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22 STAD EN STREEK

T
ijd voor een - gezonde
- portie nostalgie. Over
vroeger dus, toen het le-
ven nog zo simpel was
en bedaarder en vol ze-

kerheden. Toen de ‘leesman’ nog
verscheen in ons dorp. Hij kwam,
met een veredelde, want overkap-
te, bakfiets met daarin honderden
leenboeken, aan de deur. M’n
moeder koos dan vaak voor een
streekroman, ik voor Arendsoog.
We zagen uit naar zijn komst. Een
week later kwam de leesman de
boeken weer omwisselen.
Hier werd mede de basis gelegd
voor ontwikkeling, onderwijs en
carrière. Later, in een groter dorp
of zelfs stad, kwam er een heuse
bibliotheek voor in de plaats. Als
een vanzelfsprekendheid. Net zo
logisch als het was om daar met
enige regelmaat boeken te lenen
en die thuis of op vakantie te con-
sumeren. Het boekgevoel is altijd
gebleven. Tot op de dag van van-
daag, in deze tijd van iPads en
e-readers.

We geven u, waarde lezer, nog
een verder inkijkje in ons vroege-
re, zo heerlijk gezapige, leventje.
Dat zich ’s zomers deels afspeelde
op de sappige, grazige weiden van
een buitenbadcomplex in een ze-
kere stad, daar waar nu een restau-
rant en een fitness-centrum zijn
gevestigd.
Het natuurbad was als vanzelf-
sprekend van de gemeente. De
man achter het loket was dat ook.
Hij had het druk want de baden,
waterglijbanen en ligweiden trok-
ken massa’s bezoekers. Al konden
de meesten zo doorlopen, omdat

ze een zwemabonnement had-
den. Ook nostalgie trouwens:
de jaarlijkse run op een zwema-
bonnement, vlak voor de zo-
mer.
Moeders, en al een enkele va-
der, die toen hun kleine kinde-
ren ook doordeweeks nog
thuis opvoedden, maakten on-
derling afspraken. Ze verzamel-
den zich met het grut op de lig-
weiden. Op het eind van een
zonnige dag schoven echtgeno-
ten, oudere kinderen, vrienden
en bekenden aan.
Hoe simpel kan het leven zijn.
Het was een prachtige tijd,
daar op die oude Stok. Oudere
Roosendalers zullen dat bea-
men. Na het opdoeken van het
complex was de zomer nooit
meer hetzelfde. Weemoed. Dat
kon ook de realisatie van een
nieuw, veel compacter baden-
complex, een eindje verderop,
niet verhelpen.
Genoeg nostalgie nu. We druk-
ken u maar beter met de neus
op de harde feiten van vandaag
de dag. Woensdagavond boog
de commissie Bestuur van de
Roosendaalse gemeenteraad
zich over een bezuiniging van
250.000 euro ten koste van bi-
bliotheek VANnU. Die inmid-
dels heeft aangegeven dat het
op deze manier dan heel an-
ders moet. Kleiner in de kern
en zelfs sluiting van service-
punten in wijken en dorpen.
Op dezelfde agenda stond ook
de privatisering van zwembad
De Stok, de nieuwe Stok, zult u
begrijpen. Verdere afbraak van
de voorzieningen, in welke zin
en hoe beperkt uiteindelijk
misschien ook, dreigt.
Zo ver is het dus al gekomen
met deze wereld. Rekenen we
dus maar op de hersenen van
de raadsleden. Van mensen die
weten hoe het ooit was en hoe
ze zelf zo groot en wijs zijn ge-
worden. Zó wijs dat ze nu zelfs
deel uitmaken van de gemeen-
teraad van Roosendaal...

