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Pierre Kartner zei eerst ‘nee’
tegen het verzoek om 
’t Smurfenlied te schrijven.
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Geen tijd om lied
te smurfen

‘We moeten blij
zijn met vrijheid’ 
leerlingen van norbertus
Gertrudis Mavo leggen krans
bij Polar Bearmonument.

Stad en Streek 4

Bestuur wil Moeder Godskerk en O.L. Vrouwekerk afstoten

Sint Josephkerk blijft 
als enige r.k. kerk open 
Het bestuur van de Sint-nor-
bertusparochie in Roosendaal
wil de Sint Josephkerk aanwij-
zen als de enige rooms-katho-
lieke kerk in de stad. De aan-
palende pastorie (nu parochie-
centrum) blijft als werk- en
vergaderplek in gebruik.

Henk den Ridder
Roosendaal 

Dit betekent dat het bestuur de
Moeder Godskerk met alle bijge-
bouwen aan de Kennedylaan en
de O.L. Vrouwekerk met klooster
aan de Kade aan de eredienst
wil onttrekken en afstoten.

Deze ontwikkelingen zijn een
direct gevolg van het verzoek van
bisschop Jan Liesen uit 2013 om

een parochieplan te maken, in-
clusief een gebouwenplan. De
achtergrond is het teruglopend
kerkbezoek en de steeds krapper
wordende financiën.

Omdat de O.L. Vrouweparo-
chie, De Ark en de Emmausparo-
chie juist op dat moment tot Nor-
bertusparochie fuseerden, gaf de
bisschop enig uitstel. Als eerste
kwam de adviescommissie van
de nieuwe parochie met het plan
om twee kerken te sluiten.  Dat
waren de Goede Herderkerk en
de Franciscuskapel. 

Daarna is een studie gestart
naar welke kerk op termijn als
enige katholieke kerk in de stad
open zou kunnen blijven. De bis-
schop vroeg het parochiebestuur
om uiterlijk in het voorjaar van

2019 met een plan te komen.
De studie naar één kerk heeft

lang geduurd. Vicevoorzitter
Maarten Mallekoote van het pa-
rochiebestuur: ,,Langzaam ont-
stond een beeld van wat we wil-
den. Welke ruimten hebben we
nodig? Kunnen we die flexibel
inzetten? Voor welk organisato-
risch model kiezen we?’’

Er kwamen deelstudies. Naar
de toekomstige plaats van de kerk
in de samenleving, naar de ex-
ploitatie en naar de herbestem-
mingsmogelijkheden van de
twee kerken die zouden moeten
worden afgestoten. 

,,We hebben de financiën uit-
eindelijk niet mee laten wegen’’,
zegt Mallekoote. ,,Want die
maakten bij de drie kerken niet
zo heel veel uit.’’

Het bestuur liet zelfs een
nieuwe kerk tekenen, maar dat
plan haalde het niet. De kosten
van nieuwbouw liepen op tot 3
miljoen euro en dat geld is er niet.
Bovendien zou de parochie dan
grond moeten kopen of één kerk
slopen om plaats te maken voor
nieuwbouw. Maar dat laatste kan
niet, want alle drie de kerken zijn
erkende monumenten. 

Ook het opnieuw als kerk in
gebruik nemen van de monu-
mentale St. Jan op de Markt is aan

de orde geweest. ,,Maar dan zou-
den we die kerk moeten terugko-
pen van de provincie. Er is boven-
dien veel in de St. Jan geïnves-
teerd   en het gebouw staat niet
leeg. Waar moet je op inzetten als
parochie als een gebouw niet be-
schikbaar is?’’ is de vraag van pas-
toor Ronald van Bronswijk. 

Toen alle wensen op een rij
stonden en alle voors en tegens
bekend waren, is de knoop door-
gehakt. 
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RooSEnDaal Alle Roosen-
daalse basisscholen staan in deze
periode stil bij het nut van goede
fietsverlichting. 

