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Natuurlijk is voetbal ook een kunst
Op verzoek van het bestuur van de Biënnale, die 10 juli 2021 wordt afgetrapt, hebben vrijwilligers

van VV Oosterhout de belijning van een voetbalveldje verzorgd. Terwijl de ouders naar kunst kijken
kunnen de kinderen eventueel hun kunsten vertonen op het veldje.
Het is niet zomaar een voetbalveldje geworden, het is een uniek veldje met levende doelpalen in de
vorm van jong aangeplante boompjes die als het goed is een generatie of tien mee kunnen. Zie de
laatste alinea voor de diepere gedachten achter deze bijdrage aan de Biënnale.
De vaste belijner van VV Oosterhout Henk Soeters heeft er samen met Piet de Ronde, de primus inter
pares, van het onderhoudsteam van VV Oosterhout een keurig voetbalveldje van 40 bij 30 meter
aangelegd compleet met middenlijn en doelgebieden.
VV Oosterhout was vereerd met het verzoek van het bestuur van de Biënnale om het veldje aan te
mogen leggen op deze manier kunnen wij als vereniging onze maatschappelijke betrokkenheid bij de
gemeente Oosterhout en zijn inwoners mede vormgeven. Immers samenleven doen we met zijn allen.

Maarten Baas (NL) is gevraagd om een oplossing te bedenken voor de versleten goals die er nu staan.
Zijn voorstel is even simpel als Poëtisch: het dode hout van de doelpalen vervangen door een levende
variant. De staanders aan weerskanten van het doel worden nu gevormd door jonge bomen die nog
een heel leven voor zich hebben. De titel Growing goals is en aanduiding van zowel gedreven ambitie
als van het groeiende inzicht dat past bij de menselijke ontwikkeling.

Dit delen:

GEEF ALS EERSTE EEN REACTIE

Geef een reactie
Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reactie

Naam*

E-Mail*

Website

 Stuur mij een e-mail als er vervolgreacties zijn.

 Stuur mij een e-mail als er nieuwe berichten zijn.

REACTIE PLAATSEN

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden
verwerkt.

VOLG ONS OP FACEBOOK!

VOLG ONS OP FACEBOOK

2 JULI 2021

HOME OOSTERHOUT VANDAAG RADIO # TELEVISIE # OVER ONS # ADVERTEREN CONTACT #

LAATSTE NIEUWS $ [ 29 juni 2021 ] Dance Tour H19 voor de senioren van Oosterhout %  TV UITZENDINGEN

GEMIST

[ 28 juni 2021 ] Meerdere aanhoudingen na drugsvondst in Oosterhout %  OOSTERHOUT

VANDAAG

[ 28 juni 2021 ] De Kletspet – Rutte tegen Hongarije, Niet mee bemoeien en geaardheid

Rutte %  TV UITZENDINGEN GEMIST

[ 28 juni 2021 ] STAP EN VAAR EROP UIT! %  OOSTERHOUT VANDAAG

[ 27 juni 2021 ] Eerste Marktconcert rondom Maarschalkerweerdorgel:“Orgelpreuvement”

%  OOSTERHOUT VANDAAG

[ 25 juni 2021 ] Sint-Jan in hart alle Oosterhouters %  TV UITZENDINGEN GEMIST

[ 24 juni 2021 ] Totale programma Parkfeest 3 & 4 september 2021 bekend %

OOSTERHOUT VANDAAG

[ 23 juni 2021 ] Testen voor toegang locatie in centrum Oosterhout geopend %

OOSTERHOUT VANDAAG

[ 1 juli 2021 ] TheekTV a!evering 03 %  TV UITZENDINGEN GEMIST

[ 29 juni 2021 ] Voetballen in de ‘heilige driehoek’ bij de Biënnale %  OOSTERHOUT

VANDAAG
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Gerelateerd

VV Oosterhout verlengt met
Henk Stok!

STADSWANDELINGEN TIJDENS
DE BIËNNALE IN
OOSTERHOUT Voor alle
duizenden bezoeke...

Jorco de Kok terug bij VV
Oosterhout

17 januari 2021
In "Oosterhout Vandaag"

15 september 2017
In "Oosterhout Vandaag"

20 januari 2019
In "Oosterhout Vandaag"

ZOEKEN …

Best Supplies
Als kantoorvakhandel leveren wij alles voor uw
kantoor. Van kantoorinrichting tot
cartridges/toners tot nietjes en paperclips. 
Telefonisch en via mail staan wij klaar om uw
vragen te beantwoorden. Als echt familiebedrijf
houden wij ons graag bezig [Lees verder]