ROOSENDAAL – De finale van de
modelverkiezing Queen of the Be-
NeLux wordt komende zaterdag
in Roosendaal gehouden.
Tijdens het gala in de Sint Jan-
kerk strijden 26 vrouwen om de ti-
tel, met presentatie met Valerio
Zeno en Ferri Somogyi (uit het
prorgramma Goede Tijden, Slechte
Tijden).
Ruim 1.750 vrouwen schreven
zich in voor de internationale ver-
kiezing.
Een tienkoppige jury beoordeelt
de finalisten.
De drie landwinnaressen zullen
in december naar Maleisië afrei-
zen.

door Pieter van Klinken

BREDA – De 30-jarige Goesenaar G.
A., die drie maanden geleden Ta-
bakshop Sint Joseph in de Sint Jo-
sephstraat in Roosendaal overviel,
was verslaafd aan heroïne.
Dat bleek gisteren toen hij zich-
zelf voor het eerst in het open-
baar moest verantwoorden in de
rechtbank in Breda.
De man wilde op 12 juni onder be-
dreiging van een pistool geld
zien.
Dat mislukte doordat oplettende
omstanders de man wisten te
overmeesteren.
Uiteindelijk raakte daarbij nie-

mand gewond.
Ondanks het verzoek van zijn ad-
vocaat, liet de rechtbank de man
nog niet gaan.
Hij zal daardoor nog zeker tot 1 de-
cember in de gevangenis moeten
verblijven.
De Goesenaar zal waarschijnlijk
op die dag horen welke straf het
Openbaar Ministerie voor hem in
gedachten heeft.
Hij zou een jaar voor het incident
verslaafd geraakt zijn aan heroïne.
Tot die tijd had hij een blanco
strafblad. Inmiddels wordt hij
ook verdachte van vier winkeldief-
stallen, waaronder een keer tan-
ken zonder betalen.

ROOSENDAAL – Op de argeloze
vraag of met een mop het vuil
niet eigenlijk alleen maar ver-
spreid wordt, schiet Ben Jobse
(32) in het smetteloos uitziende
kantoor van het Roosendaalse
schoonmaakbedrijf Job Pro-
cleaning overeind. „Ligt eraan
hoe je het doet. Als je het goed
doet niet.” Duidelijk, hier stroomt
zeep door de aderen. Kan ook
bijna niet anders voor iemand die
van jongs af aan in een schoon-
maakbedrijf is opgegroeid. Samen
met neef Bas Jobse (39), ‘die is al
op z’n achttiende in het bedrijf ge-

stapt’ - runt hij als derde genera-
tie sinds 2005 het familiebedrijf.
In 1960 begon opa Jac Jobse se-
nior, vader van vier zonen en
twee dochters, als glazenwasser.
Op z’n bakfiets reed hij door de
straten van Roosendaal. Zijn klan-
tenkring groeide snel en op een
gegeven moment stapten drie van
zijn zoons - Jac, Ben en Theo - in
het bedrijf.
Onder leiding van de tweede ge-
neratie breidde het bedrijf zijn
klantenkring uit en werd het een
all-round schoonmaakbedrijf.
„Niets is makkelijker voor een
klant dan dat hij alles bij één be-

drijf onder kan brengen. Op een
gegeven moment kwam er gevel-
reiniging bij en ook schoorsteen-
vegen. Maar inmiddels hebben
we schoorsteenvegen ook weer af-
gestoten. Zo gaat dat in zo’n be-
drijf, sommige werkzaamheden
ebben weg en er komen weer an-
dere bij.” Als voorbeeld noemt hij
ook het vroeger vaak stevige rook-
gedrag binnen bedrijven. „Dat
vonden wij niet erg”, zegt Jobse
met een twinkeling in zijn ogen.
„De binnenkant van de ramen
moest daardoor regelmatig wor-
den gewassen. Maar nu er niet
meer gerookt wordt, is dat veel
minder.” Waar neef Bas al jong
het bedrijf inging, stapte Ben pas
in 2005 in het bedrijf. Maar niet
eerder dan nadat hij een stevige
sollicitatieprocedure had doorlo-
pen. „Ik moest formeel op sollici-
tatiegesprek bij mijn ooms. Daar
werd ik flink doorgezaagd over
hoe ik de toekomst van het be-
drijf zag. Ik had nog nooit zo’n
zwaar serieus gesprek met hen ge-
voerd, maar kijk er heel positief
op terug.” Voor de samenwerking
met zijn ooms was hij in het be-
gin wel een beetje huiverig. „Voor
mijn ooms was het natuurlijk
best lastig, met name voor oom
Jac, van wie ik het kantoorwerk
overnam. Maar hij had al snel
door dat het goed ging.” Zijn neef
Bas was blij met de versterking.
Jobse grinnikt. „Je bent dan met

