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Dit voorjaar kregen wij onze nieuwe wei in de Landerije in
Roosendaal. Zo, dat is een fijne plek zeg. Het is hier elke dag
genieten. Soms komen er ook honden, netjes aan de riem,
even met hun baasjes bij ons snuffelen.
In Roosendaal zie je nog veel meer dieren. Er zijn ook schapen.
Die eten net als wij gras, zodat er minder gemaaid hoeft te
worden. Slim!
Ja, Roosendaal is best een slimme gemeente, vinden wij.
In deze Rzijn staat een mooi verhaal over het verwarmen van
huizen met restwarmte. Roosendaal wil in 2035 energieneutraal zijn. Nou, dan is dit
een goeie stap.
Terwijl wij grazen in de wei, gebeurt er van alles in de gemeente. Niet alleen door
grote mensen, maar ook door kinderen. Wisten jullie dat Roosendaal het eerste
KinderResto van Zuid-Nederland heeft? Niet alleen door volwassenen. Maar ook
kinderen zijn zeer actief.
In de korte tijd dat wij hier zijn, hebben we al veel over Roosendalers geleerd.
Bijvoorbeeld dat ze hier de koe graag bij de horens vatten. Niet letterlijk hoor. Wij
hebben daar geen last van. Maar figuurlijk. Bijvoorbeeld in het Vrouwenhofpark
waar veel vrijwilligers zorgen voor mooie theatervoorstellingen. En natuurlijk bij het
organiseren van het jubileumfeest “750 jaar Roosendaal” volgend jaar. We hebben
zelfs al gehoord dat er een Roosendaals speciaalbier wordt gebrouwen. Ha, dat
is niet aan ons besteed. Laat ons maar lekker grazen. Dat is wat wij het allerliefste
doen.
De twee Schotse Hooglanders In de Landerije

Rzijn wordt gratis huis-aan-huis
bezorgd bij alle adressen in de
gemeente Roosendaal, behalve
bij de adressen met een nee-nee
sticker. Heeft u Rzijn niet ontvangen? Neem dan contact op met de
redactie. U krijgt dan alsnog een
exemplaar toegestuurd.
Algemene gegevens:
Gemeente Roosendaal
Stadserf 1
4701 NK Roosendaal
tel. 14 0165
www.roosendaal.nl
info@roosendaal.nl
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RVoor biedt een podium aan ‘ambassadeurs’ in onze gemeente. Heeft u een
verhaal dat u met Roosendaal wilt delen? Stuur dan een mail naar rzijn@roosendaal.nl.
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	OPENLUCHTTHEATER
VROUWENHOF

Openluchttheater Vrouwenhof is dankzij een groep
enthousiaste vrijwilligers aan een ware opmars
bezig. Lees over dit prachtige theater voor jong en
oud in een park met een rijke geschiedenis.

foto: Koen Mol
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6	ROOSENDAAL VOOROP MET RESTWARMTE

De voorbereidingen voor dit geweldige feest zijn
in volle gang. Ook Roosendaalse bierbrouwers
gaan aan de slag om het ultieme feestbier te
maken. In dit nummer alvast een voorproefje.
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ERIC VAN DEELEN
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KINDERRESTO
KALSDONK, SAMEN
KOKEN EN ETEN

Iedere donderdag koken kinderen in Kalsdonk
met elkaar. Niet alleen kinderen zijn hierbij
betrokken, maar ook ouders ontmoeten elkaar.
foto: Christian Traets

11	SCHOTSE
HOOGLANDERS
IN DE LANDERIJE

12 GOED BEZIG BIJ RKVV
16 EVENEMENTEN
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Openluchttheater
Vrouwenhof
een plek voor en door Roosendalers
Louis Priem, programmering
Cees van de Ven, vrijwilligerscoördinator
Fleur van der Plas, PR en marketing
Ellis Schrauwen, financiën
Ton Harmsen, theaterbeheer
foto's Aad Meijer
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kenning

Wie voor het eerst Stadspark Vrouwenhof bezoekt, wordt verrast door de
pracht van dit park. Eeuwenoud, met fraai bloeiende heesters, kolossale bomen,
waterpartijen, bruggen en wandelpaden. Het park is ook het decor voor een
populaire speeltuin en van Openluchttheater Vrouwenhof.
Het openluchttheater dat dankzij een groep enthousiaste vrijwilligers bezig is
aan een ware opmars.
VAN VREDE VAN MÜNSTER
TOT INSPIRATIE VOOR DE EFTELING

Park Vrouwenhof is een historisch stukje
Roosendaal. De geschiedenis gaat terug tot
omstreeks 1300. Vermoed wordt dat de Vrede
van Münster in 1648 hier werd voorbereid. Het
park en de villa met de naam 'Huis te Roosendaal'
kwamen in handen van verschillende families. De
speeltuin met het sprookjeshuis en de prachtige
lichtgevende paddenstoelen werden bedacht
door Janus van Haperen die het park namens
de gemeente beheerde in de vijftiger jaren.
Anton Pieck wist ervan en besloot er inspiratie
op te doen. Niet tevergeefs want op deze
plek in Roosendaal ontstaat het idee voor het
wereldberoemde sprookjesbos in de Efteling.