Ze sluiten hiermee aan bij de
landelijke campagne die jaarlijks
van eind oktober tot en met ja-
nuari plaatsvindt en bij acties van
VVN, ANWB en politie. 

De scholen roepen alle kinderen
op om goed zichtbaar en in fluor-
kleuren naar school te komen. Ook
is er aandacht voor goed werkende
fietsverlichting. Bijna een kwart
van alle verkeersslachtoffers zijn
nog steeds fietsers, zegt onder-
wijsadviseur verkeerseducatie
Yvonne Baart. 

Extra aandacht
voor licht op fiets

3
n Er is even gedacht aan het
bouwen van een geheel nieuw
kerkgebouw, maar de kosten
daarvan liepen op tot 3 miljoen
euro. Dat geld is er niet. 

Het aantal geregis-
treerde rooms-ka-
tholieke huishoudens
in de St. Norbertus -
parochie (Roosen-
daal en Nispen)
schommelt al een
aantal jaren rond de
19.000. Wat wel op-
valt is dat deze huis-
houdens steeds min-

der de vrijwillige bij-
drage van 118 euro
betalen aan de paro-
chie. In 2014 maak-
ten nog 2.893 adres-
sen een bijdrage
over en dat is 15,2
procent van het to-
taal. In 2017 waren
het nog maar  2.087
huishoudens en was

het percentage te-
ruggelopen tot 10,9.
Tijdens het jaarlijkse
telweekend in de pa-
rochie zijn in 2014
742 kerkgangers ge-
teld. In 2017 was dat
gedaald tot 525. 

(bron: Norbertuspa-
rochie)

Katholieken betalen minder

◀ De Sint Josephkerk en
de pastorie ernaast zijn
in 1923 ontworpen door
architect Jac. Hurks.
FOTO PETER VAN TRIJEN/PIX4PROFS
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▲ Leerlingen van de Nobertus Gertrudis Mavo leggen samen met burgemeester Niederer een bloe-
menkrans bij het door de school geadopteerde Polar Bearmonument. FOTO PETER VAN TRIJEN/PIX4PROFS

‘Geschiedenis door foto’s
en monumenten echter’ 
,,De vrijheid waarin we leven
wordt vaak voor lief genomen’’,
vindt geschiedenisleraar Rini
van Osta. De leerlingen van zijn
klassen van de Norbertus Ger-
trudis Mavo in Roosendaal zul-
len dat niet meer doen. Twee
dagen lang hielden ze zich
bezig met de bevrijding van hun
stad. 

Sandra Moerland
Roosendaal

Gistermiddag sloten de leerlingen
het project af door een krans bij
het Polar Bearmonument op de
Kade te leggen. ,,We moeten heel
blij zijn met onze vrijheid’’, vindt
de 13-jarige Marit van Hees uit
Wouw. 

Vorig jaar adopteerde de school
via Nationaal Comité 4 en 5 mei
het oorlogsmonument met de ijs-
beer. Het dier werd zelfs de mas-
cotte van de school. Omdat Roo-

sendaal in oktober 1944 bevrijd is,
besloot de school er deze maand
aandacht aan te besteden. 

Dat gebeurde op verschillende
manieren. Zo maakten de mavo -
leerlingen een krant vanuit het
perspectief van een ooggetuige uit
1944 en bezochten ze oorlogsmo-
numenten in de stad. 

Dat maakte nogal wat indruk,
volgens Van Osta. ,,Ik probeer mijn
leerlingen bij te brengen dat er
mensen gestorven zijn voor onze
vrijheid. Vaak wordt dat voor lief
genomen. Extra indruk maakte

het gesprek met een vriend van
een man die op een foto, zittend
op een tank, te zien is. Hij werd
een maand voor het einde van de
oorlog neergeschoten’’, vertelt de
geschiedenisleraar. 