ROOSENDAAL – Rijkswaterstaat
voert in de nacht van donderdag 2
op vrijdag 3 oktober onderhoud
uit aan de A58 en de A17.
Tussen 21.00 uur en 6.00 uur is de
verbindingsweg A58-A17 bij
knooppunt De Stok in Roosen-
daal, richting Moerdijk afgesloten
voor verkeer.
Het verkeer tussen Breda en Moer-
dijk wordt omgeleid via Bergen
op Zoom en Wouwse Plantage.

Verkeer dat richting Roosen-
daal-West en het Franciscus Zie-
kenhuis reist, kan de afrit 20
Roosendaal-Borchwerf nemen.
Aan het einde van die afrit dient
men linksaf te slaan en de oprit
naar de A17 richting Roosendaal
te kiezen.
Het onderhoud is deel van het Va-
riabel Onderhoudscontract 2014.
In geval van slecht weer wordt
het werk opnieuw ingepland.
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Verlangen naar de ‘oude’ Stok

Al drie generaties
lang houdt de
Roosendaalse
familie Jobse
bedrijven
spic en span.

� Onder leiding van de broers (v.l.n.r.) Jac, Theo en Ben werd het bedrijf een
all-round schoonmaakbedrijf foto’s archief Job Procleaning

Een zwembad en
een bibliotheek:
waar zijn de
zekerheden van
vroeger gebleven?

Finale ‘Queen of
the Benelux’
in Roosendaal

door
Ine Cup

i.cup@bndestem.nl

FAMILIEBEDRIJF

� In de jaren zeventig gingen de glazenwassers van Job Procleaning, toen
nog Job knapt ’t op, anders te werk dan tegenwoordig.

Overvaller tabakshop
Sint Joseph was junkie

Onderhoud op A58 en A17

‘Ik trek altijddoor Govert van Veen
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door Govert van Veen

ROOSENDAAL – De aangekondigde
bezuiniging van 250.000 euro
voor 2015 op het budget voor de
Roosendaalse bibliotheek VAN-
nU heeft bij diverse fracties het
nodige los gemaakt.
In de commissie Bestuur vlogen
woensdagavond de diverse scena-
rio’s en de aankondigingen van
moties over de tafel. De medede-
ling van wethouder Hans Ver-
braak dat hij - andermaal - met de
directie van de bibliotheek in ge-
sprek zal gaan, nu vooral om
meer inzicht in de cijfers te krij-
gen, kon bij lang niet alle fracties
de commotie wegnemen.
Als er al een lijn en een opdracht
aan de wethouder viel te ontdek-

ken in dit langdurige en soms
chaotische debat, dan was het de-
ze: kijk of de hoofdvestiging in
Parrotia niet kleiner kan, verdeel
de pijn over meer jaren en pro-
beer minstens de huidige steun-
punten in wijken en een dorp als
Wouw open te houden.
Dat laatste was trouwens een ex-
pliciete wens van de grootste coa-
litiepartij, de Roosendaalse Lijst.
Woordvoerder Hans Fronczek
kondigde hierover dan ook een
motie aan.
Fronczek was niet de enige die
dat deed. Moties zijn er ook te ver-
wachten van bijvoorbeeld de VLP
en de PvdA. Laatstgenoemde par-
tij vraagt zich af of de bezuini-
ging aan enkel de bibliotheek en
niet aan museum Tongerlohuys

