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Alleen maar winnaars

De winnaars van de Roosendaal  Business Awards delen
voor de foto nog even het podium, om daarna aan de
afterparty te beginnen. Stad en Streek 4
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Onderzoek naar de haalbaarheid

Zusters uit Indonesië 
tonen interesse in klooster 
Bisschop Jan Liesen heeft in
een brief aan parochianen van
de Sint Norbertusparochie laten
weten dat er mogelijk een zus-
tercongregatie komt in het
klooster naast de Onze Lieve
Vrouwekerk aan de Kade in Roo-
sendaal.

Floyd Aanen
Roosendaal 

Hij schrijft dat een communiteit
van Indonesische zusters, die ver-
bonden is aan de congregatie van de
zusters van Charitas uit Roosen-
daal, interesse toont in het klooster.

,,De bisschop is ervan overtuigd
dat deze communiteit een positieve
uitstraling zal hebben in de paro-
chie en in het bisdom”, zegt de
woordvoerder van het Bisdom
Breda, Marc de Koning. ,,Er wordt

onderzocht of het mogelijk is om de
Indonesische zusters naar Roosen-
daal te halen.” In de brief spreekt de
bisschop dan ook over het onder-
zoek naar de komst van een religi-
euze communiteit.

,,Momenteel onderzoeken de pa-
rochie en de congregatie de haal-
baarheid van deze plannen. Zoals
gezegd: de intentie is er”, laat de
woordvoerder De Koning weten.

Kerk blijft open
Door de mogelijke komst van de
nonnen uit Indonesië blijft de Pa-
terskerk, zoals de Onze Lieve Vrou-
wekerk ook wel wordt genoemd, in
ieder geval de komende vier jaar
naast de Sint Josephkerk open als
tweede kerk van Roosendaal. 

Nadat in 2016 de Goede Herder-
kerk en de Sint Franciscuskapel ge-
sloten werden en in Nispen een

proces tot herinrichting van de Ma-
ria Hemelvaartkerk werd gestart,
heeft het parochiebestuur een
voorstel ontwikkeld voor één kerk-
gebouw voor het stedelijk gebied
van Roosendaal.

Het parochiebestuur maakte eind
2018 bekend dat twee van de drie
kerken in Roosendaal moesten
sluiten. 

Uit die plannen bleek dat de St.

Josephkerk als enige kerk in Roo-
sendaal open zou blijven en de
Onze Lieve Vrouwekerk en de
Moeder Godskerk  hun deuren zou-
den sluiten. De sluiting van de
Moeder Godskerk is intussen een
feit. Die kerk is in oktober aan de
eredienst onttrokken.

Klooster
Het klooster naast de Onze Lieve
Vrouwekerk is tussen 1875 en 1876
gebouwd.  In 1876 werd het gebouw
daadwerkelijk als klooster in ge-
bruik genomen. Sinds 2002 is de
kloosterfunctie vervallen. 

Het  monumentale gebouw, met
de kloosterkapel en de Paterskerk,
geldt als een architectonisch zeer
belangrijk complex. De Paterskerk
is in de periode vanaf 2010 trou-
wens voor een groot gedeelte geres-
taureerd. 

Er wordt onderzocht
om de Indonesische
zusters naar
Roosendaal te halen
—Marc de Koning, woordvoerder

Bisdom Breda

ROOSENDAAL CultuurCom-
paan en kinderopvangorganisa-
tie Kober gaan samenwerken
om peuters tussen de twee en
vier jaar in Roosendaal kennis te
laten maken met kunst en cul-
tuur. Het gaat vooralsnog om
een proef, die veel lijkt op de pi-
lot dit op dit moment ook loopt
bij de Roosendaalse basisscho-
len. 

Onder de noemer Vitamine C
krijgen basisschoolleerlingen
theater-, muziek- en danslessen
aangeboden. Door ook peuters
hier bij te betrekken, wordt ge-
hoopt deze kinderen een brede
basis te geven op het gebied van
cultuuronderwijs.

De pilot met Kober gaat voor-
alsnog van start op zeven loca-
ties, in de wijken Tolberg en
Kroeven. Die lessen worden ge-
geven door lokale en regionale
cultuurorganisaties. Op een later
moment wordt gekeken of dit
programma wordt voortgezet en
uitgebreid. CultuurCompaan en
Kober zijn geen vreemden van
elkaar, beide partijen werkten in
2015 ook al eens samen in een
soortgelijk project.

