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door Nadine Kieboom

DONGEN – De eerste schooldag was
voor sommige kinderen uit Don-
gen nog chaotischer dan normaal.
Kinderen die met de bus naar het
bijzonder onderwijs in Ooster-
hout moesten kregen te maken
met allerlei problemen: sommige
kinderen bleken niet te zijn aange-
meld, de bus kwam te laat, stopte
bij de verkeerde halte, de chauf-
feur wist de weg niet of reed met
open deur weg.
In totaal maken vijftig kinderen ge-
bruik van het vervoer van Dongen
naar Oosterhout. Bij minstens
twaalf kinderen, die met Vervoer-
service Van Driel meerijden, is dat
vervoer de eerste week problema-
tisch verlopen.
Uit een rondgang van het dagblad
AD bleek afgelopen week dat
meer dan honderd gemeenten be-
zuinigen op leerlingenvervoer. Ge-

meenten vragen ouders om een ei-
gen bijdrage of zoeken, zoals Don-
gen, samenwerking met andere ge-
meenten. Het opnieuw aanbeste-
den van het leerlingenvoer was in
het geval van Dongen géén bezui-
nigingsoperatie, stelt de Dongense
wethouder Ad van Beek (VVD).
Hij erkent dat de nieuwe aanbeste-
ding goedkoper is uitgevallen dan
het vorige contract. „Voor Dongen
gaat het om enkele tienduizenden
euro’s.”
In totaal is de gemeente 650.000
euro per jaar kwijt aan het vervoer
van 167 kinderen.
Dongen behoort samen met Gilze
en Rijen tot de acht gemeenten in
Midden-Brabant die gezamenlijk
het schoolvervoer verzorgen. Het
vorige contract liep na vier jaar af.
Gemeenten zijn verplicht het leer-
lingenvervoer via een Europese
aanbesteding te laten verlopen.
Door een werkgroep van ambtena-

ren is een eisenpakket opgesteld
waar bedrijven die zich inschrij-
ven aan moeten voldoen. „Dat
gaat bijvoorbeeld over de begelei-
ding in de bus, de kwaliteit van
het materieel, certificaten, enzo-
voort. Als we hadden willen bezui-

‘Goed kijken naar fouten bij

BREDA/RIJEN – Twee mannen die in
oktober 2009 een stelletje ernstig
hebben lastiggevallen in een steeg-
je in Rijen zijn niet onder de in-
druk van het verhaal van de slacht-
offers. Ze noemden de verklaring
van de man en de vrouw gisteren
bij de politierechter ‘zeer overdre-
ven’.
Een nu 31-jarige Bredanaar vroeg
het stelletje tijdens een avondje uit
om een sigaret. Die werd gewei-
gerd, maar de Bredanaar accepteer-
de geen ‘nee’. Samen met de 30-ja-
rige Rijenaar met wie hij op stap
was zou hij voor het stelletje zijn
gaan staan in het steegje tussen
het Looiersveld en de Hoofdstraat.
Ze zouden hebben gezegd: „Als je
ons geen sigaret geeft, kom je er
niet langs.”
Even later lag de Rijenaar bovenop
de man in het steegje. Hij hield
zijn hoofd in een soort armklem.
De vrouw zag haar vriend naar
adem happen en met zijn benen
spartelen. Allebei dachten ze dat
hij het niet zou overleven. Toen ze
haar vriend wilde ontzetten zou
de Bredanaar de vrouw in het ge-
zicht hebben geslagen. De 31-jarige
verdachte ontkende dat gisteren.
Omdat verder niemand het slaan
heeft gezien werd hij vrijgespro-
ken van mishandeling van de
vrouw. Wel kreeg hij zestig uur
werkstraf voor openlijke geweld-
pleging. De politierechter veroor-
deelde de Rijenaar tot honderd
uur werkstraf. Hij had niet alleen
een groter aandeel, maar wordt
ook verantwoordelijk gehouden
voor het slaan van een politieman,
diezelfde nacht. Zelf kan hij zich
amper iets herinneren omdat hij
dronken was.
De verdachten moeten de in het
steegje mishandelde man 535 euro
smartengeld betalen.