OKE Communicatie – adverteren
bij de ORTS
Als ondernemer heeft u er natuurlijk baat bij dat
uw naamsbekendheid in de regio zo groot
mogelijk is en denk nou niet dat u dat niet nodig
hebt want ondanks de grote naamsbekendheid
van Coca [Lees verder]

Aimée Administratie & Advies
Dit delen:Klik om te delen met Twitter (Wordt in
een nieuw venster geopend)Klik om te delen op
Facebook (Wordt in een nieuw venster geopend)
Gerelateerd

VOOP
“ICT in alle eenvoud” Dit delen:Klik om te delen
met Twitter (Wordt in een nieuw venster
geopend)Klik om te delen op Facebook (Wordt in
een nieuw venster geopend) Gerelateerd

Best Supplies
Als kantoorvakhandel leveren wij alles voor uw
kantoor. Van kantoorinrichting tot
cartridges/toners tot nietjes en paperclips. 
Telefonisch en via mail staan wij klaar om uw
vragen te beantwoorden. Als echt familiebedrijf
houden wij ons graag bezig [Lees verder]

ORTS
2.095 vind-ik-leuks

Pagina leuk vinden Delen

Oosterhout Vandaag
4.551 vind-ik-leuks

Pagina leuk vinden Meer informatie

Artrose? Doe hier de pijntest
Ontdek of u in aanmerking komt voor de nieuwe therapie voor Ischias

Home Health Products Openen

Artrose? Doe hier de pijntest
Vele mensen met Artrose as zijn al geholpen met het therapieplan op maat.

Home Health Products Openen

CONTACT

Bredaseweg 108b
4902 NS OOSTERHOUT
0162 - 460024
redactie@orts.nl

RECENTE REACTIES

PIETER JONKER OP Glasvezel in heel
Oosterhout

WALTER TANKERBRACHT OP Lidl in
Oosterhout gaat uitbreiden!

SYLVIAN UIJL OP Ruim 20.000
glasvezelaansluitingen in gemeente
Oosterhout

HANA VOET OP Ruim 20.000
glasvezelaansluitingen in gemeente
Oosterhout

COR HOOYMAAYERS OP Glasvezel
in heel Oosterhout

TheekTV
a!evering 03
van ORTS Redactie in TV
uitzendingen gemist

VOOP
“ICT in alle eenvoud” Dit
delen:Klik om te delen met
Twitter (Wordt in een nieuw
venster geopend)Klik om te
delen op Facebook (Wordt in
een nieuw venster geopend)
Gerelateerd

OKE
Communicatie –
adverteren bij de
ORTS
Als ondernemer heeft u er
natuurlijk baat bij dat uw
naamsbekendheid in de regio
zo groot mogelijk is en denk
nou niet dat u dat niet nodig
hebt want ondanks de grote
naamsbekendheid van Coca
[Lees verder]

Best Supplies
Als kantoorvakhandel leveren
wij alles voor uw kantoor. Van
kantoorinrichting tot
cartridges/toners tot nietjes en
paperclips.  Telefonisch en via
mail staan wij klaar om uw
vragen te beantwoorden. Als
echt familiebedrijf houden wij
ons graag bezig [Lees verder]

Voetballen in de
‘heilige driehoek’
bij de Biënnale
Natuurlijk is voetbal ook een
kunstOp verzoek van het
bestuur van de Biënnale, die
10 juli 2021 wordt afgetrapt,
hebben [Lees verder]

Meerdere
aanhoudingen na
drugsvondst in
Oosterhout
Afgelopen weekend hield de
politie twee mannen uit
Oosterhout aan. Een 19-jarige
man uit Oosterhout liep
zaterdag 26 juni tegen [Lees
verder]

STAP EN VAAR
EROP UIT!
Nu de versoepelingen een feit
zijn, hebben we een leuk
nieuwtje voor je! Uniek in
Oosterhout! Wandelen en
varen gecombineerd [Lees
verder]

Eerste
Marktconcert
rondom
Maarschalkerweer
dorgel:
“Orgelpreuvement
”
Ook in 2021 wordt er weer een
serie Marktconcerten
georganiseerd op het
Maarschalkerweerd-orgel van
de St. Jansbasiliek te
Oosterhout. Marktconcerten
zijn gratisinloopconcerten
die in de zomermaanden (juli/
augustus) telkens plaats [Lees
verder]

Totale programma
Parkfeest 3 & 4
september 2021
bekend
Feestelijke afterparty Wipneus
& Pim op zaterdag! Alle seinen
staan op groen voor het
Parkfeest op 3, 4 en 5
september! Het [Lees verder]

Voetballen in de
‘heilige driehoek’
bij de Biënnale
Natuurlijk is voetbal ook een
kunstOp verzoek van het
bestuur van de Biënnale, die
10 juli 2021 wordt afgetrapt,
hebben [Lees verder]
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