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‘Het gaat goed met de poëzie in Roosendaal’

Uitbreiding locaties
Gedichtenroute
de roosendaalse gedichten-
route wordt groter. Er komen
dit jaar 25 nieuwe plekken bij.
de route loopt door de hele ge-
meente waar op 41 plaatsen
een gedicht kan worden beluis-
terd. 

alfred de bruin
roosendaal

Stadsdichter Eric van Deelen nam
het initiatief voor de route in het
Roosendaalse jubileumjaar. Na
een oproep stroomden de gedich-
ten voor een nieuwe versie van het
traject binnen.

,,Het gaat goed met de poëzie in
Roosendaal. Ik ben echt verbaasd
over het aantal inzendingen en de
kwaliteit van de gedichten na mijn
oproep. Er komen 25 nieuwe plek-
ken bij, waaronder de televisieto-
ren, Heerma State en De Stok. De
spreiding over Roosendaal wordt
veel beter. Ook buiten Roosendaal
groeit de route. Uit de dorpen
Moerstraten en Wouw zijn allebei
twee mooie gedichten binnenge-
komen. Alleen Heerle zal van de
dorpen nog ontbreken in de

nieuwe route”, vertelt Van Deelen.
Eric van Deelen heeft het druk

in zijn derde en laatste jaar als
stadsdichter. Hij moet de defini-
tieve keuze uit de gedichten voor
de route nog maken. Op sommige
plaatsen als De Stok en Moerstra-
ten zijn een paar gedichten inge-
stuurd. ,,Op de Wereld Poëziedag,
donderdag 31 januari, krijgen de
dichters in Parrotia op de Markt te

horen welke gedichten in de route
komen. De dichters mogen daarna
het eigen gedicht voorlezen in het
programma dat om 20.00 uur start.
Iedereen is welkom vanaf 19.30
uur. Tijdens het open podium na
de pauze is het mogelijk om zelf
ook een gedicht voor te dragen”,
zegt de stadsdichter. 

Van Deelen verwacht dat de
nieuwe folder van de gedichten-
route in juni klaar is. In de folder
komt ook een aparte route met ge-
dichten over de oorlog vanwege
het 75ste bevrijdingsjaar van Roo-
sendaal.

De zoektocht naar de nieuwe
stadsdichter is inmiddels gestart.
Geinteresseerden kunnen een
brief met motivatie en dichtwerk
mailen naar stadsdichter@biblio-
theekvannu.nl. Een comité van
oud-stadsdichters, literaire stich-
ting De Witte Roos en bibliotheek
selecteren daarna uit de inzendin-
gen een stadsdichter en doen een
voordracht aan de gemeente. Die
moet het eens zijn met de voor-
dracht en stelt de stadsdichter aan.  

,,We zijn op zoek naar iemand
zijn die niet alleen kan dichten,
maar ook goed kan voordragen. Je
bent als stadsdichter ook ambassa-
deur van de stad. Na drie mannen
gaat de voorkeur  uit naar een
vrouw”, legt Van Deelen uit. ,,Per-
soonlijk vind ik drie jaar een
mooie periode. Er gaat toch veel
meer tijd inzitten dan je ver-
wacht.”

We zoeken een
stadsdichter die 
kan dichten én
kan voordragen
– Eric van Deelen

binnen vier weken moet duide-
lijk zijn of ook militairen die po-
litiek actief zijn voortaan tijde-
lijk verlof kunnen krijgen als zij
voor uitzending naar het bui-
tenland gestuurd worden. 

coen hagenaars 
roosendaal/den haag

Veteranenombudsman Reinier
van Zutphen heeft een brief ge-
schreven aan minister Kajsa Ol-
longren (Binnenlandse Zaken)
met de vraag om hier binnen een

maand duidelijkheid over te ge-
ven. De Kieswet zal namelijk aan-
gepast moeten worden.

Aanleiding voor dat verzoek is
de situatie van D66-raadslid Alex
Raggers. Raggers – werkzaam bij
Defensie – wordt dit jaar op missie
gestuurd, iets wat militairen niet
mogen weigeren. Het is nu voor
raadsleden niet mogelijk tijdelijk
afstand te doen van hun zetel, dat
kan alleen bij ziekte of zwanger-
schap. Raggers had de keuze: of
raadslid blijven en zijn zetel tijde-
lijk leeg laten of afstand doen van

zijn zetel zodat iemand anders zijn
plek in kan nemen. Raggers koos
voor het laatste, maar hij heeft bij
zijn terugkeer geen recht op zijn
zetel. Dat vindt de D66-fractie-
voorzitter vreemd, hij strijdt voor
aanpassing van die regels.

Hij vindt de Veteranenombuds-
man aan zijn zijde. ,,Want Defen-
sie is erbij gebaat over militairen te
beschikken die lid zijn van een ge-
meenteraad. Zij kunnen hun ken-
nis en kunde van democratie en
rechtstaat overdragen aan het lo-
kale bestuur in het missiegebied.’’ 