Cultuurproject
voor peuters 



STAD EN STREEK4 dinsdag 26 november 2019

RO

TriStar wint Business Award Roosendaal

Het regende volop
prijzen in De Kring
Bij het jaarlijkse ondernemers-
feestje in De Kring in Roosen-
daal heeft TriStar Industries,
dat schoonmaakmiddelen voor
de industrie produceert, giste-
ren de Business Award gewon-
nen.

Marjo Peppelaar
Roosendaal

Het is niet de enige prijs die gister-
avond is uitgereikt: de Zorg Award
ging naar WijZijn, de City Award
is gewonnen door BBQ Expe-
rience Centre en Washin’ 7 sleepte
de Small Business Award in de
wacht. De genomineerde Roosen-
daalse bedrijven, drie per catego-
rie, zijn allemaal bezocht en be-
oordeeld door de jury onder lei-
ding van Chris Cornet. 

,,Waar het om draait is innova-
tief ondernemerschap”, beet bur-
gemeester Han van Midden het
spits af. Hij is trots op de vele ‘pa-
rels’ in de regio, vooral in het MKB.
,,Bedrijven die de verbinding, ver-
slimming en verduurzaming zoe-
ken.” 

Daarvan zijn de winnaars, vol-

gens hem,  allemaal op hun eigen
manier goede voorbeelden. 

Van Midden kreeg een compli-
ment van gastspreker Annemarie
van Gaal, die onder meer aan de
wieg stond van de Russische ver-
sies vande tijdschriften Cosmopo-
litan, Marie Claire en Good House-
keeping. Zij sprak al op honderden
ondernemersbijeenkomsten. ,,Dit
is misschien de tweede keer dat ik

merk dat de burgemeester zijn
avond opoffert om de gasten wel-
kom te heten.”

Zij gaf de ondernemers in de
volle Kring de tip mee om, naast
een Raad van Commissarissen,
vooral ook een Raad van Inspiratie
op te richten. In haar geval waren
dat de 13-jarige krantenjongetjes in

Moskou, die precies wisten waar
de klant naar op zoek was. Zij
kwamen met het idee om de cover
van de volgende Cosmo op plastic
tasjes te zetten. ,,Honderd miljoen
hebben we er verkocht, het hele
straatbeeld vol wandelende bill-
boards voor onze producten. Suc-
cesvolle ondernemers kijken altijd
vooruit”, hield Van Gaal haar toe-
hoorders voor.

Initiatiefnemer Corné Ooster-
bos organiseert de Roosendaal
Business Award, dit jaar gepresen-
teerd door de Roosendaalse RTL-
weervrouw Nicolien Kroon, nu
voor de zevende keer. Het zaken-
gala wil een combinatie van zaken
en plezier zijn: netwerken bij de
etentjes vooraf en als de spanning
eraf is plezier op de afterparty, dit
jaar met een optreden van Django
Wagner. 

Het regende awards voor bedrij-
ven  want Kameleon Solar ontving
eerder op de dag als eerste bedrijf
in Roosendaal De Groene Pluim,
een prijs voor duurzaamheid. Ka-
meleon Solar specialiseert zich in
op maat gemaakte, gekleurde zon-
nepanelen voor gebouwen.

Waar het om draait is
innovatief
ondernemerschap
– Han van Midden,
burgemeester

Tien jaar geleden begon Gas-
tels Fanfare met knikkende
knieën in de dorpskerk aan wat
inmiddels een geliefd muziek-
spektakel is geworden; Amu-
sant Gastels. Zaterdag 14 de-
cember wordt de traditie voort-
gezet. 

Fons Pijnen 
Oud Gastel

De muzikale theatershow The most
wonderful Time komt er omdat
muzikanten en bestuur gewoon

niet zonder kunnen. Voorzitter
Karel Bartelen: ,,We beschikken
inmiddels over de nodige ervaring.
Dat was in de beginjaren wel an-
ders. Zoiets brengen in een kerk.
Dat was een uitdaging. Het is zo-
wel voor het dorp Oud Gastel als
voor ons het muzikale hoogtepunt
geworden. Na veel discussie beslo-
ten we na tien jaar toch te begin-
nen aan een vervolg.”