,,Door die foto’s en plekken voelt
het veel echter’’, vindt Bibi Jonge-
nelen (14) uit Schijf. ,,Eigenlijk
wist ik helemaal niks over de be-
vrijding van Roosendaal. Ik heb
veel geleerd, bijvoorbeeld dat er
een bunker in het centrum van de
stad staat.’’ Marit en Bibi lazen
twee gedichten voor, waarna de
krans bij het monument werd
weggelegd. Burgemeester Jacques
Niederer sprak de jonge mavoleer-
lingen, die compleet stil waren na
het horen van de gedichten, toe. 

,,We moeten stilstaan bij het feit
dat niet alles wat we gewend zijn
vanzelfsprekend is. Onze vrijheid
moeten we koesteren en we moe-
ten er elke dag aan werken om die
te behouden.’’

Vervolg van Stad en Streek 1 

Het parochiebestuur koos voor de
Sint Josephkerk en de naastgele-
gen pastorie aan de Sint Joseph-
straat. ,,Zonder al te veel verbou-
wingen kunnen we daar ons ideale
plaatje realiseren’’, zegt Malle-
koote. ,,Deze kerk ligt daarnaast
centraal in Roosendaal.’’

In de pastorie zijn thans het pas-
toresteam en het secretariaat van
de parochie gevestigd. Bovendien
zijn er ruimten beschikbaar voor
vergaderingen. 

Mochten de inkomsten drama-
tisch teruglopen, dan kan het pa-
rochiebestuur altijd nog beslissen

de pastorie te verkopen. De func-
ties in het parochiehuis kunnen
dan naar de kerk worden overge-
bracht.

De Josephkerk zal wel moeten
worden verbouwd. Het idee is om
achter in de kerk een ontmoe-
tingsruimte te creëren. Ook zullen
er spullen uit de Moeder Godskerk
en de Paterskerk worden overge-
bracht naar de Josephkerk om voor
alle parochianen herkenbare ele-
menten te behouden.

Dopen
Pastoor Van Bronswijk ziet voor-
delen in de beweging naar één
kerk: ,,Als pastoor krijg ik een veel

beter overzicht op het geheel. Bij-
voorbeeld dopen. Dat gebeurt nu
op drie locaties. Ook kunnen we
straks met de koren één lijn uitzet-
ten. Zodat de kerkganger weet dat
bijvoorbeeld elke vierde zondag
het gregoriaans koor optreedt.’’

Parochianen
De plannen zijn gisteravond aan
de parochianen gepresenteerd. Op
15 november komt er een soort
hoorzitting en op 19 november is
een spreekuur gepland. Daarna
gaat het definitieve plan naar bis-
schop Liesen, die er dan nog mee
in moet stemmen. Vervolgens kan
de verbouwing beginnen. 

‘In die kerk zonder veel verbouwen
ons ideale plaatje realiseren’

Ik heb veel geleerd,
bijvoorbeeld dat er
een bunker midden
in de stad staat
– Bibi Jongenelen (14)Wouters (64) tweede

op NK marathon
De 64-jarige Chris Wouters uit
Roosendaal is met een eindtijd
van 3 uur, 3 minuten en 36 se-
conden tweede geworden in de
categorie M60 op het NK mara-
thon in Amsterdam. Wouters is
lid van atletiekvereniging THOR
uit zijn woonplaats.

Henk den Ridder
Roosendaal/Amsterdam

De tijd van Chris Wouters betekent
dat hij een gemiddelde snelheid
van bijna 14 km/uur liep op een af-
stand van 42 km en 195 meter.  

Wouters liep lange tijd op de
vijfde plaats in zijn categorie, niet
ver achter zijn voorganger. De
Roosendaler ging bewust met zijn
energie om en spaarde zich  tot de
tweede helft van de wedstrijd, zo
vertelt hij na afloop.

Krachtsinspanning
Bij het 42 km-punt bij de ingang
van het Olympisch Stadion lag hij
nog altijd derde. Met een uiterste
krachtsinspanning wist hij de

nummer twee nog te passeren
waardoor hij met het zilver om zijn
nek terug naar Roosendaal kon rij-
den.

Studententijd
Chris Wouters is in zijn studenten-
tijd met hardlopen bij THOR be-
gonnen en hij liep in de regio top-
tijden op 3 en 5 kilometer op de
baan. Pas veel later stapte hij over
op de marathon. 

