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Allemaal naar de zomerschool

Steven van Beek
Oosterhout

D
irect na de uitgifte van
het programma van de
23ste editie van Zo-
merschool Oosterhout,
stromen de eerste aan-

meldingen voor de activiteiten al
binnen. 
Vooral de dagtochten met de bus
zijn behoorlijk in trek, merkt voorzit-
ter Roel Verkaaik. ,,We proberen de
mensen ieder jaar weer te prikkelen
met verrassingen.’’
Natuurlijk, ook de vaste activitei-
ten keren dit jaar terug. Voor de film-
middag (9 juli) wordt een nieuwe se-
lectie samengesteld, een bezoekje
aan het distributiecentrum van IKEA
(19 juli) is een bewezen hit en ook de
brandweer (11-7) is een populair
uitje. En omdat het senioren bowlen
(27 juli) vorig jaar zo’n succes was,
heeft het dit jaar opnieuw een plekje
verworven. 
In een maand tijd, van 8 juli tot 9
augustus, staan er zo 46 uiteenlo-
pende activiteiten op de agenda.
Veelal uniek en éénmalig.
Zomerschool Oosterhout begon in
1997 met het aanbieden van activitei-
ten voor senioren tijdens de rustige
zomermaanden. Eigenlijk ‘voor de
actieve vijftiger’, maar in de praktijk
is het vooral de 65-plusser die zich
inschrijft. Het blijkt een succes; vorig
jaar waren er ruim 1500 inschrijvin-
gen. ,,De programmaboekjes worden

sinds maandag uitgedeeld en op veel
plekken zijn ze  Er is veel vraag naar’’,
merkt Verkaaik. 
Hoe zo’n programma tot stand
komt? ,,Ons team verzamelt potenti-
ële plekken; we lezen en zien alle-
maal wat. Dat gooien we op een
hoop. We proberen ons programma
eind februari al rond te hebben.’’
Ook deelnemers geven tips, tips
waar de organisatie graag naar luis-
tert, zegt de voorzitter. ,,Die dagtoch-
ten gaan ieder jaar rap, de rest is altijd
afwachten. Bij die busreizen kunnen
we soms een extra bus inzetten, maar
meestal lukt dat niet. Dus wil ieder-
een toch zo snel mogelijk een plekje
reserveren.’’
In Oosterhout wordt het wel lasti-
ger om origineel te blijven. Natuur-

lijk, in de wijde omgeving van Breda
en Oosterhout zijn nogal wat parel-
tjes, maar dat dreigt langzamerhand
uitgeput te raken. ,,Het is ieder jaar
wat anders, want je wilt het span-
nend houden. Meestal bezoeken we
de locaties eerst zelf, om met eigen
ogen te zien of het geschikt is. En om
een klik te krijgen met de mensen ter
plekke. Dat vinden we belangrijk.’’
Want ja. De doelgroep wordt in het
achterhoofd gehouden. ,,Sommige
dingen lijken op papier heel leuk,
maar blijken niet geschikt. Natuurlijk
gebeurt het ook dat we activiteiten
houden die in de praktijk niet aan-
slaan. We hebben eens Oudhol-
landse spelletjes gedaan; daar zaten
weinig mensen op te wachten.’’
Verkaaik denkt dat de Zomer-

Honderden  senioren
schrijven zich elk jaar
in voor de
Zomerschool
Oosterhout.  Dat is bij
deze 23ste editie niet
anders. ,,We willen
het spannend
houden.’’

ACTIVITEITEN POPULAIR

� Twee jaar geleden
brachten deelnemers
aan de zomerschool
een bezoek aan het
Joods kerkhof in Oos-
terhout. ARCHIEFFOTO
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school leuker is dan een individuele
busreis. ,,Ook als je alleen bent, vind
je bij ons gemakkelijk aansluiting.
Mensen leren elkaar kennen, dat gaat
vanzelf. Er ontstaan altijd contacten,
ik denk dat dat de kracht is van onze
formule.’’
De activiteiten van Zomerschool
Oosterhout aanbiedt zijn gemiddeld
wel wat duurder geworden. ,,Verhou-
dingsgewijs is het nog steeds goed-
koop, maar het klopt. We zijn non-
profit en proberen echt quitte te spe-
len. We gaan op 31 juli naar Ieper, dat
kost 47,50 en dat is het duurste.’’
De busreizen dit jaar gaan -naast
Ieper- naar Schiedam-Rotterdam (17
juli), Kerkrade (10 juli), Broek op
Langedijk (14 juli), Maastricht (21
juli) en Urk (24 juli).

