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Tilburgers ontwerpen brede school
THOLEN - De gemeente Tholen

proces begint op 22 april. Die dag

heeft het ontwerpen van de toekomstige brede school in Tho-

bezoeken alïe toekomstige partners van de brede school projec-

len-stad gegund aan DAT Architecten in Tilburg.

ten van de architect in Moergestel
en Oistenvijk. De Thoolse brede

Dat is de uitkomst van een Euro-

school komt in het voormalige gebouw van het Westerpoort Colle-

Man
wei

pese aanbesteding. 21 architecten- ge.
bureaus hadden zich aangemeld. Dat zal worden verbouwd en uitDAT Architecten heeft volgens de gebreid om onder meer de vijf bagemeente gewonnen op basis van

sisscholen, de GGD en de kinder-

prijs en kwaliteit. Het ontwerp- opvang plaats te bieden.

Politie en Natu

op zoek naar df

Smit & Smit kweekt

de kofferbak va

oesters binnendijks

door Ton van den Nouwelan

BURCH-HAAMSTEDE - "H<
treert dat mensen toch n
COLIJNSPLAAT - Smit & Smit uit
en op die plek. is al een leiding doen met dieren, hè,"
voor de aan- en afvoer van zout
Herman van Heffen aan d
Koudekerke begint binnen een
maand met de aanleg van een bin- water.
weg in Haamstede.
nendijkse oesterkwekerij in Colijns- De aangewezen plek is ideaal
Dinsdag rond het middag|
plaat. Vader en zoon Sam en Sybe voor de oesterkwekers omdat in
hij een auto komen a;|
Smit gaan oesterbroed opkweken
de wijde omtrek geen huizen over het smalle en voor d
tot consumptieoesters. Ook de voe- zijn. Het gebied kan weliswaar keer verboden weggetje

ding voor de schelpdieren, algen,

archeologische waarden bevat- het SIotbos. "Halverwege
ten, maar die lopen geen gevaar. auto , vertelt Van Heffe|
Smit & Smit gaat voor de kweek- was een lichtblauwe Audl
Een wijziging in het bestemvvjvers niet verder dan twintig komt een man uit en die
mingsplan, die nodig was voor de centimeter de grond in. Er komt
achterklep open. Da s ni^
kweekt Smit & Smit zelf.

vergunning, is inmiddels van

een bescheiden dienstgebouwtje

kracht. Het kweekperceel van en op de nabqgelegen natuur
Smit & Smit ligt naast de vis- heeft de bedrijfsvoering geen inkwekerij aan de voet van de Zeeïandbrug, maar wordt ontsloten

vloed.

Het bedrijf heeft steun gekregen
via de Groeneweg. Het gebiedje van de gemeente Noord-Beveonder de grote windmolen vaït land, van de provincie en van Euineen zoekgebied voor aquacul- ropa. Smit & Smit wiÏ platte
tuur. Het bedrijf heeft veel
schoon Oosterscheldewater nodig

Zeeuwse oesters opkweken, maar

ook de goedkopere creuses.
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