EEN NIEUW LEVEN VOOR HET
OPENLUCHTTHEATER

We spreken Louis Priem en Fleur van der Plas
namens alle vrijwilligers. Zij vertellen dat de
geschiedenis van het openluchttheater teruggaat
naar de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Louis:
“Ikzelf kom uit Zeeland. Als kind ging ik op
schoolreis naar Roosendaal. Naar de speeltuin
en naar het kindertheater. Ik heb daar warme
herinneringen aan.” Helaas werd het vanaf 2008
stil rond het openluchttheater. Tot Roosendaler Ad
Huijzers het initiatief nam het theater nieuw leven
in te blazen. Fleur daarover: “Ad zag dat het park
achteruitging. Als ouder durfde je ’s avonds echt
niet meer met je kind in het park te komen.”

ENTHOUSIASME BIJ BESTUUR
EN VRIJWILLIGERS

Wat Ad voor ogen had, lukte. Hij vond een vijftal
enthousiaste vrijwilligers die de kar wilden trekken
en samen het bestuur van de stichting vormden.
In hun spoor zijn er nog eens dertig vrijwilligers die
zich voor het openluchttheater inzetten, vertellen
Louis en Fleur: “We draaien nog maar een paar

jaar, maar we hebben onze plek echt bewezen.
In 2017 presenteren we opnieuw een prachtig
programma voor kinderen en volwassenen, met
muziek, theater en een keur aan evenementen. We
doen er alles aan om entreeprijzen zo laag mogelijk
te houden. Veel voorstellingen zijn voor 5 euro of
iets meer te bezoeken. Het leidt tot steeds meer
bezoekers en meer naamsbekendheid. Op www.
openluchttheatervrouwenhof.nl staat overigens het
complete programma.”

SAMENWERKING MET GEMEENTE
LOOPT ALS VANZELF

Louis en Fleur zijn heel blij met de samenwerking
met de gemeente. “We zijn nu een paar jaar bezig
en de contacten zijn uitstekend. We kunnen altijd
rekenen op advies, hulp of ondersteuning. Heel
bijzonder is dat de werkzaamheden die we zelf
doen en die de gemeente doet, helemaal niet zo
strak zijn vastgelegd. Het gaat gewoon vanzelf.”
Dankzij het goede contact lukte het ook om een
aantal kostbare maatregelen te realiseren, zoals
een nieuw hekwerk, het opknappen van de paden
en realisatie van toiletvoorzieningen. “Natuurlijk
blijven er altijd wensen”, stellen beiden. “Maar
zeker is dat we het Openluchttheater Vrouwenhof
en het park als geheel, met elkaar een enorme
impuls hebben kunnen geven. En daar zijn we best
trots op.”

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Lijkt het je leuk om deel uit te maken
van een groep enthousiaste mensen bij
Openluchttheater Vrouwenhof? Ook als je
slechts af en toe kunt bijspringen ben je
van harte welkom. Meld je aan via
www.openluchttheatervrouwenhof.nl.
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ROOSENDAAL BENUT RESTWARMTE
MET EEN LAGE TEMPERATUUR
VAN AFVALVERWERKER SUEZ

Daar krijg je
energie van!
Onze energievoorraad houdt een keer
op te bestaan. Daarom investeert
Roosendaal in nieuwe technieken om
te zorgen dat er voldoende duurzame
energie is voor bedrijven en inwoners.
De gemeente wil in 2035 klimaatneutraal zijn. De eerste plannen voor een
warmtenet stammen van voor 2008.
De economische crisis vertraagde de
ontwikkeling, maar nu loopt Roosendaal juist voorop met het gebruik van
restwarmte van lage temperatuur.

NIEUWE TECHNIEK

Aan Potendreef 2 in Roosendaal vinden
we de afvalverwerkingsinstallatie van Suez.
Daar wordt het afval verwerkt. Bij het
verbranden daarvan ontstaat restwarmte.
Suez, de gemeente Roosendaal en de provincie Noord-Brabant investeerden samen in
een techniek voor het gebruik van laagwatertemperatuur restwarmte.