De Roosendaler traint nu bijna
dagelijks, meestal in de avonduren
en weet zijn sport te combineren
met een drukke baan en druk soci-
aal leven. Elke zaterdagochtend
staat een lange duurloop van onge-
veer dertig kilometer op het pro-
gramma. 

Tijdens deze trainingsloop staat
Chris Wouters bekend om zijn
leuke verhalen en humor, vertellen
zijn sportvrienden. Zijn tomeloze
inzet betaalt zich terug: in de afge-
lopen decennia heeft hij al vele me-
dailles behaald en is hij  ook al Ne-
derlands kampioen op de marathon
geweest. Dat was in 2015.

Samenloop voor
Hoop na vijf jaar
terug in Roosendaal
De Samenloop voor Hoop in
Roosendaal gaat volgend jaar
op herhaling. De 24 uur durende
wandelestafette ten bate van
KWF Kankerbestrijding moet in
het weekend van 15 en 16 juni
2019 voor de tweede keer gelo-
pen worden. 

Coen Hagenaars
Roosendaal

De locatie houdt de organisatie nog
even onder de pet, die wordt op 7
november vanaf 19.00 bekend ge-
maakt bij de officiële aftrap in zaal
Black Horse. 

De eerste keer dat de loop in Roo-
sendaal gehouden werd, was in
2014. Dat gebeurde toen op Maria-
dal. Het initiatief kwam van Team
Doelbewust, ook het brein achter
andere goede doelacties zoals Col-
Sensation. Die eerste editie was een
succes, er werd ruim 91.000 euro in-
gezameld voor het KWF.

Vijf jaar later krijgt het indruk-
wekkende evenement een vervolg.
Opnieuw is Team Doelbewust de
kartrekker, maar die club doet het
dit jaar niet langer alleen. Ook In-
loophuis De Rose-Linde en KWF
Roosendaal helpen mee. KWF
Roosendaal-voorzitter Astrid
Aarts: ,,Waarom het zo lang heeft
geduurd voor er een vervolg kwam?
Er is tussendoor simpelweg geen
nieuw initiatief genomen. Uitein-
delijk heeft team Doelbewust dat
nu weer gedaan, maar zij wilden
het niet alleen doen.’’

De aftrap voor de nieuwe Samen-
loop voor Hoop wordt woensdag 7
november gegeven in zaal Black
Horse aan de Hoogstraat. Wethou-
der Klaar Koenraad maakt daar de

nieuwe locatie bekend. Veel wil
Aarts daar nog niet over kwijt. Al-
leen dat het in ieder geval om een
locatie in Roosendaal gaat en dat
het sowieso niet opnieuw Mariadal
zal zijn. Teams kunnen zich die
middag ook meteen inschrijven. 

Op dit moment hebben zes
teams dat al gedaan. Aarts: ,,We
hebben sowieso de ambitie om net
wat meer deelnemers te krijgen
dan de vorige keer.’’ 

Toen liepen er 68 groepen mee,

samen goed voor ruim duizend
deelnemers. Ook kunnen mensen
zich opgeven als vrijwilliger. Voor
ex-kankerpatiënten bestaat de mo-
gelijkheid als eregast aanwezig te
zijn.

Daarnaast zegt Aarts dat er dit
keer ook een wat uitgebreider rand-
programma bij het evenement zal
zitten. Verder blijft het officiële ge-
deelte van de actie zo goed als in-
tact: een openingsronde met men-
sen die kanker hebben overwon-
nen, de kaarsenceremonie in de
avond en een laatste feestelijke
ronde waarna de opbrengst bekend
wordt gemaakt. Daarvan zal ook
een deel naar inloophuis De Rose-
Linde gaan, meldt Aarts alvast. 
� samenloopvoorhoop.nl/roosen-
daal

Er is tussendoor
simpelweg geen
nieuw initiatief
genomen 

– Astrid Aarts, KWF Roosendaal


