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Henk van Ingen 30-07-20, 14:33 Bron: BN DeStem

Ondanks dat ze drie maanden dicht is geweest vanwege het coronavirus, weten mensen weer massaal de weg naar de
midgetgolfbaan te vinden. ,,Op dit moment komen er dagelijks tussen de 50 en 75 mensen.” © Pix4Profs/Marina Popova

Deze goedlopende midgetgolfbaan is te
koop, exploitant vreest het kwijt te
raken
BERGEN OP ZOOM - Midgetgolfbaan Meilust is getransformeerd in een goedlopende
voorziening. Nu gaat de baan in de verkoop en vreest Bianca Verlinden, de huidige
exploitant, aan de kant te worden geschoven. ‘Ik ben hier nog lang niet klaar.’

57 1

De midgetgolfbaan Meilust in Bergen op Zoom wordt verkocht. Dat bevestigt
gemeentewoordvoerder Nausikaa van den Merkenhof: ,,Op dit moment is er een collegevoorstel
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in de maak over de verkoop van de midgetgolfbaan. Na dit besluit zal B en W in gesprek gaan met
de huidige huurder. Meer kan ik hier niet over zeggen.”

Transformatie

De gemeentelijke midgetgolfbaan was tot begin 2017 in beheer van Bergen op Zoom. Toenmalig
wethouder Yvonne Kammeijer besloot destijds de exploitatie van de zieltogende en in slecht
onderhoud verkerende baan uit handen te geven. Bianca Verlinden van Stichting Doe je passie
kreeg Meilust onder haar hoede en transformeerde het geheel in een goedlopende voorziening.
Ze ziet de bui nu hangen. ,,Ik weet dat er diverse mensen op zitten te azen. Als die de baan
overnemen is het voor mij gebeurd."

Ik weet dat er diverse mensen op zitten te azen
- Bianca Verlinden

Volgens Verlinden is er al langer sprake van verkoop. Vorig jaar voerde ze daarover al gesprekken
met ambtenaren. ,,Er waren een aantal opties. Blijven huren, kopen of wellicht in erfpacht. Ook is
er een taxatie gedaan en wordt het terrein op ongeveer een ton geschat. We zijn er destijds nooit
op verder gegaan, ook omdat je er geen hypotheek op kunt krijgen."

Ze heeft inmiddels een aanvraag gedaan voor een zakelijke lening en heeft er vertrouwen in dat
de bank haar wil helpen. ,,Maar ja, je weet niet hoe het loopt. Je vraagt natuurlijk niet om een
tientje om een lolly te kopen."

Als de financiering niet rondkomt, vreest ze dat het einde oefening is. ,,Dan weet ik niet of ik het
zelf kan kopen. Ik wil het liefst alles in eigen hand houden, zodat ik niet het risico loop straks met
lege handen te komen staan."

Ik wil het liefst alles in eigen hand houden

‘Ik ben hier nog lang niet klaar’

De onderneemster heeft het nodige geld in het opknappen van Meilust gestoken en schat in dat
het om een bedrag gaat van ongeveer 100.000 euro. Verlinden: ,,De jeu-de-boulesbaan is net
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10:56 Moskee Bergen op Zoom geen brandhaard, zegt bestuur. Wel bestuurslid positief getest op covid

01-08 Je bent jong en je feest wat, gaat een campagne jou en de coronaverspreiding stoppen?

01-08 Corona en Offerfeest: El Feth Moskee in Bergen op Zoom twee weken dicht uit voorzorg

01-08 Goud gekocht of verkocht? Deel uw ervaring!

Angstige kat in boom geeft brandweer het nakijken in Breda

Aanhoudin gen voor poging diefstal en dronken schap in Roosendaal

11:30

Man neergesla gen in centrum Breda, Belg (20) opgepakt

9:48

Motoragent ziet in volle auto op A16 bij Breda mannen vuurwapen vasthouden, zeven aanhoudin gen

1 augustus
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Drukke houseparty in Hoogerheide stilgelegd: 'Onbegrijpelijk zo'n feest in coronatijd’PREMIUM

17.330 keer gelezen

Belgische grensstreek in greep van corona, maar grens blijft openPREMIUM

15.099 keer gelezen

Treinverkeer tussen Roosendaal en Bergen op Zoom urenlang stil

9.333 keer gelezen

Corona en Offerfeest: El Feth Moskee in Bergen op Zoom twee weken dicht uit voorzorg

8.080 keer gelezen

Scooterrijder raakt zwaargewond in Hoogerheide als hij door botsing onder een auto bekneld komt
te zitten

7.662 keer gelezen

Attractiepark Slagharen

Van €32,90 voor €19,50

Bastion Hotels

Voor €79,00

Attractiepark DippieDoe

Van €14,95 voor €9,72

Safaripark Beekse Bergen

Van €26,00 voor €18,20

Burgers' Zoo zomeravonden

Van €24,00 voor €16,50
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MEEST GEDEELD

‘Ik zou liever in de gemeente Bergen op Zoom wonen dan in Roosendaal’

Merlijn en Adess (13) wonen in Hooge Zwaluwe: ‘We zijn vroeger allebei gepest om onze huidskleur’

26 juli

Eric (18) leerde beleggen van zijn oma: ‘Zelfs in coronatijd heb ik nog winst gemaakt’

19 juli

‘Ik merk dat jongeren nu de gezellig heid in Oud Gastel zelf opzoeken’

12 juli

Deze goedlopende midgetgolfbaan is te koop, exploitant vreest het kwijt te raken

58 keer gedeeld

Drukke houseparty in Hoogerheide stilgelegd: 'Onbegrijpelijk zo'n feest in coronatijd’PREMIUM

31 keer gedeeld

Belgen rijden massaal om via balend Putte: ‘Een gekkenhuis, alles trilt!’PREMIUM

19 keer gedeeld
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OVERLEDENEN IN DE REGIO

Familieberichten 

Sjaak Maatjens

Alweer bronzen geitjes gestolen: ‘Triest, kunst is kennelijk niet veilig in de openbare ruimte’PREMIUM

18 keer gedeeld

Corona en Offerfeest: El Feth Moskee in Bergen op Zoom twee weken dicht uit voorzorg

16 keer gedeeld
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opgeknapt en er komt een nieuwe pingpongtafel. Ook zijn er plannen voor biljartmidgetgolf. Wat
mij betreft ben ik hier nog lang niet klaar."

Ondanks dat ze drie maanden dicht is geweest vanwege het coronavirus, weten mensen weer
massaal de weg naar de baan te vinden. ,,Op dit moment komen er dagelijks tussen de 50 en 75
mensen. Dat hadden we niet verwacht. Mensen willen een uitje en hier kun je voldoende afstand
houden."
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