen, bingo.

Op zaterdag 16 juli j.l. hebben we een 

fair georganiseerd met verschillende 

kraampjes, zoals Turks eten en hapjes, 

Tupperware, kleding, boeken, pannen van 

Siemens, Sollingen bestek, demonstratie 

klankschaalmassage en beddengoed, enz. Het 

was een gezellige en een geslaagde dag met 

vele bezoekers uit de wijk, maar ook van ver 

buiten Bergen op Zoom.  Een activiteit die voor 

herhaling vatbaar is!

Ook proberen wij onze oudere generatie in onze 

vereniging te laten komen. Leuke dingen met 

hen doen, om ze bezig te houden, zoals bij een 

dagbesteding.

Als een van de organisatoren, wens ik jullie 

lezers een mooie dag toe!

Songül van der Steen-Gölpuna

r

Zomerfestijn in het Amaliapark

Na de vrolijke kindertheatervoorstelling en 

de Turkse Markt was het ook nog feest in het 

Amaliapark. Hier vond een Zomerfestijn plaats. 

Buurtbewoners hadden samen met het team 

van WijZijn en WOD4LIFE een leuke middag 

georganiseerd. Met ijs, een springkussen, 

schmink, muziek en nog veel andere activiteiten. 

Er waren meer dan 400 kinderen en ouders!
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activiteiten
kalender
2022

Oproep!

Mis je nog een activiteit? Of 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

wat datum / 
periode omschrijving

Welkom in de Wijk doorlopend Welkom aan nieuwe bewoners in de wijk

Burendag 24 september 
Onderdeel van Nationale Burendag & open dag  

op de bouwplaats van Bergse Buren

Appelfestival 1 oktober
De Eetbare Stad organiseert dit evenement achter het 

Amaliapark

Sinterklaas 

Lampionnentocht 
november Warm welkom aan Sinterklaas in Fort-Zeekant

BOEI BULLETIN | FORT-ZEEKANT | SEPTEMBER 2022

Kijkdag bij Bergse Buren!

Wil je ook graag een keertje binnen 

gluren bij de Bergse Buren? Pak dan je 

kans tijdens de Burendag op zaterdag 

24 september. Inwoners van Fort-

Zeekant kunnen op deze dag tussen 

12:00 en 14:00 uur de bouwplaats van 

Bergse Buren bezoeken. Vanaf de straat 

is al goed zichtbaar hoe snel de bouw 

gaat, maar op deze zaterdag krijg je een 

exclusief kijkje bínnen de hekken. We 

stellen twee verschillende woningen 

open die je van boven tot onder kunt 

bekijken.  

Aanmelden voor een tijdsblok

Vanwege de veiligheid, kunnen er 

niet teveel bezoekers tegelijkertijd op 

het terrein. Daarom werken we met 

verschillende tijdsblokken waar je zich 

van tevoren voor moet aanmelden. Elk 

tijdsblok duurt 30 minuten. Aanmelden 

kan op de website van Bergse Buren. 

Op de homepagina vind je een knop 

“Kijkdag 24 september”. Doe dat snel, 

want er zijn een beperkt aantal plekken 

beschikbaar. www.bergseburen.nl

1 oktober Appelfestival 

Op zaterdag 1 oktober van 13.00-

16.00 uur organiseert ‘De Eetbare 

Stad’ in samenwerking met WijZijn het 

APPELFESTIVAL. Het festival is gratis 

toegankelijk voor jong en oud en wordt 

gehouden bij onze BabyBoomgaard op 

het Amaliapark.

Op het programma staat: 

• appelschilwedstrijd

• fotospeurtocht

• appeldeflap hapjes

• schminken

• appels versieren

• appelsport spelletjes

Aanmelden kan via De Eetbare Stad, 

maar binnenlopen mag ook. 
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Veel verandert in onze wijk. Maar wat blijft 

is dat markante gebouw op de hoek Casper 

Fagellaan en Borgvlietsedreef. Een beetje 

onderkomen aan de buitenkant, maar de 

vriendelijkheid binnen doet dat snel vergeten. 

