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Deze week

Gertjan Koolaard voor vierde keer Nederlands kampioen stijldansen

Gertjan Koolaard uit Sint-Maartensdijk is voor de vierde keer Nederlands kampioen. Voor de tweede keer op rij wint hij met danspartner Jolanda Boonman.

De winnaars van de Thoolse ondernemersprijs 2013, de ondernemers van Boulevard Mariteam: Pjotter Coehorst, Thijs van der Beek,
Janneke en Gerbert Kooij en Ger Baijens (v.l.n.r.). Afwezig waren de ondernemers Ronald Vermeulen en Andy Vrijhof van Novanta, Marco
Bergsma van Seastar en Frank en Colinda van Dijk van Mariteam Shipyard.

Startersprijs fietsenmaker Piet Fase uit Oud-Vossemeer

Watersportbedrijven Setalland

beste voorbeeld samenwerking

,,We zijn er trots op dat we, zeker in
deze tijd waarin het nog moeilijker
is om duur speelgoed aan de man te
brengen, er toch in slagen onze on-
derneming in stand te houden. We
moeten nog veel leren, maar daar
zijn we dan ook hard mee bezig”,
zei Ger Baijens van De Valk jacht-
makelaardij. Hij is een van de on-
dernemers van Boulevard Mariteam
en mocht het zoutkristal in ont-
vangst nemen.

Bootjes

Er waren in totaal drie genomineer-
den voor de ondernemersprijs. Het
afvalcollectief Sint-Maartensdijk,
waarin inmiddels dertien bedrijven
gezamenlijk hun afval inzamelen,
scheiden en laten afvoeren, was een
daarvan. Kees Geuze van straalbe-
drijf Geuze uit Sint-Maartensdijk
was aanwezig als vertegenwoordi-
ger en kreeg een oorkonde in zijn

handen gedrukt. Dat gold ook voor
André van Ast van ondernemersver-
eniging Activa uit Sint-Annaland,
de andere genomineerde. De club
geeft uiting aan het thema samen-
werking door verenigingen en leden
te betrekken bij activiteiten van de
winkeliers en andersom. Ook heeft
Activa pas zijn doelgroep vergroot
door naast winkeliers ook ZZP’ers
en bedrijven van het bedrijventer-
rein te omarmen.
Het Ondernemers Overleg Tholen
(OOT) organiseert samen met de
Thoolse Ondernemers Federatie
(TOF) en de gemeente de verkie-
zing en had een beoordelingscom-
missie samengesteld. Die bestond
uit Rien Tholenaar van Rithotekst
uit Oud-Vossemeer, Walter Beve-
lander van Remmerswaal accoun-
tants uit Sint-Maartensdijk en Hin-
ke Bakker van de Buren Coating uit
Tholen. Zij vonden dat Boulevard
Mariteam zich het beste heeft ge-

profileerd binnen het thema. ,,Door
intensieve samenwerking van een
aantal watersport gerelateerde be-
drijven, zet uw organisatie het on-
langs herontwikkelde havengebied
in Sint-Annaland stevig op de
kaart. Boulevard Mariteam geeft
door de gezamenlijke aanpak en
uniforme uitstraling op een uitmun-
tende manier invulling aan het the-
ma Samen werken óf samenwer-
ken?”
Tijdens het filmpje dat van alle ge-
nomineerden was gemaakt en tij-
dens de avond werd vertoond, zei
een van de ondernemers van de wa-
tersportboulevard, Frank van Dijk
van Mariteam Shipyard, heel
treffend wat het concept van Boule-
vard Mariteam inhoudt: ,,We heb-
ben allemaal wat met bootjes.” Vol-
gens de jury hebben de zeven
ondernemers de handen ineengesla-
gen zonder te denken in termen van
concurrentie.

Stimulans

De Thoolse startersprijs is bedoeld
als een extra stimulans om de in-
middels succesvolle onderneming
voort te zetten, zei Rien Tholenaar.
Voor deze verkiezing waren aan-
vankelijk ook drie ondernemers ge-
nomineerd, maar één daarvan viel
af. Arjan Fase uit Sint-Annaland
heeft wegens ziekte zijn bedrijfsac-
tiviteiten moeten stopzetten. Hij had
een mobiele fietsenwinkel en reed
naar de mensen toe bij pech onder-