Minister beslist binnen maand
over verlof militairen in raad

Een dame die een
vrolijke Tullepetaon
kust, ook de Neutbon speelt
dit jaar in op het motto  ‘A’k
jou nie aar’. 

coen hagenaars
roosendaal

Het ontwerp van de bon - hét be-
taalmiddel met carnaval - komt dit
jaar van kunstenares Peet Quintus. 
Een pakje van elf bonnen kost dit
jaar 25 euro. Omgerekend wordt
een pilsje daarmee wel iets duur-
der. Vorig jaar konden leutvierders
14 bonnen kopen voor 30 euro, of 7
voor 15 euro. Was een bon toen

nog omgerekend 2,14 euro, dit jaar
is één bon 2,27 euro waard. 

Daar is met de aangesloten ho-
reca-eigenaren (een kleine veertig
in en om Roosendaal) toe beslo-
ten, zegt Corné Oosterbos, voor-
zitter van de lokale afdeling van
Koninklijke Horeca Nederland.
Oosterbos: ,,De prijs moet iets om-
hoog omdat de btw is gestegen.’’ 

Daarnaast denken de onderne-
mers dat een maximale prijs van 25
euro wat gebruiksvriendelijker is.
Oosterbos: ,,Dat is het maximale
bedrag dat je kunt pinnen, zonder
dat je je pincode hoeft in te toet-
sen. Dat is wat makkelijker.’’ De
club heeft dit jaar kunstenares
Peet Quintus aangewezen voor het
ontwerp. Oosterbos: ,,We kiezen

elk jaar een andere kunstenaar, het
is een leuke artistieke uitdaging.’’

Nieuw dit jaar is dat Quintus
van haar ontwerp ook een olie-
verfschilderij heeft gemaakt, dat
geveild wordt. De opbrengst gaat
naar het kindercarnaval van de
Stichting Carnaval Roosendaal.
Secretaris Joep van Rijswijk is in
zijn nopjes met dat initiatief: ,,Een
idee van haar, heel leuk. We heb-
ben de laatste jaren zelf ook meer
werk gemaakt van onze jeugdacti-
viteiten. De jeugd heeft immers de
toekomst. Ook bij carnaval.’’

Het schilderijtje gaat vanaf van-
daag in de verkoop, bieden kan
vanaf 444 euro. Bieden kan via
www.tullepetaonsnieuws.nl of
mail: info@tullepetaonsnieuws.nl. 

Ontwerp Neutbon komt dit jaar van Peet Quintus

▲ de neutbon is dit jaar ontworpen door de roosendaalse kunste-
nares peet Quintus. zij heeft ook een schilderij van de bon gemaakt,
dat wordt geveild.  FOTO STICHTING CARNAVAL ROOSENDAAL/PEET QUINTUS 

n Voor het aanvragen was ze nog naar het gemeentehuis ge-
weest, maar gisteren kwam wethouder jan Mollen (links) de
identiteitskaart van mevrouw lauwerijssen-haverkamp (92)
speciaal brengen. inwoners van halderberge kunnen hun pas-
poort laten bezorgen. dynasure regelt de bezorging. de vrouw
uit oudenbosch had de primeur. FOTO GEMEENTE HALDERBERGE

In het bericht over de brede
scholen van Halderberge is de
naam TaLente genoemd als
brede school in Oud Gastel. Dat
is niet juist. De brede school
draagt de naam Futura. In het
gebouw zijn de openbare basis-
school De Linde ondergebracht
evenals het bijzonder basison-
derwijs TaLente. Ook in Hoeven
wordt met twee namen gewerkt.
De brede school heet Het Kan-
senrijk, het basisonderwijs
Uniek, de fusieschool van De
Reuzelaar en De Lindelommer.

corrEctiE

Brede school in Oud
Gastel heet Futura 

Fanfare Kunst Na Arbeid uit
Schijf zoekt muzikanten voor di-
verse instrumenten. Het bestuur
roept mensen op die ooit een
instrument hebben gespeeld en
nu wellicht een zetje nodig heb-
ben om opnieuw samen muziek
te maken. De fanfare is daar-
voor de mooiste orkestvorm,
vindt woordvoerder Edwin Ver-
hoeven. KNA heeft in beperkte
mate instrumenten beschikbaar
voor mensen die tot de zomer
willen meedoen. Contact: 06-
13184045 of 0165-365296.

schijf 

Fanfare Kunst na Arbeid
zoekt muzikanten

EErstE paspoort bEzorgd

De A58 krijgt nog dit jaar een
nieuwe asfaltlaag ter hoogte van
de afslag Vosdonk. Het gaat om
de hele breedte van de weg ten
zuiden van Etten-Leur, in de rij-
richting Breda-Roosendaal.
Ook een stukje verder in de
richting Roosendaal wordt op
enkele plekken nieuw asfalt
aangebracht. Dat zegt woord-
voerder Maurice van de Graef
van Rijkswaterstaat. 
De werkzaamheden vallen on-
der regulier onderhoud. Het
houdt geen verband met een
toename van het aantal aanrij-

dingen en ongelukken waarover
de fractie Leefbaar Etten-Leur
rept in schriftelijke vragen aan
burgemeester en wethouders
van die gemeente. 
De fractie vraagt een diepgaand
onderzoek naar die ongelukken
en een mogelijk verband met de
slechte staat waarin het wegdek
volgens Leefbaar op sommige
plekken zou verkeren. 
Volgens Van de Graef is bij
Rijkswaterstaat niets bekend
van een opvallende stijging van
het aantal ongelukken op de
A58.  

EttEn-lEur

Nieuwe asfaltlaag op A58 bij 
afslag Vosdonk in Etten-Leur