Van de vijfhonderd kaarten zijn
er al heel wat verkocht. Uiteraard
heeft de fanfare, onder leiding van
Jurgen Damen, een behoorlijke in-

breng in de show. Ook hun jeugd
van SpelenderwijZ en EigenwijZ,
met nieuwe dirigente Karlijn Din-
gemans, is van de partij. Een gast-
optreden is er van zanggroep Opus
165. Speciale solisten zijn Marieke
Ewoldt en Rob van de Geijn. ,,Het
publiek zal er zeker geen spijt van
krijgen om dit mee te beleven. Van
Claudia de Breij tot Michael Bublé,
inclusief vette knipoog naar de ge-
zellige wintertijd.”
� Kaarten: www.gastelsfanfare.nl,
de Martwienkel en Onder de
Toren.

‘Het publiek zal er zeker geen spijt van
krijgen om dit mee te beleven’

n Shantykoor ’t Craeyenest verzorgt woensdag 11 december
een optreden in wijkcentrum de Bergspil bij Tolbergcentrum,
aanvang 19.30 uur. Het koor brengt dan weer een bonte verza-
meling shanty- en zeemansliedjes. Shanty’s zijn de werkliede-
ren van vroeger op de schepen maar ook zeemansliederen. Het
koor bestaat uit louter mannen, maar in het begeleidingscombo
zitten wel vrouwen. De repetities van het koor zijn ook op
woensdag van 19.30 tot 21.30 uur. FOTO CRAEYENEST

Het Dementienetwerk West-Bra-
bant houdt woensdag 4 decem-
ber in samenwerking met Stich-
ting voor Vrienden van Mensen
met Dementie een theater-
avond over dementie in De
Geerhoek in Wouw. De voorstel-
ling start om 19.00 uur. Daarna
volgt een gesprek onder leiding
van stichting Zet, samen met de
casemanagers dementie. Ook
zijn Alzheimer Nederland en
Mantelzorg Roosendaal aanwe-
zig. Toegang gratis. Aanmelden
via info@dementienetwerkwb.nl.

WOUW 

Dementietheater 
in De Geerhoek 

Op het Sfeerstrand in Stadsoe-
vers in Roosendaal is vrijdag 29
november het debuut van de co-
verband Lazy Tuesday. Deze co-
verband speelt pop, rock, blues
en soul. Lazy Tuesday is in maart
2016 opgericht en werkte sinds-
dien aan het repertoire. Zangeres
is Ilse Ockeloen, Jan Oostindie
op toetsen, Adriaan Graafmans
op gitaar, Erwin Koolman op bas,
Ingrid van der Heijden op saxo-
foon en François Verschueren op
drums. Aanvang 20.30 uur en en-
tree is gratis. 

ROOSENDAAL 

Debuut Lazy Tuesday 
op podium Stadsoevers 

ZEEMANSLIEDEREN

Al ruim 30 jaar serveert de
Kruiskerk aan het Lucasplein in
Roosendaal tijdens de advent
sobere soepmaaltijden. Het
thema is ‘Hoe vrij zijn wij?’ De
maaltijden zijn op de maan -
dagen 2, 9, 16 en 23 december
van 18.00 tot 19.00 uur. Er wordt
van de deelnemers een vrije gift
gevraagd die naar Vluchtelin-
genwerk Roosendaal gaat. In de
Moeder Godskerk zijn ook ad-
ventsmaaltijden geserveerd,
maar die kerk is nu dicht. De
maaltijden zijn nu in het nieuw

opgerichte pastorale steunpunt
in Residentie De Kroeven aan
de Kroevenlaan 100. Hier zijn de
maaltijden op de woensdagen
27 november en 4, 11 en 18 de-
cember vanaf 12.30 uur. Het
goede doel hier is ‘Een andere
kerst’. Dat is een middag op eer-
ste kerstdag van de Gemeen-
schap Sant’Egidio Roosendaal
voor eenzame mensen. In de
Evangelische Gemeente (Bene-
dendonk 1) zijn de maaltijden
donderdag 12 en vrijdag 20 de-
cember, aanvang 18.00 uur.

ROOSENDAAL 

Adventsmaaltijden in Kruiskerk
en het pastorale steunpunt 