door onze correspondent
Ron van Kuijk

GILZE – Een nostalgische disco-
avond, ‘Rock en loll’ met de WC
Experience, trekkerbehendigheids-
wedstrijden en ‘Ter land, ter zee
en in de wei’. Dat zijn de ingre-
diënten van de 25-ste editie van
het Feestweekend, dat gisteravond
bij KPJ Gilze van start ging.
Donderdag vormde een barbecue
voor leden en aspiranten van de
Katholieke Plattelands Jongeren
uit Gilze de opmaat richting het
feestweekend. Gisteravond werd
er in de feesttent aan de Vijfhui-
zenbaan/Rielsebaan al flink ge-
feest. Vanavond treedt ‘huisband’
WC Experience op, met de Alpen-
zusjes in het voorprogramma. De
zondag is er één voor het hele ge-
zin, met traditionele trekkerwed-

strijden voor volwassenen én - en
dat is nieuw dit jaar - ook kinde-
ren. ‘s Middags wordt ook het ‘Ter
land, ter zee en in de wei’-spel ge-
speeld en treedt coverband De Bij-
tels op. Voorzitter Sander Denis-
sen verwacht vanavond zo’n 1000
bezoekers: „We hebben zelf 170 le-
den, maar dit feest trekt natuurlijk
ook mensen van buitenaf.”
Ter gelegenheid van het zilveren
jubileum is het Feestweekend met
een dag verlengd. Denissen daar-
over: „Als dat goed bevalt, houden
we dat misschien zo.” KPJ Gilze
werd opgericht op 1 januari 1966.
Anno 2012 is er natuurlijk het no-
dige veranderd. In de basis is de
KPJ echter nog steeds een vereni-
ging met activiteiten op het gebied
van sport, cultuur en levensbe-
schouwing voor en door jongeren
op het platteland.

Geweld
tegen
stelletje
bestraft

KPJ Gilze pakt extra
uit bij Feestweekend

B aan en Marian Klerkx
hebben er al heel wat kilo-
meters op zitten als zij op
woensdagochtend de

moestuin van Pluk&Plenty op lo-
pen. Het echtpaar uit Ter Aar wan-
delt deze dagen het Grenslandpad
tussen het Zeeuwse Sluis en het
Limburgse Thorn. Een mooie wan-
delroute die hen ook langs land-
goed Nieuwkerk in Goirle brengt.
Een bescheiden bordje langs de
route wees hen op de idyllische
tuin van Pluk&Plenty, zo’n 100
meter van de weg af. „We maak-
ten ons al een beetje zorgen, want
op onze kaart stond geen plek aan-
gegeven waar we een bakje koffie
konden pakken. Dit komt dus pri-
ma uit”, zegt Marian. Op een hou-
ten bankje tussen het groen geniet
het echtpaar even later van verse
koffie en een appelgebakje. „Wat
een rust en wát een prachtige om-
geving”, zegt Baan.
Even verderop zien Tom Ribbens
en Thomas Slieker het tevreden
aan. Dit is precies wat de twee ini-
tiatiefnemers voor ogen hadden
toen zij begonnen met hun pro-
ject. Slieker: „Pluk&Plenty moet
een echte pleisterplaats worden.
Een plek waar passanten voor kor-
te of langere tijd kunnen neerstrij-
ken en tot rust kunnen komen.
Gasten kunnen zelf verse groenten
uit de tuin plukken of kunnen een

kopje koffie of thee drinken.”
De locatie van de moestuin, ver-
stopt in de bosrijke omgeving vlak-
bij golfpark Landgoed Nieuwkerk,
is volgens het tweetal ideaal. „We
liggen midden in een gebied vol
fiets- en wandelroutes. Veel men-
sen komen hier toevallig langs,
maar soms blijven ze dan een hal-
ve dag hangen. We trekken ook
veel bewoners uit de omgeving.
Dit gebied herbergt nog zo veel
mogelijkheden voor de gemeente
Goirle”, aldus Ribbens.
De maatschappelijk werker is op-
richter van het arbeidstraject
WerkWaardig, waarmee hij een
passende baan probeert te vinden
voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. In 2009 was Slie-
ker een van de deelnemers. Rib-
bers: „Ik had destijds een klein
moestuintje achter het klooster
hier vlakbij. Daar konden deelne-
mers aan WerkWaardig in de tuin
werken. Dat had een enorme posi-
tieve invloed op de meeste deelne-
mers.”

