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Correctie:
plaatsnaam 
moet zijn Wouw
WOUW In het artikel ‘Muziek en
diner op het veld komt terug’ in
BN DeStem van donderdag is een
storende fout geslopen. In dat ar-
tikel wordt meermaals gesugge-
reerd dat Restaurant Muziekland
in Wouwse Plantage plaatsvindt.
Dat is niet juist. Het evenement
vindt plaats aan de Oude Bergse-
baan in Wouw. In het weekend
van 12 en 13 september zijn er
twee walking dinners met ar-
tiesten. Op zaterdag  12 septem-
ber is dat Martijn Fischer met
zijn band, op zondag speelt de
coverband Copy-Cat hits van
onder andere Bløf en Golden
Earring. In het weekend van 19
en 20 september zijn er diners. 

Nieuwbouw Jan Tinbergen College:

‘Ik ben super trots
op ons nieuwe stek’
Het heeft een klein jaar ge-
duurd, maar nu staat het er
toch echt: het nieuwe school-
gebouw van het Jan Tinbergen
College (JTC). Rector Charles
van Wettum van het (JTC) is blij
met het spiksplinternieuwe on-
derkomen. 

Floyd Aanen
Roosendaal

In het gebouw aan de Commando-
baan in Roosendaal zitten 350
leerlingen. Met het hoofdgebouw
erbij is de capaciteit van het
schoolgebouw 1500 leerlingen.

Het is de bedoeling dat mavo 3
en 4 en havo 3 hier les gaan krijgen.
,,Ik ben super trots op ons nieuwe
gebouw”, zegt Van Wettum.  

Het is nog wel even aanpoten
voordat alles klaar is voor de start
van het nieuwe schooljaar, maan-

dag 24 augustus. ,,Volgende week
komen de meubels binnen. De
klassen moeten nog ingedeeld
worden. Kasten, bureaus, tafels en
stoelen.” 

Open aula
Van Wettum: ,,Het heeft alle faci-
liteiten die we nodig hebben. Er is
een grote mooie open aula en een
groot leerplein. Dat is een van de
pijlers van ons onderwijs.”  

Nu de nieuwbouw na de zomer-
vakantie in gebruik wordt geno-
men, kan het JTC het bijgebouw
aan de Azaleastraat verlaten. Daar
zit een deel van de klassen al sinds
2002. ,,Dat is 18 jaar een noodop-
lossing geweest. De leerlingen zijn
er wel aan toe dat ze allemaal op
één locatie les krijgen”, zegt de
rector. 

Nauw betrokken
Rector van Wettum is zelf erg
nauw betrokken geweest bij de
nieuwbouw: ,,Ik ben erg druk be-
zig geweest met de realisatie van
dit prachtige gebouw. In alle eer-
lijkheid kan ik zeggen dat ik
enorm trots ben dat het gelukt is.
We hebben dit natuurlijk samen
gedaan, maar ik ben als school-
hoofd erg blij dat we dit gebouw
begin komend schooljaar in ge-
bruik kunnen nemen.”

Het nieuwe gebouw
heeft alle
faciliteiten die we
nodig hebben
– Charles van Wettum, JTC

▲ Rector Charles van Wettum van het JTC is erg blij met het nieuwe schoolgebouw, hier staat hij in
de aula. FOTO PETER VAN TRIJEN/PIX4PROFS

De tijd is voorbij dat medisch
specialisten, huisartsen en an-
dere zorgverleners op eilandjes
werken. Teams met meerdere
zorgverleners die rond dezelfde
patiënt ‘cirkelen’ wordt het
nieuwe normaal.

Franka van der Rijt
Bergen op Zoom/Roosendaal

Dat was de boodschap van Bravis-
ziekenhuisbestuurders Hans En-
sing en Bianka Mennema gisteren
bij de presentatie van de Zorgvisie
2030. Ensing gaf als voorbeeld de
rugpoli waarbij de neuroloog, pijn-
specialist en fysiotherapeut de han-
den ineenslaan om de patiënt zo
goed mogelijk te helpen.

Dat zorgverleners elkaar steeds
meer opzoeken, is ook te zien aan
de wijze waarop het nieuwe Bravis
ziekenhuis tot 2030 fysiek gestalte
krijgt: nieuwbouw van één hoofd-
locatie in het gebied Bulkenaar in
Roosendaal voor de dure en com-
plexe ziekenhuiszorg. Daarbij ver-
spreid in de regio poliklinieken en
‘Bravispunten’ waar huisartsen,
medisch specialisten, verpleegkun-
digen en andere behandelaars dia-
gnostiek en vernieuwde zorg dicht
bij de patiënt brengen. Als het
enigszins mogelijk is, worden pa-
tiënten buiten de muren van het
ziekenhuis geholpen.