Welkom bij The Tang Dynastie, het Chinese 

restaurant waar de tijd een beetje heeft 

stilgestaan.

Het is zondagmiddag 12 uur. Voor het echtpaar 

Xiaojing Hu en Xi Chen begint nu al de 

werkdag. Op deze vrije dag voor de meesten 

van ons, werken ze nog langer en harder dan 

op doordeweekse dagen. “Alleen op maandag 

zijn we vrij, dan denk ik ‘ha lekker’.” 

Terwijl Xi zich verontschuldigt (“ik moet aan het 

werk in de keuken”) schuift zijn vrouw Xiaojing 

aan tafel voor een gesprek over hun bedrijf, 

over de wijk. Samen met haar zoon Zhouxu 

(Jason voor vrienden) van 13 jaar. “Ik spreek niet 

goed Nederlands”, legt ze uit. Want ook al is ze 

20 jaar hier, het blijft lastig. “Heel anders dan 

het Chinees”, lacht ze haast verontschuldigend. 

Maar Zhouxu, leerling van Gymnasium 

Juvenaat, maakt dat meer dan goed. “Ik ben 

hier geboren. Ik heb meer moeite met het 

Chinees. Maar in de Europese talen ben ik goed 

hoor. Met mijn moeder praat ik Nederlands en 

Chinees door elkaar.” 

Van Utrecht naar Fort-Zeekant

Drie jaar geleden kwam het gezin naar Bergen 

op Zoom. Waar pa Xi eigen baas kon worden in 

het restaurant in Fort-Zeekant. In Utrecht waar 

ze eerst woonden was hij in dienst als kok. Hij 

wilde graag op eigen benen staan. Zijn eigen 

zaak runnen. Zo kwam het Bergse restaurant 

op zijn pad dat hij kon huren en waar hij een 

traditionele Chinese keuken voert, zoals wij 

Nederlanders die kennen en graag hebben. De 

naam The Tang Dynastie was er al, dat lieten ze 

zo.

Een tweemansbedrijf, want het echtpaar doet 

alles samen. Personeel is er op dit moment niet. 

Daarom springt Zhouxu af en toe bij aan de 

telefoon. En ontfermt hij zich bijvoorbeeld over 

zakelijke brieven die zijn ouders krijgen. Met 

een zus van 14 jaar en een broertje van 8 jaar 

woont hij samen met zijn vader en moeder in 

een huurwoning in de wijk. “We hebben eerst 

boven het restaurant gewoond. Maar dat was te 

klein.”

Park

Voor Xiaojing en Xi is het hard werken 

geblazen. Hun zaak is vooral in trek voor afhaal. 

Binnen zijn er tafeltjes genoeg voor gasten die 

er willen eten. Maar dat is eerder uitzondering. 

“Af en toe komen er mensen.” De meeste 

Tang Dynastie:
de chinees 
van Fort-Zeekant 

klanten bellen en halen even later hun maaltijd 

op. En dat begint op zondag al vroeg blijkt 

tijdens het gesprek.

Al zijn ze nog maar kort in onze wijk, toch 

ziet vooral Zhouxu wel de veranderingen. “Ik 

speelde altijd achter ons restaurant. Maar nu 

is dat veranderd in het park en zijn de bomen 

die er stonden gekapt.” Het park is mooi, 

zegt hij. Maar hij is wel zijn speelplek kwijt. 

Zo verdwenen ook wat grasveldjes waar ie 

speelde. “Daarom ga ik nu meestal naar het 

Amaliaplein.”