UNIEK IN NEDERLAND

Bijzonder is, dat dit type restwarmte een
lage temperatuur heeft. “Zo´n 40 graden
Celsius”, zegt Dick Maaskant, projectdirecteur Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal.
“Het gebruik van restwarmte van zo´n lage

temperatuur is uniek. Het is de restwarmte
die anders bij de vuilverbranding via de
schoorsteen zomaar de lucht in vliegt en
dus verloren gaat. Wij kunnen die warmte nu gebruiken. Er zijn in Nederland wel
andere warmtenetten maar die gebruiken
een veel hogere temperatuur.” Het contract
met Suez is aangegaan voor een periode
van veertig jaar. Als eerste is een warmtenet
aangelegd in Stadsoevers.

BETROUWBAAR WARMTESYSTEEM

In Stadsoevers is het Kellebeek College al
jaren op het netwerk aangesloten. De toekomstige woningen in de wijk krijgen allemaal een aansluiting op het netwerk om de
woning te verwarmen én voor het tapwater.
De toekomstige bewoners van De Douanier
konden tijdens een voorlichtingsbijeenkomst
kennismaken met deze warmtevoorziening.
Dick Maaskant: “Mensen vragen zich af of
de verwarming van hun huis betrouwbaar
is. Het antwoord is ‘ja’: het netwerk is zeer
betrouwbaar en degelijk. Zeker bij goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen is de warmte
comfortabel en goed verspreid. Je regelt de
temperatuur in huis via een thermostaat, gewoon zoals je gewend bent. Die 40 graden
is voldoende voor een fijne temperatuur in je
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woning. Voor het tapwater, om bijvoorbeeld
warm te douchen, is verwarming nodig naar
70 graden. Dat wordt doorgaans geregeld
via een zogenaamde boosterwarmtepomp
in de woning. Bij De Douanier gebeurt dat
door een centrale warmtepomp. Iedereen krijgt een eigen meter voor zijn eigen
verbruik.”

DUURZAMER ROOSENDAAL

Behalve dat dit systeem stabiel en betrouwbaar is, veroorzaakt het geen nieuwe CO2.
In de toekomst zal het verbruik ook nog
eens goedkoper zijn, omdat de prijs van gas
alleen maar stijgt. Het gemeentebestuur en
de gemeenteraad van Roosendaal zien het
belang van deze duurzaamheidsontwikkeling in. Om zich goed te laten informeren,
brachten ze op 23 mei een bezoek aan de
organisaties die nu al bij het project betrokken zijn: afvalverwerker Suez, het Kellebeek
College en het appartementengebouw
De Douanier, waar de nieuwe bewoners
vanaf half juni worden aangesloten op het
netwerk.
Ook andere partijen in Roosendaal hebben
interesse om laagwatertemperatuur te gaan
gebruiken. Bijvoorbeeld het nieuwe Jeugd-

“Niet te koud en niet te warm,
via dit systeem is het precies goed.”
zorgonderwijscluster in de wijk Westrand.
Bovendien wil AlleeWonen dertig woningen
aan de Titus Brandsmastraat mogelijk
aansluiten op het netwerk. Ook bij de
renovatie van het huidige Roosendaalse
stadskantoor staat het op het verlanglijstje.
“Dat is nog niet zo gemakkelijk. We moeten
dan onder het spoor door. Daar moeten we
nog een hoop voor onderzoeken” besluit
Dick Maaskant. “Maar daar krijg ik dan
weer energie van.”

DUURZAME ENERGIE IN
ROOSENDAAL
Meer lezen over duurzame
energie in Roosendaal kan op
www.energieder.nl. Neemt u al
energie af van Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal? Dan kunt u uw
vragen stellen aan de Klantenservice: 085 – 488 47 92 (op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur).
De servicedienst is 24 uur per dag,
7 dagen per week bereikbaar op:
085 – 488 47 93.

Het verwarmen van een schoolgebouw is een vak apart. In het ene lokaal
draaien de leerlingen de verwarming naar de hoogste stand, bij de volgende
docent is het frisjes. Zulke dingen zijn met het gebruik van restwarmte in
combinatie met Beton Kern Activering verleden tijd.
Rien Kouters, Projectmanager en Duurzaamheidscoördinator bij het ROC WestBrabant, was betrokken bij de keuze voor een verwarmingssysteem voor het nieuwe
Kellebeek College in Stadsoevers. De school telt zo´n 1100 leerlingen en ± 85
medewerkers.
“We wilden een duurzame oplossing én grip op de kosten. Andere ROC´s werkten
al wel met warmte- en koudeopslag in de grond maar ondervonden daarbij nog de
nodige problemen. Daarom kozen wij voor een veilige manier om restwarmte van Suez
te gebruiken. Met de restwarmte die ontstaat bij de vuilverbranding van onder andere
ons eigen afval, verwarmen wij ons gebouw. Vuilverbranding is er toch, mooi als je met
die restwarmte nog iets kunt doen. Een leerklimaat moet niet te warm en niet te koud
zijn, via dit systeem is het altijd precies goed; comfortabel en constant. De warmte is
er gewoon. Hij komt niet ergens vandaan. We werken er nu al jaren mee, en ik heb er
nooit een klacht over gehoord.”
Na de bouw werd het gebouw eenmalig op de goede temperatuur gebracht.
De opwarming van het gebouw duurde ongeveer drie maanden. “Bij Beton Kern
Activering straalt via een slangensysteem in het midden van de 35 cm dikke
betonvloeren warmte naar onder en boven. Deze warmte vindt zijn weg naar de
ruimten boven en onder de verdiepingsvloeren dankzij plafondeilanden. In de
zomermaanden kunnen we de installatie zo afstellen dat het wat koeler is. Het systeem
staat altijd aan, maar toch verbruiken we nog maar 40% van wat we eerst deden. Het
is behalve een duurzame exploitatie ook echt goedkoper.”