Vorig jaar verruilde Ribbens de lo-
catie bij het klooster voor een gro-
ter stuk grond aan de Nieuwkerk.
Hij vroeg Slieker om Pluk&Plenty
mee op te richten. Samen creëer-
den ze een klein paradijsje. Er
werd een houten tuinhuisje ge-
plaatst met een klein keukentje.
Een kacheltje zorgt voor warmte

en een zonnepaneel op het dak
zorgt voor voldoende energie voor
een koelkastje en een koffieappa-
raat. In de moestuin staat een veel-
voud aan bekende en ‘vergeten’
groenten. Snijbiet, pompoen, Itali-
aanse courgette (zucchini), boon-
tjes, eetbare bloemen en talloze
kruiden. In een oude kas staan to-
matenplanten. Verderop is in een

tuinhuisje een hygiënisch Nono-
let-toilet aangelegd. Hier geen gei-
tenwollen sokken, maar een frisse,
professionele uitstraling.
„Ik ben pluk en hij is plenty”, zo
typeert Ribbens de rolverdeling
met Slieker. „Ik zorg voor het tuin-
plan. Thomas is de gastheer en
zorgt onder meer voor de PR.”
Nog altijd wordt de tuin eens per
week gebruikt voor een dagbeste-
dingsproject voor uitkeringsgerech-
tigden. Op zaterdag is de tuin ge-
opend voor het publiek. Plannen
zijn er volop. Zo beginnen ze op
25 augustus met het concept ‘Res-
taurant op ‘t land’. Slieker: „Een
gastkok gaat dan koken voor een
groep van tien tot vijftien gasten.
Ook denken we aan kleinschalige
optredens van muzikanten. Ik zou
hier graag eens een vleugel neerzet-
ten en een pianist uitnodigen.”
Ribbens: „Dat kan makkelijk. En
we willen ook wat meer activitei-
ten voor kinderen bedenken.
Pluk&Plenty is nog volop in ont-
wikkeling.”

Verborgen moestuin als  
PLUK&PLENTY Pluktuin voor dagbesteding groeide uit tot pleisterplaats voor wandelaars en

Pal op de Belgische grens,
verborgen in de bossen bij
Goirle zit sinds kort de pleis-
terplaats van Pluk&Plenty.
Een plek voor koffie, verse
groenten en vooral rust.

Ad van Beek.  foto Jan Stads/Pix4Profs

........................................................

door
Erik
van Hest

Reageren? 
e.vhest@bd.nl

Een zonnepaneel op het
dak zorgt voor voldoende
energie voor een koelkastje
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nigen, hadden we minder eisen
moeten stellen in het bestek.”
De partij met de laagste prijs wint
de aanbesteding. Dongen mocht
dus niet kiezen voor het bedrijf
waarmee de gemeente al goede er-
varingen had. „De Europese proce-
dures zijn heel strikt. We worden
omringd door juristen.”
Een aanbesteding is volgens Van
Beek een logische zaak. „Kiezen
we zelf een bedrijf, dan lijkt dat op
vriendjespolitiek. We moeten het
ook niet zelf willen regelen:
schoenmaker, blijf bij je leest.”
Taxicentrale Midden-Brabant uit
Tilburg is de ‘winnaar’ geworden.
Samen met Vervoerservice Van
Driel uit Oss, een nieuwe partij
voor Dongen.
De acht gemeenten hebben dit
jaar voor het eerst een centraal ser-
vicepunt voor het leerlingenver-
voer als contactpunt. Veel vernieu-
wingen dus, die kunnen zorgen

voor opstartproblemen. „Er is in-
derdaad te veel verkeerd gegaan.
Maar het gaat wel om een beperk-
te groep mensen. Met tientallen
andere leerlingen is het vervoer
wél goed gegaan.” Volgens Van
Beek gaat het in Dongen puur om
een ‘aanloopprobleem’. „Dat moet
volgende week over zijn. Wel zijn
er fouten gemaakt op verschillen-
de plekken in het proces. Daar
moeten we goed naar kijken.”
Vervoerservice Van Driel geeft toe
dat het bedrijf op de eerste dag op-
startproblemen had, maar zegt dat
die nu zijn opgelost. „We zijn nu
meer dan tevreden”, zegt Frans
Coolen van het bedrijf.
De gemeente heeft inmiddels een
paar maatregelen genomen. Maan-
dag zijn afgevaardigden namens de
ouders uitgenodigd op het ge-
meentehuis om de problemen sa-
men met de andere partijen te be-
spreken.

