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Bijeenkomst bewoners en Estea 
Donderdag 15 februari 2017 

Eric begint met een presentatie, waarbij 

de nadruk wordt gelegd op het centrale 

gedeelte en de tijdelijke voorzieningen, 

(achterstallig) onderhoud etc. 

Eind maart wordt gestart met het 

Centralegedeelte. De werkzaamheden 

gaan 3 maanden duren. Kantoren en 

blauwe zaal worden afgebroken. De 

nieuwe entree wordt licht en modern 

met zitjes. Er komt een multifunctionele 

en centrale balie. Ook komt er een 

fietsenstalling met laadpunten voor e-

bikes. Er wordt een tekening getoond 

hoe het wordt en na afloop van de 

bijeenkomst zal bij iedereen een boekje 

worden bezorgd waarin deze tekening en 

andere zaken uit de presentatie staan (is 

inmiddels rondgedeeld).  

Er zijn al veel woningen verhuurd, er zal 

een model woning ingericht worden om 

de mensen te laten zien hoe het wordt.  

De planningen zijn er op gericht om voor 

de zomer klaar te zijn. Ergens op een 

maandag in maart wordt er begonnen 

met de sloop. Er zal een brief worden 

rondgestuurd, over de datum en de 

tijdelijke voorzieningen. Tijdelijk wordt 

de andere ingang aan de rechterkant van 

het gebouw als entree gebruikt. 

Albert neemt de microfoon over voor 

Aangenaam Samen Ouder worden.  

Winkeltje wordt wat kleiner, met lang 

houdbare producten, vers brood en 

vleeswaren. Openingstijden worden nog 

besproken. Voor andere boodschappen 

kan samen met het winkelpersoneel een 

bestelling gedaan worden bij de PLUS 

winkel, die wordt later afgeleverd. Je 

kunt ook rechtstreeks vanaf je eigen 

laptop of ipad bestellen.  

De koffie corner komt bij het winkeltje, 

met een leestafel. Daarnaast komt een 

huiskamer Restaurant, waar ongeveer 

20 mensen tegelijkertijd kunnen eten. Er 

worden ook maaltijdcomponenten in het 

winkeltje verkocht waarmee je zelf de 

maaltijd kan samenstellen. Warme 

maaltijd blijft voorlopig om 12.00 uur. 

Het menu wordt 1 week vooraf 

uitgedeeld, maar er kan ter plekke een 

andere keuze voor een component 

worden gemaakt. Er kan contant betaald 

worden of men kan een abonnement 

nemen. Wouter en Stefan worden 

voorgesteld en die zullen straks de 

organisatie op zich nemen. 

Frietjes, pannenkoeken etc zullen 

gewoon georganiseerd worden.  

 

 
Achterstallig onderhoud wordt allemaal 

tegelijkertijd aangepakt aan de binnen-

en de buitenzijde, schilderen, reinigen 

buitenzijde, asbest verwijderen, 

aanbrengen van dubbel glas, voegwerk, 

regenpijpen en daken, alles wordt 

aangepakt.  

Zonneschermen worden teruggeplaatst. 

De sluitdatum is 31 juli 2017, dan moet 

alles klaar zijn. 

Communicatie: Er staan 3 belangrijke 

contactadressen in het boekje. 

Kijk in het boekje naar openingstijden en 

nummers. Bij brand of andere 

calamiteiten gewoon 112 bellen. 

Het Westhoekje zal eens per maand 

verschijnen en daarin worden bijzonder-

heden vermeld en anders wordt er een 

brief rondgestuurd. 

De bewoners stellen vragen en Maarten 

noteert. Eric beantwoord. 
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Beste bewoners, 
 

Inmiddels hebben we met elkaar weer een goede bewonersbijeenkomst gehad. Een 

bijeenkomst waar u bent ingelicht over de aanstaande veranderingen van het centrale 

gedeelte van de westhoek en de tijdelijke voorzieningen als het centrale gedeelte wordt 

verbouwd! De informatie die we tijdens de bewonersbijeenkomst hebben gedeeld, 

hebben wij ook in een infoboekje bouw & renovatie verwerkt, welke u allemaal thuis 

heeft ontvangen. Als u geen boekje heeft ontvangen dan liggen er nog voldoende 

exemplaren bij de receptie, ook voor de vrijwilligers! 
 