Rzijn
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750 jaar Roosendaal
Het aftellen naar het jublieumfeest is begonnen
Samen met alle Roosendalers vieren we in 2018 het
750-jarig bestaan van Roosendaal. Dat doen we een heel
jaar lang. Al op 2 januari, tijdens de nieuwjaarsreceptie
van de gemeente Roosendaal, gaat het jubileumjaar van
start met muziek van ‘Start Spreading the News’.
Feest voor en door
Roosendalers

Dat het 750-jarig jubileum een feest
voor en door Roosendalers moet
worden, was vanaf het begin duidelijk. Want het beste feest bouw je
samen. En omdat Roosendaal een
vat van creativiteit, activiteiten en
initiatieven is, moet dat lukken. Dat
blijkt: inwoners en verenigingen hebben de afgelopen maanden tientallen
plannen en ideeën gepresenteerd.
Aan het bestuur van de Stichting 750
jaar Roosendaal de eer om al deze
initiatieven samen te brengen tot een
indrukwekkend programma.

Alvast een tip van de sluier

Er wordt nu hard gewerkt aan het
definitieve feestprogramma. Vast staat

dat er een boek over Roosendaal en
het jubileumjaar komt. Ook staan er tal
van muzikale en culturele evenementen
op stapel waaronder een openluchtspektakel en een voorstelling van het
Roosendaals Toneel. Een groep die
in 2018 haar 100-jarig jubileum viert.
Voor hen is het dus dubbel feest.
Ongetwijfeld één van de hoogtepunten
is het eindfeest in december 2018 in
schouwburg De Kring. In deze maand
wordt er meerdere keren een muzikale
theatershow opgevoerd.

Feesten met een Roosendaals
speciaalbier in de hand

Het Roosendaals Biergilde heeft een
wedstrijd voor het brouwen van een
feestbier bedacht. “Maar” vertellen ze,
“daar komt heel wat bij komt kijken”.
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Maar liefst 14 Roosendaalse bierbrouwers gingen na een oproep aan de
slag. Op uiterlijk 2 september leveren
zij hun brouwsels in waarna een week
later het grote moment volgt: het proeven van de bieren door het biergilde en
professionele bierproevers. De brouwer
van het winnende bier krijgt eeuwige
roem met zijn of haar naam op het
etiket. Maar voor het zover is, moet
er nog veel gebeuren. Denk aan het
selecteren van een brouwer en het maken van afspraken, het bedenken van
een naam, het maken van het etiket en
het vinden van een passend glas. Pas
als dat allemaal is geregeld, kunnen we
drinken op een prachtig jubileumjaar.
Met een echt authentiek Roosendaals
speciaalbiertje in de hand. Proost!
Blijf op de hoogte via
www.roosendaal750jaar.nl

binnen

DE KIJK VAN
STADSDICHTER
ERIC VAN DEELEN
Toen stadsdichter Eric van Deelen zijn
stads(beeld)gedicht over 75 jaar commando´s in maart op de facebookpagina Stadsdichter Roosendaal plaatste,
verspreidde het zich razendsnel. Binnen
drie uur was het 38.000 keer bekeken.
“38.000 keer! Poëzie leeft!” En dat wil
de vierde stadsdichter van Roosendaal
graag: poëzie in Roosendaal laten leven. “Het geeft je een andere kijk op de
werkelijkheid.”

