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Met een missie van 99 punten
heeft het.IGuislandse basisschool-
team De X-Landers 7.o zich op-
nieuw geplaatst voor de Bene-
lux-finale van de First Lego Lea-

gue (FLL) op 4 februari in Zwolle.
De regionale finale van de Le-
go-constmctiewedsaiid werd ge-
houden in de Avans Hogeschool
Breda.

Doel van de competitie is jónge-
ren tussen 9 en 15 jaar uit te dagen
de maatschappelijke rol van rech-

niek en technologie te onderzoe-
ken De deelnemende teams moe-
ten ein volledig autonome robot
ontwerpe& programmeren en
bouwen. Voonfgaand aan de zoge-
heten challenge-wedstriiden krii-
gen de teams te horen welke elek-
trische onderdelen gebruikt mo-
gen worden in een uit Lego-mate-
rialtn opgebouwde robot
. Basisschool De Zonneberg uit
Kruisland is sinds jaar en dag deel-
nemer aan het evenement. Afgelo-
pen jaar deed het team zelß mee
aan het EK op Tenerife, waar het
een 65ste plaats behaalde. Dit keer
kwalificeerden de leerlingen zich

niet alleen voor de finalg ze kre-
gen oOk de beker'voor de best pres-
terende robot.

,,TWee bekers winnen op de Le-
go League is hoogst zeldzaam", al-
dus coach en leerkracht Ruud van
Kaam nadat zijn team de beker in
ontvangst nam. Groot was de ver-
rassing voor de leerlingen Tim
Breukers, Imke van Een, Sam Fi-
lius, Lieve Jacobq Anouk van
Ost4 Kris van der Velden en Mart
Wagtmans, toen ze bij het overall
klassement opnieuw naar voren
mochten komen.

In de weekvoor de wedsuijd be-
sloten ze nog zich tijdens de wed-
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strijd op slechts vijfin plaats van
zeVen missies te richten. ,,De rust
die dat geeft, is goed -geweesr",

\Meet Van Kaam, die samen met
Mario von Bannisseht het team
coacht. Het succes dankt het team
ook aan hun robot.

Van Kaam had tijdens deelname
van het vorige X-Landers team op
het EK in Tenerife veel voorbeel-
den gezien. ,,Aan de hand daarvan
hebben ze hun'eigen goede, zoge-
naamde box robot gebouwd, met
de belangrijke Gyro Sensor."

De Benelux-finale is op 4 februa-
ri in het Deltion Coilege re
Zwolle.
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D Kruislandsê fichool valt twee keer in de pri¡zen hli Lego league

Zonneberg finalist rôbotbouw
' Ervaren team van basisschool heeft
voorbije jaren goed gekeken hoe de
best presterende robot kan
worden gebouwd.

Harry Yeenstra

DeKoster Homicofamilie is helemaal thuis
@
llowor

In ziin slaap is vorige week Hôe-
venaar Freek de Koster op 69-iari-
ge leeftijd overleden De Koster
was tot voor kort voorzitter van
de Toeristische Initiatief Groep
Halderberge (IIc). Hii schreefhet
businessplan, waarrnee in de toe-
komst uiwoering gegeven zou

:: worden aan de economische visie-
.. nota van de gemeente." De Koster voþde vliegvelddirec-t, teur Stef Have op, die ook betrqk-

ken bij de TIG was. Hij lanceerde
mede de nieuwe website 'Harte-
lijk Halderberge' en had plannen
voor een betere citymarketing.
Eerder was hij ook bestuurlijk ac-
tief voor tennisvereniging
Hoeven.

Het is voor de TIG een tweede
klap in een paar maanden tijd. AÊ
gelopen zomer overleed secretaris

i-, Ad Boerman op 6z-iarige leeftijd
aan een hartstilstand.