De verhuur van blok 3 (de hoogbouw) verloopt voorspoedig! Daar zijn wij als eigenaar 

erg blij mee. Zeker meer dan de helft van de appartementen zijn nu al verhuurd! Dit 

alles nog door mond-op-mond reclame in Zevenbergen en omgeving. Wij zouden het dus 

erg op prijs stellen als u positieve reclame / ervaringen blijft verspreiden! Om de verhuur 

nog een extra zetje te geven, zijn wij bezig om Prins Clausstraat 5 compleet in te richten 

als modelwoning. Een woning zoals een woning er uit kan gaan zien als de renovatie van 

blok 3 klaar is. Dit om kandidaat huurders een goed beeld te geven van de 

mogelijkheden. Zodra de woning gereed is, krijgt u uiteraard de gelegenheid om eens 

even te komen kijken!  
 

Zo spelen er nogal wat zaken in en om de Westhoek. Een levendige tijd om de Westhoek 

nog beter te maken dan dat het was! 
 

Met vriendelijke groet, 

Maarten de Bruijn 
 

 

Pitricia die de mannen van 

Zwaluwe bouw verwend met 

heerlijke warme soep want het 

is toch behoorlijk koud op de 
“bouw”. 
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Verslag bewoners-
bijeenkomst: Huren en 

Wonen, d.d. 14 februari 2017 
Door Pitricia. 

Aanwezig: Mevr Eland, Mevr Groeneveld, 

Dhr Nolles, Mevr Rabauw, Mevr Vos, 

mevr Tolenaars, Liesbeth van Loon, 

Gerry Kieboom en Pitricia Koomans 

(voorzitter en notulen) 

We bespreken de notulen van 10 januari 

j.l. en hebben daarna een rondvraag. 

In de Prins Bernardstraat wordt het 

plastic 2x per maand op woensdag door 

de gemeente opgehaald. Dit kan bij de 

afvalcontainer worden weggezet. Het is 

voor de Prins Clausstraat nog onduidelijk 

waar dit verzameld kan worden. 

Huurders kunnen het ophaalschema 

digitaal bekijken of aanvragen bij de 

gemeente Moerdijk. (afvalwijzer) 

Bij geluidsoverlast door de renovatie is 

een ieder uitgenodigd om in de Tuinzaal 

te verblijven. Daar is de geluidsoverlast 

minimaal. 

Het is onduidelijk hoe lang de steigers en 

netten rondom blok 4 blijven staan. Deze 

netten zijn voor de veiligheid om 

rondspringende stukken beton op te 

vangen. Het tijdelijk niet mogen 

parkeren is om te voorkomen dat 

verfspatten op auto’s komen. 

N.a.v. de toenemende mankementen 

van cv-ketels heeft de huiseigenaar aan 

Leon van Meer gevraagd om een plan te 

maken hoe dit verbeterd kan worden. 

Daar wordt aan gewerkt. 

Bij mevr Vos is een nieuw raam gezet. 

De lekkages bij mevr Groeneveld en 

mevr Kanters zijn verholpen. 

Er komt 2 uur per week een technische 

dienst in huis. Daarnaast komt er een 

vrijwilliger die kleine klusjes aanpakt. 

Kleine klussen in huis (b.v. ophangen 

schilderij) mag u zelf uitvoeren. 

Dhr Nolles geeft aan dat kosten van 

nieuw aan te brengen zonneschermen 

voor de huurder zijn. Gerry ligt toe dat 

bij de nieuwbouw kosten lager zullen zijn 

wanneer er voor meerdere huurders 

tegelijk (collectief) schermen worden 

aangeschaft en opgehangen. De kleur 

van zonneschermen wordt door Estea 

bepaald. 

Iedere huurder in blok 5 heeft een eigen 

plek op de gang (grijs vierkant vlak) 

waar persoonlijke spullen opgehangen 

kunnen worden. Het stevig monteren is 

eigen verantwoordelijkheid. De vrijwillige 

klusjesman mag hier ook voor gevraagd 

worden. 