Er ontstaan
contacten, dat
is denk ik onze
kracht
– Roel Verkaaik

De haven van Drimmelen is een
horecazaak rijker. De Sloep,
een initiatief van horecaonder-
nemers Brenner Verhagen en
Marjolein van Schendel, is
sinds deze week open. 

Rijan van Leest 
Drimmelen

Het eetcafé bij de rotonde wordt
volgend jaar uitgebreid tot hotel.
Een maand geleden was er nog
nauwelijks iets te zien van de
drinks & food bar. 
,,Binnen vier weken is dit ge-
bouwd’’, vertelt Verhagen. Het
pand bestaat namelijk uit kant-en-

klare modules van The Box Sys-
tem. De onderdelen kunnen ge-
makkelijk aan elkaar gekoppeld
worden, waardoor het eetcafé snel
kan worden uitgebreid met acht
hotelkamers. 
,,Het systeem is bovendien ener-
gieneutraal. Er liggen zonnepane-
len op het dak, we hebben een
warmtepomp en het glas is geïso-
leerd.’’
Verhagen hoopt in het voorjaar
van 2020 zijn eerste hotelgasten te
mogen verwelkomen. Wat hem
betreft krijgt zijn hotel uiteindelijk
35 kamers, van basis tot luxe.
,,Maar dat kan weleens een tienja-
renplan worden, afhankelijk van

de seizoenen die we draaien.’’ Met
de naam De Sloep verwijst Verha-
gen naar zijn andere onderne-
ming, Biesbosch Sloepenverhuur,
dat voortaan ook te vinden is in
het eetcafé. ,,Maar vroeger was hier
in Drimmelen een restaurant dat
De Sloep heette. Dat was echt een
begrip in de buurt en ik vind het
mooi om die naam weer terug te
brengen.’’
Voorlopig heeft Verhagen geen
andere plannen aan de haven in
Drimmelen. ,,Met de botenver-
huur, de restaurants en volgend
jaar de overnachtingsmogelijkhe-
den erbij, kunnen we onze gasten
alles bieden.’’

Jachthaven Drimmelen heeft er
een horecazaak bij: De Sloep 

Mensen met beginnende de-
mentie moeten sinds kort een
eigen bijdrage betalen bij het
project BeweegSaam. Volgens
GroenLinks is dat voor sommige
deelnemers te duur. De fractie
heeft hierover vragen gesteld
aan het college van B en W.

Oosterhout

BeweegSaam is een combinatie van
sporten, revalidatie en cognitieve
training in zwembad de Warande.
GroenLinks heeft signalen binnen-
gekregen dat de eigen bijdrage van
tien euro per keer voor sommige
deelnemers niet is op te brengen.
,,Voor iemand die wekelijks naar

BeweegSaam gaat, kost het veertig
of vijftig euro per maand’’, zo
schrijft Willem-Jan van der Zanden
(GroenLinks). 
,,Vindt het college het een slechte
zaak dat deelnemers zonder indica-
tie om financiële redenen af moe-
ten haken?’’, zo vraagt hij. Verder
wil hij weten hoeveel mensen er
zijn gestopt vanwege de kosten. En
of het college bereid is om een la-
gere of geen bijdrage te vragen. 
Deelnemers aan BeweegSaam
zijn mensen met een indicatie op
basis van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning, de Wet Langdurige
Zorg en mensen zonder een indica-
tie. Bij de laatste groep wordt een
eigen bijdrage gevraagd.

GroenLinks Oosterhout:
‘BeweegSaam is te duur’ 