Transport- en gevechtshelikopters
van vliegbasis Gilze-Rijen begin-
nen maandag met het jaarlijks
avondvliegprogramma. Op maan-
dag, dinsdag, woensdag en donder-
dag wordt tot uiterlijk 23 uur gevlo-
gen. De komende drie weken is de
vliegbasis opengesteld tot midder-
nacht in verband met de zonson-
dergang. De vliegbewegingen vin-

den vooral plaats in de directe om-
geving van vliegbasis Gilze-Rijen
en Militair Luchtvaartterrein Dee-
len. Het avondvliegen staat ge-
pland tot april 2013 en is noodzake-
lijk om de vaardigheden van de he-
likopterbemanningen op peil te
houden. Er wordt onder meer geoe-
fend met nachtzichtapparatuur en
in het vliegen op geringe hoogte.

leerlingenvervoer’
LOON OP ZAND – Loon op Zand
maakt zich op voor de 21-ste editie
van het Kraokfestival. De Kasteel-
weide is vrijdag 24, zaterdag 25 en
zondag 26 augustus weer het de-
cor van dat grote driedaagse evene-
ment. Op het programma staan be-
kende activiteiten als de Kraokpa-
rade, Saturday Night Drive Inn
Show en de familiedag (Kraokzon-
dag).
Het evenement wordt vrijdag 24
augustus afgetrapt met de Kraokpa-
rade: een avond vol cultuur, caba-
ret, entertainment en akoestische
muziek. Tal van artiesten treden
op. Zij brengen voorstellingen van
zo’n 5 tot maximaal 25 minuten.
De Kraokparade begint om 19.30
uur. Kaarten kosten 5 euro. Zater-
dag 25 augustus staat de Drive Inn
show 90’s Summer Edition op het
programma. De feesttent is voor

die gelegenheid omgebouwd tot
een disco met glitter, glamour en
verlichte dansvloer. Wie wil, kan
zich die avond een speciaal 90’s
Summer Edition Kraokkapsel laten
aanmeten. Kaarten kosten 10 euro
in de voorverkoop en 12 euro aan
de kassa. Het evenement wordt
zondag afgesloten met de traditio-
nele familiedag. Vanaf 13 uur is
van alles te doen op het festivalter-
rein. Bezoekers kunnen terecht
voor muziek, entertainment en
eten en drinken. Vooral voor de
jeugd zijn er weer volop activitei-
ten: van voetballen, dans, schmin-
ken, optredens tot een kinderboer-
derij. De entree is gratis.
Kaarten voor Kraokparade en de Satur-
day Night Drive Inn zijn in de voorver-
koop verkrijgbaar bij De Kiosk en het
Loons Kwartier. Online bestellen kan
via kraokfestival.nl.

De Kuierlat en Mee Naar Buiten
houden morgen een seizoenswan-
deling door de Loonse en Drunen-
se Duinen met als thema ‘Zomer’.
De wandeling onder leiding van
een gids en een bioloog duurt zo’n
3,5 uur. De deelnemers vertrekken
om 10 uur bij De Roestelberg in
Kaatsheuvel. Deelname aan de wan-
deling kost 10 euro. Graag vooraf
aanmelden via dekuierlat.nl of
06-81758738.

WAALWIJK/LOON OP ZAND – Jan
Kees de Jager (CDA), demissionair
minister van Financiën, is maan-
dag 3 september te gast op een ver-
kiezingsbijeenkomst van de afde-
lingen Heusden, Waalwijk en
Loon op Zand van het CDA. De
bijeenkomst in theater De Leest in
Waalwijk begint om 19.30 uur. Ie-
dereen is welkom.
De Jager gaat in op allerlei vragen
rond de economische crisis. Er
kunnen diverse onderwerpen aan
bod komen, zoals bezuinigingen,
lastenverzwaring, problemen op
de huizenmarkt. Aanwezigen krij-
gen de gelegenheid vragen te stel-
len en in gesprek te gaan met de
minister.
Deze openbare avond wordt voor-
afgegaan door een speciale bijeen-
komst voor ondernemers en be-
drijven, die om 18,30 uur begint.