Het plan is om in Bergen op
Zoom vanaf 2026 een uitgebreide
stadspoli te openen. Bravis rept

over een zorgplein dat poliklinische
zorg biedt. Ook de zorg voor kwets-
bare patiënten en mensen met
chronische aandoeningen zoals
reuma, diabetes, COPD of hartfalen

moet op dit zorgplein landen. Over
de precieze locatie en uitwerking
moet nog gepraat worden met ge-
meenten en andere zorgpartners.

Betrekkelijk nieuw is het idee
voor ‘Bravispunten’ in Woens-
drecht, Tholen, Rucphen, Steen-
bergen en Oudenbosch. Wat die
Bravispunten te bieden hebben,
kan per locatie verschillen, aldus
Ensing. Het is de bedoeling dat me-
disch specialisten er met enige re-
gelmaat te vinden zijn om huisart-
sen te ondersteunen of zelf spreek-
uur te houden. De Bravispunten
zijn ook bedoeld om patiënten te
helpen bij zorg op afstand, zoals het
beeldbellen met specialisten.

Volgens Ensing dringt de zieken-
huiszorg zelfs door tot in de huiska-
mer van de patiënten. Het wordt
steeds normaler dat specialisten zo-
als kinderartsen en geriaters op
huisbezoek gaan bij de patiënt. 

Bravis: arts komt van z’n eilandje af

Nieuw is het idee
voor ‘Bravispunten’
in Woensdrecht,
Tholen, Rucphen,
Steenbergen en
Oudenbosch

Wie redt dit enorme
glaskunstwerk van
de sloophamer?
Nu meet het nog drie meter
hoog en zo’n vijftien meter
breed, maar straks is het
enorme glaskunstwerk in het
Roosendaalse gemeentehuis
niet meer dan een berg puin. 

Coen Hagenaars
Roosendaal

Het ruim 40 jaar oude kunstwerk
van Alexander Weiss dreigt bij de
renovatie van het stadskantoor aan
gruzelementen te worden geslagen.
Tot groot verdriet van Roosendaler
Caspar Dingjan: ,,Dat mag niet ge-
beuren.”

Het kunstwerk is namelijk een
icoon van dat gebouw, stelt Ding-
jan: ,,Voor duizenden Roosendalers
was dit het eerste wat ze zagen als
ze voor een rijbewijs of een pas-
poort op het stadskantoor moesten
zijn. Het zou jammer zijn als dit zou
verdwijnen.”

Dingjan, liefhebber van glas-
kunst, informeerde bij de gemeente
Roosendaal wat de plannen voor
het kunstwerk zijn. Daar werd ie
niet direct vrolijk van: ,,Het is niet
circulair te slopen en herplaatsen is
kennelijk ook geen optie. Dus
wordt het gesloopt.”

Nergens voor nodig, stelt Ding-
jan: ,,Want het is goed te demonte-
ren. Sla het op tot er een geschikte

locatie is gevonden.” Opties ge-
noeg, denkt hij: ,,Het nieuwe zie-
kenhuis, het gerenoveerde Maria-
dal... nu lijkt het wel alsof er niet
eens moeite wordt gedaan.”

Dingjan roept de gemeente
daarom op om tot inkeer te komen:
,,Sloop staat gepland voor septem-
ber of oktober, dus er is nog tijd. Nu
sta ik hier nog alleen in, maar ik
hoop snel wat medestanders te
hebben. Hopelijk kan ik mensen
wakker schudden: dit moeten we
niet laten gebeuren.”

Gemeentewoordvoerder Pieter
Thielen bevestigt de sloop: ,,Hoe
jammer we dat ook vinden. Dit
kunstwerk is destijds speciaal ge-
maakt, afgestemd op de architec-
tuur van het oude stadskantoor. Die
zijn in het gerenoveerde stadskan-
toor veranderd. Mocht een partij
het kunstwerk over willen nemen,
dan zullen we daar alle medewer-
king aan verlenen.”

▲ Het enorme glaskunstwerk van Alexander Weiss zoals het voor-
heen in het stadskantoor te zien was. FOTO RONALD WEISS

Voor duizenden
Roosendalers was 
dit het eerste wat 
ze zagen
– Caspar Dingjan