Mevr Eland heeft een advertentie van 

een digitale deurspion. Vanuit het 

appartement is de gang te zien. Dit kan 

de veiligheid bevorderen. Pitricia gaat 

kijken of dit gemonteerd kan worden 

zonder schade aan te brengen aan de 

pas geverfde deuren. Het zou een mooi 

systeem kunnen zijn wat bewoners 

kunnen aanschaffen. Heijligers is 

gevraagd of de huidige bekabelingen en 

het bellenststeem geschikt is om 

camera-beveiliging bij de voordeur te 

maken. 

Het blijft van groot belang dat u de eigen 

voordeur goed afsluit. Ook als er 

ongewenste mensen in het pand zijn 

kunnen ze dan nog niet binnen bij de 

huurders. 

Pitricia gaat  bij de schilder navragen 

wanneer de lampen opgehangen gaan 

worden.  

We praten nog na over de nieuwe 

uitgave van ’t Westhoekje. Deze gaat 10 

tot 12 keer per jaar worden uitgegeven. 

Copy mag aangeleverd worden bij 

Liesbeth van Loon (eindredactie) of 

Pitricia. Mevr Eland gaat een stukje 

schrijven wanneer zij in Lourdes is 

geweest. De 1e nieuwe uitgave is 

verspreid en de aanwezige bewoners 

geven aan het een prima Westhoekje te 

vinden. 

 

Volgend overleg: 

2e dinsdag van de maand, 14 maart 

2017  
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Willemstar Singers 
 

Op een koude woensdagavond van 8 maart 2017 komt het koor de Willemstar Singers 

naar de Westhoek om een avondje te zingen. Onder leiding van Amare Bilate.Het is een 

groot koor van mannen en vrouwen. Het koor bestaat bijna 7 jaar en telt 43 leden. De 

dirigent komt uit Ethiopia, is al een aantal jaren hier en speekt perfect Nederland. Er is 

geen live muziek, maar een prachtige Soundblaster zorgt voor de benodigde begeleiding.  

 

Ze beginnen met een lied uit Afrika. 

 

I have a Dream, I am Sealing, Hallelujah 

van Lennard Cohen, Bridge over Troubled 

Water. 

Het is een mooi koor met een eigen 

sound. 

 

Het koor geeft op 1 april 2017 een 

concert in de Koepelkerk in Willemstad. 

Aanvang 20.00 uur. 

 

 

Na de pauze nog een mooie Gospel, 

Yesterday en nog andere mooie 

nummers. Het was niet erg druk in de 

zaal maar wel muisstil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Redactie 

Redactie: Pitricia Koomans  

  Ineke Sekeris 

  Andrine Scholten 

Fotografie: Ineke Sekeris,  

Bouwfoto’s:  Lambert Geleijns 

Eindredactie: Liesbeth Bax 

(voor kopij:   aabax@hotmail.nl) 
 

www.westhoek.nu 

’t Westhoekje 2017 
 

Uitgave Kopij Uitgifte 

April 2017 17-03-‘17 1e week april 

Mei 2017 21-04-‘17 1e week mei 

Juni 2017 19-05-‘17 1e week juni 

Juli 2017 16-06-17 1e week juli 
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Gedicht 

1 februari 1953 De stormvloed. 
Vader ging deuren en luiken sluiten 
er was een hevige storm voorspeld 

De wind gierde al om het huis daarbuiten 
men ging laat naar bed, bang voor het geweld. 

De buitendijk was kapot geslagen 
een muur van water kwam de polder in 

alles verdronk, grote mensen en kleine blagen 
bij velen trof het een heel gezin. 

Compleet ontheemd was men geworden 
soms gescheiden, werd men elders ondergebracht 

Weinigen die daar echter over morden 
wij leven gelukkig nog, werd er gedacht. 

De polder is droog en er wordt hard gewerkt 
waar ooit werd geoogst, staan nu houten huizen. 
Van ver had men leed en rampspoed opgemerkt 
gul werd er gegeven, het opende vele kluizen. 

Chiem de Vos 2012. 

 
 

Noorse woningen, geschonken door Koning Haakon van Noorwegen, voor de dakloos 

geworden bewoners van Moerdijk. Er staan er nog een aantal, verspreid door de 

Gemeente in Klundert, Heijningen, Fijnaart en ook in Zevenbergen.
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Historie Weetjes uit de omgeving 
 

 

Nadat in 1936 de Moerdijkbrug 

geopend was, werd aan de Noord-

Brabantse kant bij Zevenbergschen 

Hoek een Mariakapel opgericht aan de 

Oostkant van de A16.  Beeldhouwer 

Manus Evers en architect Jos Bedaux. 