NieuweBig
Bazarin BoZ
BFnGEil OP Z0Oll De opening
van een nieuwe vestþing van de

,i Big Bazar bii winkelcomplex De
Zeeland in Bergen op Zoom gaat
voorlopig niet ten.koste van de
binnenstad, want de huidþ vesti-
ging van deze winkelformule aan
het Gouvernementsplein btijft ge-
woon geopend.

Dat kriigt Annetre Stinenbosct¡
fractievoorzitter van het CDA" als
antwoord. Zij volgt de ontwikke-

, - ,lings¡ bij De Zeeland nauwlet-
tend ze is bang dat de ontwikke-
ling daar ten koste laat van de
winkels in het centrum. Maar Van

.. der Velden zegt dat dit voor de" BigBazarnietopgaaL
;; Navmag bij het Blokkerconcern

heeft opgeleve¡d dat de Big Bazar
nog een huurcontract heeft tot r4
februari zor8 en dit huurcontract
is niet opgezegd. De tweede vesti-
ging van de Big Bazar ging halver-
wege deze maand open.

Barmhartigheid bestaat nog. In
Bosschenhooftl bijvoorbeeld
waar ontwikkelingshulporganisa-
tie Homico zich al +6 iaar inspant
voor armoede, waat ook terwe-
reld.

Zaterdag waren de zr vrijwilli-
gers in hun gele polo's en ver-
schillende genodigden bijeen om
de nieuwe huisvesting van de Ho-
mico in de voormalþ peuter-
speelzaal aan Sint Cenrdushof oÊ
ficieel te openen. Voor de offi-
ciële handeling vroeg voorzttter
Arnold Overdevest beschermheer
Free Doomeq wethouder |an
Paantjens, wiiwilligster van het

eerste uur Fien Dekkers en fac
Willemse namens Caritas om ge-
vieren de winkeldeur te openen.

De Caritas-instelling financier-
de met instemming van het bis-
dom de aankoop van de leegstaan-
de peuterspeelzaal voor Homico.
,,Dat kan omdat we ons beide
voor hetzelftle inzetten", verklaar-
deWillemse.

In bijna een halve eeuw tijd ver-
huisde Homico drie keer. Het
Hoevense Missie Comité begon
in r97o in een loods aan het Gors.
Viiftien jaar geleden stelde Free
Doomen eenwinkeþand in Bos-
schenhooftl beschikbaar. Omdat
Doomen er zijn kantoor van wil-
de maker¡ moest Homico op
zoek naar een ander pand.,,De

winkelruimte in de peuterzaal is ,

iets kleiner, maar daar staat een
grotere opslagruimte met tuin te-
genover", zegt Overdevesq die

ft
iondom hrt g.bosw
wrr hlt áft ¡root
word ysr teldrsr ¡n
mfndd f,owordãr
-Arnold Overdevest, Homico

veel complimenten krijgt over de
heropleving van het pand. ,,We
hebben eerst voor viifton aan
groenafual weg gehaald."

Fien Dekkers (88) is er bijna
vanafhet eerste uur bij betrok-
ken.,,De eerste centen gingen
naar de Hoevense missionarissen
in den weemde. Later kwamen
daar ook projecten bij uit
West-Braban¿ Ik stond voor de
klas, dus de verhalen over ontwik-
kelingshulp kwamen vaak voor-
bij. Het was een vanzelfsprekend-
heid om aan te sluiten bij Homi-
co en er niet meer weg te gaan."

Fien denkt wel dat Homico de
halve eeuw vol maak¿ ,,Het team
veroudert weliswaar, maar hulp
bliift attiid nodig."

Homico is elke zaterdagvan
ro.oo tot 12.oo uur en elke woens-
dag van r3.3o tot 15.30 uur geo-
pend.

AVlnr: Free Doomen (beschermheer), Fien Dekkers (vrijwilligster van het eerste uur), Jac Willemse (Caritas), Arnold Overdevest (Homi-
co) en wetùouder Jan Paantiens. Zij betreden als eersten de nieuwe winkel van'Homico. Foro cHnrs vAN KLTNKEN/prx4pRoFS

Wim yan den Broek