en gemeentearchief niet in strijd
is met de Kadernota 2014.
„Nee”, aldus Verbraak, „museum
en gemeentearchief verkeren mo-
menteel beide in transities, dus
bezuinigingen nu zijn daar niet lo-
gisch. Bovendien moeten we de
komende jaren op dit punt nog
eens 250.000 euro korten. Wel-
licht zijn zij dan wél aan de
beurt.”
Het bleef in de commissie ondui-
delijk in hoeverre AlleeWonen be-

reid is de huur van Parrotia voor
de bibliotheek te verlagen. Als de
verlaging fors zou uitvallen, is
meteen ook het grootste pro-
bleem van de bezuiniging ge-
tackeld. Verbraak kan in zijn on-
derhandelingen met VANnU best
meer tijd gebruiken, maar het is
de vraag of die tijd hem wordt ge-
gund. Want de meeste fracties
willen snel duidelijkheid en snel
hun plas over dit dossier doen.
Verbraak blijft zich, zegt hij, bij
de bezuinigingen vooralsnog fo-
cussen op Parrotia. „De huis-
vestingskostenan de hoofdvesti-
ging bedragen dik 4 ton, en voor
alle servicepunten bij elkaar
128.000 euro. Logisch dat we naar
de moedervestiging kijken. Daar
valt het meest te winnen.”

twee jongelui in de zaak. Met z’n
tweeën is het toch wat makkelij-
ker om tegen drie oude heren op
te boksen.”
In 2011 namen beide neven de be-
drijfsvoering volledig over en stap-
te de tweede generatie uit het be-
drijf. „De dochter van oom Theo
heeft ook nog enkele jaren in het
bedrijf gewerkt, maar wilde toch
iets anders doen en werkt nu als
facilitair manager bij een scholen-
gemeenschap. Zij zit eigenlijk aan
de andere kant van de tafel. Of zij
ons daar binnenhaalt? Nee nee,
dan zeggen ze weer dat het belan-
genverstrengeling is. Wij komen
alleen in geval van calamiteiten,
haha. Trouwens wel een manier
waarop we bij nieuwe klanten
binnenkomen. Bij grote instellin-
gen en bedrijven wordt vaak met
aanbestedingen gewerkt. En voor
een mkb-bedrijf zoals het onze is
het best moeilijk om daaraan mee
te doen, er gaat veel tijd in zitten.
De eisen die worden gesteld, zo-
als omzeteisen, zijn fors. Grote be-
drijven hebben daar vaak speciale
mensen op zitten, maar wij moe-
ten het er allemaal bij doen. Maar
we doen het wel hoor, zeker bij
bestaande klanten. En als we het
dan niet halen, ja, dan balen we
natuurlijk ontzettend.”
De neven vormen een geolied
team en hebben de zaken goed
verdeeld. „Bas is meer van de in-
houd, als er problemen zijn wijs
ik naar hem. Ik ga niet in zijn vaar-
water zitten, maar zit op kantoor
en doe de acquisitie van nieuwe
klanten.” Waar hij zijn ‘schoon-
maakogen’ volop de kost geeft:
„Als ik naar nieuwe opdrachtge-
vers ga, ben ik altijd benieuwd
hoe alles eruit ziet. Ik trek ook al-
tijd de werkkast open om te zien
met wat voor materialen ze wer-
ken.” Grinnikend: „Ik betrap me
er wel eens op dat ik dan ook

even naar de wc ga.” Als het
schoonmaakwerk in zo’n geval te
wensen overlaat, wil dat volgens
Jobse trouwens niet meteen zeg-
gen dat de schoonmakers met de
Franse slag te werk gaan. „Ik zal
nooit de schoonmaaksters de
schuld geven, want ik weet niet
hoe scherp er is gecalculeerd. En
heeft iemand geen goede instruc-
tie gehad of geen goede materia-
len, dan kan ik ook niet verwach-
ten dat het goed gaat.” Hoewel de