GEDICHTEN OVER ROOSENDAAL

Eric, geboren en getogen in Roosendaal,
geeft als docent burgerschap les aan
mbo-leerlingen aan het Kellebeek College.
Hij noemt poëzie ‘de mooiste subjectieve
taal die er is.’ Daarom is hij al lang betrokken
bij dichtersinitiatieven, zoals DichtersRAD
en AQuaREdt. Toch dacht hij er zelf niet aan
om stadsdichter te worden. Een kennis, die
weet hoe graag Eric met poëzie bezig is,
gaf hem een zetje om te solliciteren naar de
rol van stadsdichter, als opvolger van Leo
Lotterman.
“De gemeente Roosendaal heeft mij op 9
februari 2017 benoemd voor drie jaar, met
een vierde jaar voor de overdracht. Ik heb
de opdracht om minstens zes stadsgedichten per jaar te publiceren. Daar zit ik al
aan. Corné Rommens, mijn contactpersoon
bij de gemeente, attendeert mij steeds op
actuele zaken in Roosendaal. Dat voedt mij
enorm. Twee onderwerpen liggen ieder jaar
vast: een gedicht rondom de Dodenherdenking en één bij de nieuwjaarsreceptie.
De rest van de invulling is vrij. Ik ga in deze
cadans verder.”

foto: Christian Traets

TOEGANKELIJKE GEDICHTEN

Met de onderwerpen waar Eric tot nu toe
over dichtte, raakt hij een grote groep
Roosendalers. “Ik vind het leuk dat ook jongeren erop reageren, bijvoorbeeld op mijn
gedicht over carnaval of over het plotselinge
overlijden van ‘de meneer van de speeltuin’.
Dat ik jongeren bereik, komt volgens mij
door de korte gedichten en de verspreiding
ervan. Want behalve dat de gedichten soms
in de krant verschijnen, plaats ik ze op de
facebookpagina Stadsdichter Roosendaal
en maak ik er een video van. Een filmpje
van zo´n 50 seconden, waarin ik het gedicht
voordraag. Ik wil dat mijn gedichten toegankelijk zijn en nu ik merk dat het aanslaat,
geniet ik daar meer van dan ik vooraf had
verwacht. Ik vind het leuk om te doen én het
is van waarde voor anderen. Zo kan ik voor
meer mensen in Roosendaal iets betekenen,
dan alleen voor de groep mensen die al met
poëzie bezig is.”
Alle stadsgedichten zijn te vinden op
facebook.com/stadsdichterRoosendaal/

OPROEP AAN ALLE
ROOSENDAALSE DICHTERS
Als stadsdichter wil Eric van Deelen
Roosendaal op termijn graag iets nalaten.
Zijn ideeën daarover houdt hij nog even
voor zich. Maar één ding is zeker, hij doet
dit liefst in samenwerking met alle Roosendaalse dichters. Heeft u een gedicht over
Roosendaal geschreven? Of vindt u het
leuk om er één te schrijven?
Mail uw bijdrage voor 1 november 2017
naar stadsdichter@bibliotheekvannu.nl.
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Met elkaar
de gemeente
mooier maken
Wie de tuin opnieuw aanlegt, herkent het
vast. In het begin ligt alles er prachtig
bij. Maar als de tuin onvoldoende wordt
onderhouden, gaat het snel achteruit.
“In feite geldt hetzelfde voor het groen in de
gemeente” vertelt Frans Oostinga (Teamleider Openbare Werken). “Ook dat heeft
voortdurend onderhoud nodig.” In de gemeente Roosendaal is maar liefst 40 hectare groen te onderhouden. Vaak zie je na
verloop van tijd meer onkruid in borders
en plantsoenen waarbij de oorspronkelijke
planten kunnen verdwijnen. De gemeenteraad besloot recent dat de kwaliteit van het
groen in Roosendaal naar een hoger niveau
moet. Daarom worden dit jaar veel van deze
‘groenvlakken’ opnieuw ingericht. “Maar de
plannen gaan verder” vervolgt Kees Hellemons (Wijkchef). “We gaan ook het onderhoud intensiveren. Om te zorgen dat de
plantsoenen mooi blijven, gaan we vaker
maaien, schoffelen en zwerfvuil opruimen.”

kwaliteit in de wijk. Steeds vaker nemen inwoners zelf het voortouw. “Zoals in Wouw,
waar we samen met wijkbewoners in het
Catharinapark aan de slag zijn gegaan”,
aldus Kees Hellemons.

BURGERSCHOUWAPP, SAMEN MET
DE INWONERS

Om inwoners nog beter te betrekken, gaat
de gemeente dit jaar de burgerschouwapp
inzetten. Frans Oostinga: “We vragen inwoners door hun wijk of dorp te wandelen en met behulp van een handige app
de kwaliteit van het groen te beoordelen.
Daarna kunnen we nog gerichter samen
maatregelen treffen."

IDEEËN VOOR EEN KWALITEITSIMPULS IN UW WIJK?

Neem contact op met de Wijkchef in uw
dorp of wijk. U kunt hen bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente Roosendaal 14 0165 of via
www.roosendaal.nl (zoek op Wijkchef).