Van Jos zijn overal in Nederland 

Mariakapelletjes terug te vinden. Op 

15-08-1939 op "Maria Ten Hemel 

Opneming" werd de kapel 

ingezegend. Maar Maria zou daar niet 

blijven staan. In 1967 moest ze 

verhuizen naar de Westkant van de 

A16, in verband met de verlegging van de snelweg.  

 

 

 

Haar plaats werd ingenomen  

door een benzinestation. De 10 meter hoge toren  werd vervangen door een moderne 

betonnen plaat. 

 

En door de aanleg van de HSL-Zuid moest de 

kapel voor de tweede keer wijken. Door de 

verbreding van de A16 en de aanleg van de 

HSL-Zuid werd de Mariakapel ter hoogte van 

Zevenbergschen Hoek in maart 2002 van 

zijn plek verwijderd. 

 

 
 

En dit keer reisde Maria niet op een ezeltje, maar achterop een vrachtwagen gevuld met 

zand om eventuele beschadigingen te voorkomen.  

 

Intussen staat ze alweer een aantal jaren naast de snelweg. 
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VASTE ACTIVITEITEN 
 

Iedere maandagmiddag  van 13.30 tot 15.30 uur Handwerken in De Tuinzaal 

Iedere dinsdagmorgen  van 9.30 tot 10.30 uur Bibliotheek in De Tuinzaal 

Iedere dinsdagmiddag  van 14.00 tot 16.00 uur Spelletjes in De Tuinzaal 

Iedere dinsdagavond  vanaf 18.30 uur Instuif in De Tuinzaal 

Iedere woensdagmiddag  van 14.00 tot 16.00 uur (behalve op Frietdag) sjoelen in De 

Tuinzaal 

Iedere donderdagmorgen  vanaf 10.30 uur Darten in De Tuinzaal 

Iedere vrijdagmorgen  van 10.30 tot 11.30 uur Geheugentraining in De Tuinzaal 

Iedere zondagmorgen  Kerkdienst om 10.00 uur in de Stilteruimte 

Iedere morgen   om 10.00 uur koffiedrinken in De Tuinzaal (2e kopje 0,50) 

Iedere dag om 12.00 uur gezamenlijk gebruik warme maaltijd in De 

Tuinzaal (op inschrijving en tegen betaling) 

Maandag t/m zaterdag  winkel open van 9.15 tot 11.15 uur 
 

1 maart ( 1e woensdag van de maand) vanaf 12.00 uur Frietdag in de Tuinzaal 
 

2 maart, donderdagmiddag om 14.00 uur, Moerdijks Seniorenkoor, gratis entree en 

kopje koffie 
 

3 maart, vrijdagmiddag om 15.00 uur, Weeksluiting in de Stilte Ruimte. Voorganger ds. 

Buijs 
 

7 maart ( 1e dinsdagmiddag van de maand) 14.00 uur bewoners- en vrijwilligersoverleg 

Activiteiten. In de Tuinzaal 
 

14 maart ( 1e dinsdagmiddag van de maand) 14.00 uur bewonersoverleg Huren en 

Wonen. In de Tuinzaal 
 

16 maart, donderdagmorgen, gespreksgroep met Pauline Kranendonk, 10.30 uur in de 

Prins Clauszaal 
 

17 maart, vrijdagmiddag om 15.00 uur, Weeksluiting in de Stilte Ruimte. Voorganger 

Pauline Kranendonk 
 

Half of eind maart zal er nog een Gourmet-avond georganiseerd worden. Hou de flyers 

op de prikborden in de gaten voor de aankondiging!   
 
 

Wist je dat:  
 

- Je de afvalwijzer van de Gemeente zelf op kan vragen op www.mijnafvalwijzer.nl , 

vul dan postcode en huisnummer in en druk op ga door. Je ziet dan meteen 

wanneer het afval wordt opgehaald. Je kunt het ook printen door op het rode 

knopje met PDF te drukken. Heb je geen computer, bel dan naar de gemeente, 

dan krijg je hem opgestuurd. Telefoonnummer: 140168 

  

http://www.mijnafvalwijzer.nl/
tel:140168
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