taakverdeling tussen de neven vol-
gens Jobse essentieel is om de sa-
menwerking tussen hen beiden
goed te houden, is het allerbelang-
rijkste volgens hem ‘dat je op tijd
de koppen bij elkaar steekt’. „Je
hebt wel eens andere meningen,
maar dat is geen ramp. Je hebt
een gezamenlijk doel.”
Intussen is Job Procleaning ge-
groeid tot een bedrijf met tachtig
medewerkers, waarvan er 15 fullti-
me en 65 parttime in dienst zijn.
„De afgelopen jaren hebben we er
ondanks de crisis toch nieuwe
klanten bij gekregen en zijn er on-
geveer twintig medewerkers bijge-
komen. Ik denk dat dat toch komt
doordat we een familiebedrijf
zijn. Dan zet je denk ik wel een
stapje extra. Zo doen we sinds

een jaar of vier ook aan gladheids-
bestrijding. Het is een mooie ma-
nier om onze mensen ook ’s win-
ters aan het werk te houden,
want dan is het te koud om ra-
men te gaan wassen. We zijn heel
provisorisch begonnen toen een
klant ons vroeg of we dat konden
doen. Met een paar scheppen gin-
gen we aan de slag, maar inmid-
dels hebben we twee quads met
sneeuwschuivers voorop en een
zoutbak achterop. Onze medewer-

kers zitten te wachten om erop te
klimmen”, lacht hij. „En hoe laat
het ook is, ik komt altijd met wor-
stenbroodjes langs.” De Jobses
zijn trots op wat ze doen. Het erg-
ste vinden ze het dan ook als een
klant niet tevreden is. „Dan heb
ik het gevoel dat we hebben ge-
faald.” Groeiplannen hebben de
neven volop. De afgelopen jaren
hebben ze al wat uitgebreid rich-
ting Bergen op Zoom en Breda.
„Binnen nu en drie jaar willen we
in Breda een behoorlijke klanten-
kring opbouwen. Schoonmaak-
werk is er genoeg.”
De vierde generatie staat al klaar?
„Nou, Bas heeft een zoontje, Lo-
renzo, maar die is pas zes. Dus het
is nog een beetje te vroeg om daar
iets over te zeggen.”

BERGEN OP ZOOM – Minister Stef
Blok van Wonen en Rijksdienst
brengt maandag een bliksembe-
zoek van één uur aan Bergen op
Zoom. De VVD-minister brengt
een bezoek aan de joblodge in de
Wassenaarstraat. Hij praat daar on-
der meer met wethouder Patrick
van der Velden over de vraag hoe
Bergen op Zoom regionale afspra-
ken over de huisvesting van ar-
beidsmigranten invult. Blok
neemt ook een kijkje in de joblod-
ge. Hij wil weten hoe de arbeids-
migranten deze vorm van huisves-
ting zelf ervaren, maar hij wil ook
weten wat de buurtbewoners er-
van vinden.

Taken goed verdelen en bij-
tijds ‘de koppen bij elkaar’
zorgen voor een goede
samenwerking in het bedrijf

De diverse scenario’s en
aangekondigde moties
vliegen over de tafel in
de commissie Bestuur

In de loop der jaren
vallen er werkzaamheden
weg, maar komen er
ook weer andere bij
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Bezuiniging bibliotheek nog geen gelopen koers

� De tweede en de derde generatie Jobse van Job Procleaning op een rij. V.l.n.r. Ben Jobse jr. en zijn vader Ben Jobse sr., Bas Jobse en zijn vader Jac.
foto Peter van Trijen/het fotoburo

Minister Blok
bezoekt joblodge
Bergen op Zoom

de werkkast open’
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