Uitstraling restaurant

Zijn ouders zijn vooral bezorgd over het 

uiterlijk van hun restaurant. Terwijl Fort-

Zeekant opbloeit, ziet hun pand er zo 

langzamerhand gedateerd uit. Dat vinden ze 

niet leuk, benadrukt Xiaojing. “Maar dat is 

voor de eigenaar. We hebben dat al heel vaak 

gevraagd.” Zeker nu ook de Scheldeflat, hun 

overbuur, gaat verdwijnen en er nieuwbouw 

voor in de plaats komt, zou ze het graag anders 

zien. 

Wat ze wel hoopt, is dat het restaurant goed 

bereikbaar blijft. Zeker nu er zo dichtbij gewerkt 

gaat worden. “We zijn afhankelijk van onze 

klanten die komen afhalen. Een tijd terug was 

de weg afgesloten vanwege de aanleg van 

leidingen. Klanten konden hier niet komen. We 

hebben gebeld en gebeld met de gemeente. 

Maar nooit iets terug gehoord.”

In het pand zit nu al zo’n 30 jaar een Chinees 

restaurant. Ervoor stond het bekend als het 

café van Sjonneke Jansen. Ooit was er zelfs 

een speeltuintje. En was hier aan het einde 

van de Borgvlietsedreef waar de stad ophield 

de Oosterschelde niet ver weg. Ook dat is 

veranderd!

 “Lekker eten 

voor de klant, 

hard werken voor 

Xiojing en Xi” 
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scheldeflat:
slim slopen
en hergebruiken

Het gaat binnenkort echt gebeuren: de 

sloop van de Scheldeflat. Of eigenlijk 

mogen we het geen sloop meer noemen. 

“In deze tijd springen we veel zorgvuldiger 

om met grondstoffen en energie dan 

vroeger. De materialen van de Scheldeflat 

komen straks niet op de afvalhoop of in 

de verbrandingsoven terecht”, vertelt 

Robert Huisman. Robert werkt voor ERA 

Contour, de ontwikkelaar en bouwer die 

samen met Stadlander nieuwe woningen en 

appartementen gaat maken op de plek waar 

nu de Scheldeflat nog staat. “Om slim en 

verantwoordelijk te slopen en de materialen 

te hergebruiken, kiezen we niet alleen een 

sloopbedrijf die hier ervaring mee heeft, maar 

ook een architect die hierin meedenkt.”

Materialen krijgen een tweede leven

De Scheldeflat wordt dus geen afval. Van 

kozijnen en hekken, van glas tot gevelbeplating, 

van beton tot leidingen: het is de bedoeling dat 

alles zoveel mogelijk een tweede leven krijgt. 

‘Circulair slopen’ heet dat. 

“We willen daarbij ook zoveel mogelijk 

materialen en onderdelen op deze plek 

zelf gebruiken, in de nieuwe woningen en 

appartementen. Want vervoer kost energie. 

Waar dit echt niet lukt, gaan we kijken of we 

het zo dichtbij mogelijk verwerken, in andere 

projecten.” 

Het is de rol van het projectteam om 

samen met de architect te bedenken welke 

onderdelen en materialen in het nieuwe plan 

te gebruiken zijn en welke op een andere 

plek.

Het werk van het sloopbedrijf van de 

Scheldeflat is vooral zorgvuldig demonteren. 

En dat zo te organiseren dat de onderdelen 

daarna makkelijk toe te passen zijn in de 

nieuwbouw, goed gesorteerd en opgeslagen. 

Zorg voor omgeving

De afgelopen maanden zijn het 

architectenbureau en het sloopbedrijf 

geselecteerd. Het sloopbedrijf won niet 

alleen door hun grote ervaring met slim 

circulair slopen. Hun plan scoorde ook 

goed op andere onderdelen: het zoveel 

mogelijk beperken van overlast (stof, geluid, 

trillingen), veiligheid en hun aanpak van de 

omgevingscommunicatie.  

Start sloop: begin 2023

Deze zomer zijn de eerste belangrijke stappen 

genomen. In augustus vertrokken de laatste 

bewoners uit de Scheldeflat en is het gebouw 

dichtgetimmerd. En er zullen binnenkort hekken 

om het gebouw komen.