weg. ,,Hij speelde heel handig in op
een behoefte. We zullen ervoor zor-
gen dat hij een passende attentie
krijgt”, aldus Tholenaar. Hij vroeg
het publiek om te applaudisseren
voor deze genomineerde en daar
werd onmiddellijk gehoor aan gege-
ven. Fietsen is populair en dat blijkt
wel uit het feit dat de tweede geno-
mineerde ook uit die branche komt.
Piet Fase uit Oud-Vossemeer levert
met zijn bedrijf Fase Fietsen sport-
fietsen of andere soorten fietsen op
maat. ,,Mensen die bij ons komen,
willen geen standaardfiets. Het zit
‘m in de details, zoals een andere
vorm frame en een bijpassend
zadel”, zei Piet Fase. De beoorde-
lingscommissie roemde hem op de
manier waarop hij zich onder-
scheidt. ,,Met het maken van maat-
werk (sport)fietsen onder eigen la-
bel. Fase Fietsen speelt daarmee in
op de groeiende populariteit van
(toer)fietsen en de behoefte aan
comfortabele en betrouwbare fiet-
sen voor zowel recreatieve als spor-
tieve fietsers.”
Fase is opgegroeid in de wielersport
en zijn bedrijfsactiviteiten zijn be-
gonnen als hobby. ,,2013 werd door
velen gezien als een lastig jaar van-
wege de crisis, maar bij ons is het
het beste jaar tot nu toe.”
Johan Uijl uit Tholen feliciteerde
zijn collega-genomineerde met de
prijs, een silhouet van een schaatser
die uit de startblokken schiet. 

Het voorbeeld van samenwerking binnen de gemeente
Tholen is Boulevard Mariteam in Sint-Annaland. Dat
vindt de jury van de Ziringus ondernemersprijs althans
en daarom is de prijs toegekend aan de zeven onderne-
mers die samen in de watersport actief zijn. De onder-
scheiding werd dinsdag uitgereikt tijdens de onderne-
mersavond in het gemeentehuis. Die had als thema
Samen werken óf samenwerken? Voor het eerst werd
ook een startersprijs uitgereikt. Die ging naar Piet Fase
uit Oud-Vossemeer met zijn bedrijf Fase Fietsen.

Nieuwe is nodig voor groei akkerbouwbedrijf

Sloop schuur Reijgerburgh

stuit op bezwaren welstand

Overdracht supermarkt in Sint-Maartensdijk 

Arjan van Ommen stopt 

als eigenaar Sparwinkel 

Kees de Koning 

uit Oud-Vossemeer 

vrijwilliger van het jaar,,Mijn monumentenhart bloedt, maar ik begrijp uw argu-
menten ook.’’ Dat zei secretaris Anthonie Dieleman van
de welstandscommissie maandag toen de familie Hage
toe kwam lichten dat ze de landbouwschuur bij hun mo-
numentale boerderij Reijgerburgh in Sint-Maartensdijk
willen slopen en willen vervangen door een nieuwe. 

Reijgerburgh aan de Provinciale-
weg is een rijksmonument, het is
omgeven door een gracht. Op dit
terrein zijn het oude woonhuis en de
bakkeet met de typische ovalen ra-
men gebouwd ( 17de eeuw), maar
ook een woonhuis en de schuur van
latere datum. De schuur is al de der-
de die op het erf is gebouwd, zei
Anja Hage die namens de familie
sprak en samen met haar man Izak
en zoon Kees, en de constructeur
van de nieuwe schuur naar het ge-
meentehuis was gekomen. 
,,Toen we het plan voor het eerst on-
der ogen kregen, schrokken we er
een beetje van,’’ zei Dieleman. ,,Het
is een hele bijzondere boerderij, met
gebouwen uit verschillende tijden.
De schuur die u af wil breken is ge-
metseld en heeft pannen. Wat u nu
voorstelt, is wat minder charmant
om het zo maar te zeggen.’’ De
nieuwe schuur krijgt stalen gepot-
dekselde wanden. Volgens Diele-
man is Reijgerburgh een rijksmonu-
ment. En dat geldt ook voor de
gebouwen die in de invloedsfeer
staan. ,,We moeten het in ieder ge-

val voorleggen aan de monumen-
tencommissie.’’
Volgens de familie Hage voldoet de
schuur niet meer voor het akker-
bouwbedrijf. ,,De machines zijn zo
groot geworden dat ze niet meer
naar binnen kunnen worden gere-
den. De muren zijn gescheurd, het
dak is slecht, er zit betonrot bij de
schuifdeuren. We zijn echt aan een
nieuwe schuur toe. We moeten ons
bedrijf kunnen blijven voeren. Er is
een opvolger in zicht die verder wil
groeien met het bedrijf.’’ 
Dieleman maakte Hage er attent dat
de provincie bezig is om een subsi-
die te verlenen voor het opknappen
van oude schuren. Maar Anja zag
daar geen brood in: ,,Dat lost het
probleem niet op. Er kunnen geen
machines binnen en ook de opslag
is nu niet voldoende. En onze erva-
ring is dat een rijksmonument ook
veel geld kost. Dan gaat ook de
schuur ons ook nog eens veel geld
kosten.’’ Nadat iedereen zo zijn
voors en tegens had uitgewisseld,
besloot de commissie zelf een kijkje
te gaan nemen. Nog dezelfde dag. 