De gemeente Roosendaal betrekt haar
burgers graag bij het verbeteren van de

Verouderde border

foto's Christian Traets

Vernieuwde aanplant
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Een mooier park dankzij
inzet vrijwilligers

Het onderhoud van het Catharinapark
in Wouw is een prachtig voorbeeld van
vrijwilligers die zich inzetten voor hun
wijk. Wouwenaar Jos van de Sande
ergerde zich een aantal jaren geleden
aan de slordige parkeerplaatsen bij het
park tegenover hem. Hij zocht contact
met dorpsraad en gemeente. Wat
bleek, door met vrijwilligers samen te
werken, was er veel meer mogelijk.
Jos vertelt dat een kleine groep van
vaste vrijwilligers nu meehelpt bij het
onderhoud van het park dat zichtbaar
is opgeknapt. “En het mooie is”, besluit
Van de Sande: “Het is ook nog eens goed
voor de onderlinge sociale contacten.”

buiten

Genieten van
Schotse Hooglanders
in de Landerije

Sinds dit voorjaar lopen er twee Schotse Hooglanders in de Landerije. Inmiddels zijn de dieren
volledig ‘ingeburgerd’ en letterlijk de grootste
vrienden van de kinderen in de wijk.
Annemieke Flipsen woont sinds 2009 met haar gezin
in de Landerije. “Onze tweeling, nu 7 jaar oud, is er
geboren. Het is een heerlijke wijk. Je woont middenin
de natuur, met eenden, zwanen en reigers. Voor de
kinderen is het hier prachtig, met veel ruimte om te
spelen. De Schotse Hooglanders vinden ze geweldig.
Zeker een paar keer in de week gaan ze er naartoe.
Als de dieren bij het hek staan, durven ze hen best
te aaien. Maar in de wei houden ze afstand. Dat staat
ook op de bordjes. Ik sta er van te kijken hoe rustig
en lief die dieren zijn. Binnenkort krijgen we ons derde
kindje. Ik verheug me er nu al op om met de kinderwagen door de wei te wandelen.”

foto: Christian Traets
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Roosendalers doen mee
Goed bezig bij RKVV
Als wethouder Hans Verbraak RKVV bezoekt, zit de competitie er bijna op. Er wordt nog
wel hard getraind door de jeugd. Ook de vele vrijwilligers bij de voetbalvereniging werken
verder. RKVV werkt met een aantal vrijwilligers samen die al langer zonder betaald werk
zijn via de pilot maatschappelijke participatie. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat het park
er netjes bij ligt. Hans Verbraak wil graag van de vrijwilligers zélf horen hoe ze het vinden
om actief te zijn bij RKVV. Bij RKVV ontmoet hij Ali, Abdulahi en Paul. Ook Henk Guise en
Odi Martin, die deze vrijwilligers en de club vanuit Innovium in deze pilot begeleiden, zijn bij
de ontmoeting.
VRIJWILLIGERS UIT HEEL
ROOSENDAAL

Hans Verbraak: “We willen dat in Roosendaal mensen kunnen meedoen. Samen
met de gemeente Roosendaal en de trajectbegeleiders van Innovium, ontstond
het idee om mensen die al lang thuis zaten,
te begeleiden naar een vrijwilligerstaak
binnen RKVV. Daar is de pilot maatschap-

pelijke participatie voor.” Henk Guise van
Innovium: “Het gaat om meer dan vrijwilligerswerk. Mensen voelen dat ze er weer
bij horen, zijn daardoor gelukkiger en doen
minder snel een beroep op de gezondheidszorg.”
Peter Muller, voorzitter van RKVV, was direct enthousiast. “Vrijwilligers heb je bij
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een vereniging als de onze, met zo´n 1400
leden (waarvan ± 1000 jeugdleden) hard
nodig. Maar liefst 250 vrijwilligers zijn al
voor onze club actief. Denk alleen maar
aan de trainers voor alle jeugdcompetitieteams. We betrekken graag mensen uit
héél Roosendaal bij de club. Ook als ze
al langer thuis zitten. Motivatie is voor ons
het belangrijkste. Idealistisch? Misschien.

Maar het is typisch win-win. Mensen doen
hier ervaring op of komen weer in een ritme. Het levert ons als vereniging ook wat
op; wij kunnen weer taken oppakken die
anders blijven liggen.”