Loon op Zand is klaar
voor Kraokfestival

Minister De
Jager te gast
bij CDA in regio

Helikopters van de vliegbasis
Gilze-Rijen gaan avondvliegen

KAATSHEUVEL – Een groep bewo-
ners van omliggende wijken van
de Efteling roept op tot maatrege-
len tegen de parkeeroverlast door
gasten van het attractiepark. „De
bezoekers parkeren hun wagens
hier vaak op trottoirs, voor oprit-
ten of te dicht bij kruisingen”, al-
dus Gert-Jan van Peer, zelf bewo-
ner van de Prins Hendrikstraat.
„Het zorgt voor onveilige en on-
overzichtelijke situaties. Dit gaan
echt ten koste van het wooncom-
fort.”
Volgens hem is in de buurt ver-
baasd gereageerd op een artikel in
deze krant dat het allemaal wel
mee leek te vallen met de parkeer-
overlast door Efteling-bezoekers.
Hij ervaart het tegenovergestelde.
Het probleem speelt met name in
de straten net buiten het gebied
waar een parkeervergunning ver-
plicht is, stelt hij. Binnenkort is
weer overleg met vertegenwoordi-

gers van andere wijken. „We wil-
len de krachten bundelen en één
collectief vormen”, aldus Van Peer.
„In de hoop dat de gemeente nu
wel een keer actie gaat onderne-
men. Brieven, verkeersmetingen
en gesprekken hebben niet het ge-
wenste resultaat opgeleverd.”
Volgens de gemeente zijn de klach-
ten bekend en wordt het pro-
bleem ook serieus genomen. Ze
wijst op de extra inzet van de
BOA’s (buitengewoon opsporings-
ambtenaren). Zij gaan strenger
controleren op foutparkeren door
bezoekers van de Efteling.
De gemeente Loon op Zand werkt
in een aantal straten al een lange
tijd met parkeervergunningen, zo-
dat de buurt niet langer vol staat
met auto’s van bezoekers van het
attractiepark, die gratis hun auto
kwijt willen. Wie zonder vergun-
ning zijn wagen toch in dat gebied
zet riskeert een bekeuring van 85

euro. Volgens Van Peer parkeren
veel Efteling-bezoekers hun auto
daarom in de aangrenzende stra-
ten waar geen parkeervergunning
nodig is, zoals de Prins Hendrik-
straat en Leo XIII-straat. „Die wa-
gens staan dan overal, ook waar ze
niet mogen staan.” Van de extra
controles van de BOA’s zegt hij
nog niets gemerkt te hebben. „Ik
zie ze in ieder geval niet.” Volgens
hem moet gezocht worden naar
andere oplossingen.
De gemeente peilde enkele jaren
geleden of bewoners van meer
straten in de omgeving behoefte
hebben aan een parkeervergun-
ning. Uit de enquête bleek toen
dat een meerderheid daar niet op
zat te wachten. Of dat nu nog zo is
is niet bekend. „Het invoeren van
een parkeervergunning is wel las-
tig voor winkels en horecazaken in
de buurt”, beseft Van Peer. „Zij
hebben behoefte aan vrije parkeer-
plaatsen voor hun bezoekers. Mis-
schien is de invoering van een
blauwe zone met maximum par-
keertijden iets, zodat mensen hun
auto niet de hele dag op zo’n par-
keerplek kunnen zetten. Maar er
zal dan wel gecontroleerd moeten
worden. Het wordt in ieder geval
tijd dat het probleem serieus geno-
men wordt.”

Zomertocht in Loonse
en Drunense Duinen

oase van rust Roep om actie tegen
auto’s Efteling in wijk

fietsers KAATSHEUVEL Nog wel klachten over parkeeroverlast

Wandelaars en fietsers kunnen bij Pluk&Plenty neerstrijken voor koffie,
thee of om verse groenten te plukken.  foto Jeroen van Eijndhoven/PVE
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door
Michel
Koster

Reageren? 
m.koster@bd.nl

Initiatiefnemers Thomas Slieker (links) en Tom Ribbens genieten van hun
sprookjesachtige pleisterplaats Pluk&Plenty. foto Jeroen van Eijndhoven/PVE

G I L Z E E N R I J E N

� Een groep bewoners klaagt
over parkeergedrag van bezoe-
kers van de Efteling in nabijgele-
gen straten.
� Roep om extra maatregelen.
� Gemeente wijst op extra in-
zet van BOA’s.
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