Arjan van Ommen verkoopt de Sparwinkel in Sint-
Maartensdijk. De 34-jarige Van Ommen blijft wel als
ondernemer met een eigen adviesbureau dat ook actief is
voor de Sparorganisatie. De buurtwinkel aan de Markt
wordt op 2 december overgedragen aan de Spar-organi-
satie die op zoek gaat naar een opvolger. Gisteren is het
personeel ingelicht over het vertrek van Van Ommen.

Arjan van Ommen heeft ruim zes
jaar de winkel geleid, maar is toe
aan een nieuwe uitdaging. Privéom-
standigheden hebben het besluit
versneld, zegt hij. ,,Dan moet je op-
nieuw keuzes maken.’’ Al langer
gingen er geruchten dat de onderne-
mer de winkel verkocht zou hebben.
Klanten zagen hem niet zo vaak
meer in de zaak. ,,Dat laatste klopt
omdat ik weer aan de studie was ge-
gaan en omdat het team zo veel mo-
gelijk verantwoordelijk is gemaakt
voor de dagelijkse gang van za-
ken.’’ Pas drie maanden geleden
bood de ondernemer de winkel te
koop aan bij Spar Nederland omdat
Van Ommen de bakens gaat verzet-
ten. Wim Jagers neemt de winkel
tijdelijk waar tot er een nieuwe on-
dernemer is gevonden. Jagers deed
dat ook bij de Spar in Oud-Vosse-
meer. Arjan gaat nu drie dagen in de
week voor als operationeel mede-
werker Spar Nederland werken.
Door in te springen bij vestigingen,

verbouwingen te begeleiden en te
assisteren bij het aanpassen van de
formule. 

Bedrijfskunde

Van Ommen nam in oktober 2007
de winkel aan de Korte Vest over.
Tijdens de winterfair in december
van dat jaar werd de nieuwe winkel
aan de Markt (voorheen het garage-
bedrijf van Van Steenis) geopend.
De ondernemer kijkt er met plezier
en trots op terug. ,,Toen ik startte,
gaf ik mezelf vijf tot zeven jaar. Dan
zou ik toch weer toe zijn aan iets an-
ders. Drie jaar geleden wilde ik al
meer. Ik ben de studie register be-
drijfskunde gaan doen en manage-
ment en innovatie. Als compensatie.
Dat werd bevestigd door de Sparor-
ganisatie want in Oud-Vossemeer
kon ik een tijdelijke klus doen door
de vestiging daar te runnen.’’

Gertjan Koolaard (24) uit Sint-Maartensdijk is voor de vierde keer
Nederlands kampioen stijldansen geworden. Hij won de titel in de G-
klasse, voor mensen met een beperking. Vorig jaar ging het kam-
pioenschap ook naar Koolaard, toen danste hij eveneens met Jolanda
Boonman. Ze deden mee in de combiklasse, waarin iemand met een

beperking met een vrijwilliger danst. Koolaard is lid van dansschool
Quick and Slow in Roosendaal, die danslessen geeft aan mensen met
een verstandelijke handicap. De dansinstructrices Margot Kapitein
en Veronique Hary wonnen voorafgaand aan het NK in Ermelo met
hun dansschool de Lucille-award, voor hun inzet in de afgelopen ze-

ven jaar voor het stijldansen in de G-klassen. De prijs is vernoemd
naar televisiepresentatrice Lucille Werner, die zelf een beperking
heeft en zich sterk maakt voor de maatschappelijke deelname en ac-
ceptatie van andere mensen met een beperking.

Zie verder pagina 3.