“Momenteel zijn we bezig met de 

voorbereidingen van de sloop. We beginnen 

met de onderzoeken, ook op het gebied 

van bijvoorbeeld asbest en archeologie. Met 

de resultaten van dat onderzoek maakt het 

sloopbedrijf een uitgebreid Plan van Aanpak 

waarmee we aan de slag gaan.” 

Als het plan goedgekeurd is en we groen licht 

hebben van de Provincie in het kader van de 

Wet Natuurbescherming, gaan we starten met 

de sloop, volgens de huidige planning in het 

eerste kwartaal van 2023. “We zullen de wijk 

daarvan op de hoogte houden, via het Boei 

Bulletin maar ook via de website en Facebook-

pagina van FORT-ZEEKANT Boeit. We zullen te 

zijner tijd ook op een gepaste manier afscheid 

nemen van de Scheldeflat. Want hoe je het 

ook bekijkt, dit gebouw is voor een lange tijd 

beeldbepalend geweest voor Fort-Zeekant.” 

Weggooien? Liever niet!

Na het vertrek van bewoners uit de 

Scheldeflat zijn nog veel spullen 

achtergebleven. Denk aan gordijnen, 

meubels en huisraad. Hoe mooi is het als 

we anderen hier blij mee kunnen maken? 

Want weggooien, dat doen we liever niet. 

Op Burendag, zaterdag 24 september, 

stallen we daarom alles uit en kun je de 

spullen GRATIS komen ophalen.  

We hopen zo veel spullen een tweede 

leven te geven. Meer informatie  

vind je op onze website  

www.fortzeekantboeit.nl en de 

Facebookpagina van Fort-Zeekant Boeit. 

Denk & doe mee!

Stadlander en ERA Contour zijn 

volop bezig met de plannen voor de 

nieuwbouw op de locatie Scheldeflat/

IJssellaan. Dit doen we graag samen 

met bewoners. Wat zie jij graag terug op 

deze plek? En heb je verhuisplannen? 

Waar moet jouw nieuwe woning dan 

aan voldoen? Bijvoorbeeld: wil je graag 

een ruim balkon, een energiezuinige 

woning, een gemeenschappelijke tuin of 

ontmoetingsruimte?

Meld je dan aan voor de klankbordgroep 

en denk mee. Jouw mening telt! Stuur een 

mail naar scheldebalkon@stadlander.nl 
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in gesprek 
met sociaal 
team WijZijn 

In het Boei Bulletin laten we je graag 

kennismaken met de mensen die werkzaam 

zijn in onze wijk. Na een kennismaking met 

de wijkagent en het buurtpreventieteam is 

het nu de beurt aan het Sociaal team 3 van 

WijZijn Traversegroep.

Wij zijn een enthousiaste groep sociaal 

werkers die actief zijn in de wijken Fort-

Zeekant, Bergse Plaat, Markiezaten, 

Havenkwartier en Glacis.

Ons team bestaat uit Jeannette 

Lepoeter (opbouwwerker), Nicky Loos 

(maatschappelijk werker), Marilyn van 

Haaften (maatschappelijk werker), Carlijn 

Musters (adviseur Vraagwijzer), Monique 

Carels (cliëntondersteuner), Kim Wirtz 

(ouderenadviseur) en Feysal Ben Dahman 

( jongerenwerker). 

Inloopspreekuur

Elke dinsdagochtend van 10:00 uur tot 12:00 

uur hebben we een inloopspreekuur in 

wijkcentrum Het Fort. Wij zitten dan – samen 

met de collega’s van Stadlander – voor je 

klaar. We denken met je mee op allerlei 

gebieden. Wanneer wij er zelf niet uitkomen, 

zoeken we met je naar de passende 

organisatie waar je terecht kunt voor hulp.