MEEDOEN BIJ DE CLUB

Zo zorgen Ali en Abdulahi er sinds enkele maanden op woensdagmiddag voor
dat het zwerfafval op het sportpark wordt
opgeruimd. Zij zitten in de klusploeg van
vrijwilliger Ger Krijnen. Ger: “Het is nog
een hele ‘bijhouderij’, die 8 hectare hier.
Het is geweldig dat Ali en Abdulahi daarbij
helpen. Ze passen goed in het team.” Ali
vertelt: “Ik woon al 28 jaar in Roosendaal.
Ik vind buiten werken leuk. Als ik een baan
kan vinden, ga ik dat doen, maar anders
blijf ik hier.” Abdulahi sluit aan: “Lekker bezig zijn. Dat vind ik fijn.”
Ook Paul vertelt aan wethouder Verbraak
over zijn ervaringen bij RKVV nadat hij een
aantal jaren thuis had gezeten: “Ik heb
een sportachtergrond en werkte als sportinstructeur met jongeren. Tot ik een ongeluk kreeg. Daarna kwam ik er niet meer
tussen. Via het Werkplein en Innovium
ben ik hier gekomen. Ik ben co-trainer bij
het team dat Henk Guise traint op dins-

dag- en donderdagavond. Henk is trainer,
maar ook de begeleider vanuit Innovium.
Natuurlijk ben ik op zaterdag ook bij de
wedstrijden van mijn team. Bij RKVV kom
ik mensen van vroeger tegen, uit de tijd
dat ik zelf nog voetbalde. Dat vind ik leuk.
Ik ben hier heel blij mee en ga er volgend
seizoen zeker mee verder. Omdat ik bezig
ben, sta ik beter in het leven. Ik vind het
ook een opstap naar een betaalde baan.
Ik vergelijk me zelf wel eens met een auto;
als die stilstaat, krijg je er geen beweging
in. Maar als het eenmaal weer rolt, kom je
gemakkelijker vooruit.”

OOK MEEDOEN

Hans Verbraak weet genoeg. “Hier bij
RKVV zien we dat het goed kan gaan als
iedereen kan meedoen. Complimenten
voor ieders inzet! Wat goed gaat, moet je
behouden en groter maken in een stad.
Daarom willen we deze ervaring ook bij
andere verenigingen in Roosendaal inzetten.” Henk Guise van Innovium speelt daar
nog even op in: “De selectie van de juiste
mensen is moeilijk, wordt vaak gezegd. Wij
kijken niet te ver vooruit maar laten mensen
gewoon ervaren wat goed bij hen past. Als
je lang thuis zit, weet je vaak niet meer zo

goed wat je wilt of wat je doelen zijn. Hier
bij RKVV zijn volop mogelijkheden, zoals
hulp bij het materiaalbeheer, beveiliging
of administratieve taken.” Ger: “We kunnen
in de klusploeg zo nog een man of acht
gebruiken.”
Al langer thuis en zin om actief te worden
voor RKVV of een andere vereniging Bespreek het met het Werkplein Hart van
West-Brabant: (076) 750 35 00.

ZO WERD DEZE PILOT
EEN SUCCES.

Voorzitter Peter Muller van RKVV
Roosendaal deelt zijn ervaringen:
•	Motivatie is het belangrijkst. Dat is
veel belangrijker dan opleiding of
achtergrond.
•	Zorg voor een goed aanspreekpunt
voor de vrijwilligers bij de vereniging.
•	Informeer andere mensen binnen de
club over de nieuwe krachten.
•	Bedenk wat u vrijwilligers te bieden
heeft.
•	Regel goede begeleiding (zoals via
Innovium).
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KinderResto Kalsdonk

Samen koken
en samen eten
Op de eerste warme dag in mei is de
redactie van Rzijn te gast bij het eerste
KinderResto in Zuid-Nederland, in de
wijk Kalsdonk. En wat kan je op zo’n
dag beter doen dan ijsjes maken?
KinderResto Kalsdonk startte dit voorjaar.
Zestien kinderen uit de wijk komen elke
donderdagmiddag naar het buurthuis
om er samen te koken en daarna, met
ouders, broertjes en zusjes te proeven.
Aimee (iedereen wordt hier met de
voornaam aangesproken) zorgt als
voedingscoach voor de recepten en de
begeleiding. Ze vertelt er enthousiast over:
“Kijk, op de tafel ligt vers fruit. Hiermee,
en met verse kruiden zoals munt en kerrie
die we toevoegen voor de smaak en

vertering, maken we ijsjes. Minder suiker
dus en daarom veel gezonder en toch
superlekker.”
Rida is een van de kinderen die meedeed
aan de eerste tien lessen. Toen de tweede
ronde in mei startte, wilde hij maar al te
graag weer meedoen. Dat kon, en wel
als assistent-begeleider. Rida: “Ik hou
van koken. Thuis maak ik bijvoorbeeld
cake, pannenkoeken en gebakken eieren.
In het KinderResto heb ik veel nieuwe
dingen geleerd. Ik vind de Indonesische
maïskoekjes heel lekker. Die heb ik thuis
ook al gemaakt. Door het KinderResto
weet ik beter wat gezond en minder
gezond eten is. Ik probeer nu andere
kinderen te leren om goed te proeven en
bijvoorbeeld minder suiker te gebruiken.”
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SAMEN KOKEN VERBINDT