Kledingwinkel

Leger in Tholen
Het Leger des Heils opent in janu-
ari een dependance in Tholen. De
organisatie gaat met ingang van het
nieuwe jaar de vrijgekomen ruimte
aan de Dalemsestraat 4 huren. De
kledingzaak die daar zit, verhuist
volgende week naar de Eendrachts-
weg. Het Leger heeft het interieur
overgenomen. Naar kleding is veel
vraag volgens Bram van de Sande,
coördinator van het dienstencen-
trum in Sint-Maartensdijk. Het idee
om een kledingwinkel te openen, is
ongeveer een maand geleden geop-
perd tijdens een vergadering, zegt
hij. ,,In Tholen wonen meer men-
sen dan in Sint-Maartensdijk en
misschien bereiken we zo weer an-
dere mensen.” Er zijn, door inspan-
ningen van echtgenote Adri van de
Sande, 20 vrijwilligers op de been
gebracht. Die gaan de winkel, die
op dinsdag- en woensdagmorgen en
vrijdag open is, bemannen en zor-
gen voor het sorteren van kleding.
De inzameling van kleding blijft
ongewijzigd. De inzamelingsbox
blijft bij de Wereldwinkel in Tholen
staan. ,,Die is zes dagen in de week
open en krijgt daar ook een bijdra-
ge voor van ons. Dus het is voor
beide partijen goed.” Kleding is
volgens Van de Sande een belang-
rijke inkomstenbron voor het Le-
ger, maar hij doet geen mededelin-
gen over de bedragen. Het geld
wordt voorlopig opgepot om reser-
ves te hebben voor een nieuw on-
derkomen van het dienstencentrum.
,,We denken aan nieuwbouw of re-
novatie van het gebouw. Eind dit
jaar hebben we daar hopelijk hel-
derheid over.”

Geldboete voor 
verlaten ongeval
De 65-jarige O.K. uit Sint Philips-
land is door de politierechter in Bre-
da veroordeeld tot een geldboete
van 340 euro. Dit voor het doorrij-
den na een ongeval in Steenbergen
op 28 september vorig jaar. Als de
vrouw de geldboete niet voldoet,
staat daar zes dagen hechtenis te-
genover. 

Twee keer
ingebroken
Bij een woning aan de Zuiddijk in
Sint Philipsland is in een maand tijd
twee keer ingebroken. Volgens poli-
tiewoordvoerster Esther Boot is het
onduidelijk of er een verband be-
staat tussen de twee inbraken. Bij
de laatste inbraak ging het alarm in
de woning af. 

Sieraden weg
Bij een vrijstaande woning van de
familie Boudeling in de Zijpestraat
in Sint-Annaland is onlangs tussen
half zeven en half acht ingebroken.
De bewoners ontdekten de inbraak
bij thuiskomst. Het huis is overhoop
gehaald. Diverse spullen werden
vermist, waaronder sieraden en geld.
De inbrekers zijn volgens de politie
langs de achterzijde van de woning
binnengedrongen. Volgens de heer
Boudeling was het een ravage in
huis. Hij is geschrokken. Nog die-
zelfde avond is de politie langs ge-
weest voor onderzoek. De volgende
dag is een buurtonderzoek ingesteld.
De politie zoekt getuigen die tussen
kwart over zes en acht uur ’s avonds
iets hebben gezien of gehoord. 
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Deehoeve

AANHANG-
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Nominatie prijs

project zoetwater
Maatwerk zoetwater Tholen en
Sint-Philipsland is één van de drie
genomineerde projecten voor de
ZLTO Initiatiefprijs. Vanaf vol-
gend jaar betalen de Thoolse agra-
riërs het waterschap voor de aan-
voer van zoetwater. Op initiatief
van de sector zelf is daarvoor een
beprijzingssysteem ontwikkeld. Er
komen drie tarieven, gekoppeld
aan de mate van beschikbaarheid
van zoetwater (32 euro, 17,60 euro
of 3,20 euro per hectare). Dat
wordt gesteund door ondernemers
die samen tachtig procent van de
landbouwgrond bezitten. De be-
schikbaarheid van zoetwater draagt
bij aan betere producten en een ho-
gere opbrengst voor de teler, en is
daarmee goed voor de bedrijfsont-
wikkeling.
Een jury beoordeelt de genomi-
neerde projecten, en bepaalt wie de
prijs van 2500 euro wint. Daarnaast
kan iedereen via internet stemmen
voor de publieksprijs, eveneens een
bedrag van 2500 euro. Op het ZL-
TO-congres in Den Bosch worden
de winnaars bekendgemaakt.

Over de kop
Een 41-jarige inwoner van Sint-
Maartensdijk is donderdagnacht
rond een uur betrokken geraakt bij
een ongeval in Sint Philipsland.
Door de gladheid gleed zijn auto van
de Krabbenkreekweg en sloeg over
de kop. Politie en ambulance rukten
uit. De man is naar het ziekenhuis
gebracht. Zijn verwondingen bleven
beperkt. Ook elders in de provincie
zijn die nacht ongelukken gebeurd
door de plotselinge gladheid. 
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