Met deze vragen kloppen mensen bij ons 

aan.

Ik kom moeilijk rond. De stijgende prijzen en 

oplopende kosten zorgen ervoor dat ik me 

zorgen maak en aan het eind van de maand 

geld te kort kom. 

Wij kunnen meekijken naar je inkomsten en 

uitgaven. We controleren ook of alle toeslagen 

en voorzieningen op orde zijn. Misschien heb je 

nog ergens recht op? We helpen je daarbij. 

Ik heb veel ruzie met mijn partner en/of de 

kinderen. 

Wanneer het thuis niet zo goed gaat, bieden wij 

een luisterend oor. We denken ook mee om tot 

een oplossing te komen. 

Ik weet niet hoe ik aanvragen van 

voorzieningen kan doen. 

Wij kunnen helpen om een melding te 

doen bij de WMO. Als uw aanvraag is 

gedaan, organiseert de gemeente een 

keukentafelgesprek. Wij kunnen je tijdens het 

gesprek ondersteunen. 

Ik vind het moeilijk om dingen te regelen met 

instanties zoals ISD, zorgverzekering, UWV 

etc.

Samen kunnen we contact opnemen met 

de instantie. We kunnen je helpen om een 

aanvraag te doen, iets aan te passen of om een 

oplossing voor uw probleem te vinden.  

Ik maak me zorgen om iemand en weet niet 

hoe ik hem/haar kan helpen.

We kunnen met je meedenken hoe je zelf 

iemand kunt helpen of wat er nodig is voor het 

inzetten van hulpverlening. 

Ik vind het moeilijk om grenzen aan te geven 

en wil leren hoe ik dit het beste kan doen. 

Meerdere keren per jaar bieden we een 

assertiviteitstraining of een cursus ‘Opkomen 

voor jezelf’ aan.

Ik zorg voor een familielid, maar dit wordt me te 

veel. 

Onze mantelzorgondersteuners kunnen met 

u meedenken om de zorg voor uw naaste(n) 

dragelijk te maken.

Ik wil iets doen of organiseren voor mijn buurt, 

hoe moet ik dat doen?

We kunnen samen met je kijken wat er nodig is 

om uw activiteit goed te laten verlopen. 

Kom ook langs!

We vinden het fijn om veel en vaak in gesprek 

te gaan met u als bewoner van Fort-Zeekant. 

U woont in de wijk en ú weet het beste wat er 

nodig is en waar er behoefte aan is. Kom gerust 

langs op ons spreekuur voor een bakje koffie en 

een praatje.

Ons Team

Monique Carels Cliëntondersteuner 06 - 438 730 98

Carlijn Musters Adviseur Vraagwijzer 06 - 409 987 56

Marilyn van Haaften Maatschappelijk werker 06 - 814 281 84 

Nicky Loos Maatschappelijk werker 06 - 402 945 97

Kim Wirtz Ouderenadviseur 06 - 407 913 34

Jeanette Lepoeter Opbouwwerker 06 - 362 400 51 

Feysal Ben Dahman Jongerenwerker 06 - 487 216 45

E-mail: sociaalteam3@wijzijntraversegroep.nl

Wij ontmoeten je graag op ons inloopspreekuur. Mocht dat niet lukken, mag je ons 

altijd bellen of mailen. Dan spreken we iets anders met je af.



Colofon

Via het Boei Bulletin houden we je

regelmatig op de hoogte van de

belangrijkste ontwikkelingen in

Fort-Zeekant.

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 lezen?

Bekijk hem op:

www.fortzeekantboeit.nl

Volg ons ook op Facebook en 

Instagram via Fort-Zeekant Boeit

Contact

Contact en tips voor de redactie:

bpfortzeekant@gmail.com

“Als je goed 
bent voor een 
ander, krijg je 
zelf er wat voor 
terug.”
*Annemarie de Jong, Deelhuisje Prinses Marijkestraat