Het KinderResto in Kalsdonk kan omdat
vrijwilligers in de wijk zich ervoor inzetten.
Claire is een van hen. Ze vertelt dat ze
niet alleen meedoet omdat haar dochter
meekookt. “Ik zet me graag in voor de
wijk. Ik hou niet van het wij-zij denken.
We leven samen. Daarom voel ik me
betrokken bij het KinderResto. Met elkaar
koken en met elkaar eten, dat verbindt."
Wat ook belangrijk is dat kinderen leren
met verse producten te werken. Wat ikzelf
daaraan lastig vind, is dat verse producten
vaak duur zijn. Het is daarom mooi dat we
nu ook samenwerken met de moestuin in
de wijk, zodat we daar straks groenten,
fruit en kruiden van kunnen gebruiken.”

RESTO VANHARTE
HÉT RECEPT VOOR EEN
BETERE BUURT

Resto VanHarte wil mensen met
elkaar in verbinding te brengen,
bijvoorbeeld door samen te koken en
te eten. In Nederland leeft elf procent
van alle kinderen in een huishouden
dat moet rondkomen van een minimum inkomen of lager. Vooral voor
deze kinderen worden KinderResto’s
opgericht.

GOED VOOR MEZELF
LEREN ZORGEN

Tot slot spreken we Faycal nog. Hij
weet heel goed waarom hij meedoet.
“Ik vind koken leuk en help mijn moeder
best vaak. Ik wil goed leren koken want
dan kan ik later als ik niet meer bij mijn
ouders woon, beter voor mezelf zorgen.”

IEDEREEN IS ENTHOUSIAST

Edwin Spitters van WijZijn Traverse
Groep is coördinator van het initiatief in
Roosendaal. “We zijn echt trots op dit
eerste KinderResto in Zuid-Nederland.
Iedereen is enthousiast: kinderen, ouders
en de vrijwilligers. Ik vind het belangrijk
dat we dit verder kunnen uitbouwen, in
andere wijken of dorpen in de gemeente,

=
met steeds weer nieuwe kinderen. Daarbij
is hulp altijd welkom. We willen scholen,
supermarkten en restaurants heel graag
bij dit project betrekken. Vandaar de
oproep hieronder.”

OPROEP AAN RESTAURANTS
EN SUPERMARKTEN
Bij het verder uitbouwen van de
KinderResto’s in de gemeente Roosendaal kunnen we alle hulp gebruiken.
Wilt u ook op een positieve manier
meehelpen aan gezondere wijken?
Bespreek dan de mogelijkheden met
Edwin Spitters van WijZijn Traverse
Groep, bel 06-1400 1960 of mail naar
edwin.spitters@wijzijntraversegroep.nl.
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Evenementen
in Roosendaal
WOENSDAG 21 JUNI

FÊTE DE LA MUSIQUE

Dit jaar bestaat de Alliance Française Roosendaal 80 jaar. Het afsluitende feest in
dit bijzondere jaar wordt gevierd in het Openluchttheater Vrouwenhof op 21 juni.
We nodigen iedereen uit om bij dit bijzondere spektakel aanwezig te zijn.
www.alliance-francaise.nl/roosendaal
ZONDAG 25 JUNI

DE CLOETTA HALVE MARATHON VAN ROOSENDAAL

Dit jaar staat de populaire en sfeervolle Halve Marathon van Roosendaal op de sportkalender
voor zondag 25 juni en ook dit jaar kunnen de vele lopers en wandelaars kiezen uit diverse
afstanden.
www.halvemarathonroosendaal.nl
DONDERDAG 29 JUNI

CRUISENIGHT

Bijeenkomst op het Tongerloplein van en voor liefhebbers van luchtgekoelde Volkswagens
zoals de Kever en de spijlbus.
www.cruisenight.nl

ZONDAG 27 AUGUSTUS

PLEIN7 RECOVER

Hét jaarlijkse muzikale hoogtepunt van de zomervakantie met live muziek, gezelligheid,
hapjes, drankjes, etc. www.tpleinroosendaal.nl

ZATERDAG 24 JUNI

TULLEPETAONSE TOERTOCHT ROOSENDAAL
ZATERDAG 1 JULI

MUZIEKVERENIGING ROOSENDAAL OP HET TONGERLOPLEIN
WOENSDAG 12 JULI

START PALM PARKIES ROOSENDAAL
DINSDAG 18 JULI

NATIONALE JEUGDRONDE ROOSENDAAL
WOENSDAG 26 JULI

RONDLEIDING LANDGOED WOUWSE PLANTAGE
ZATERDAG 9 SEPTEMBER

OPEN MONUMENTENDAG
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Download ook de
Hallo Roosendaal
app en ontdek wat
je nog meer
kunt beleven in
Roosendaal!

