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door Annelies Vlaanderen

ETTEN-LEUR. Nog vijf dagen en
dan heeft Chinees afhaalrestau-
rant Kanton op de Concordialaan
in Etten-Leur een andere eige-
naar. De huidige, So Ki Tang,
gaat ermee stoppen.

„Ik ben al bijna 60 en na 23
jaar, dag in dag uit, 10 tot 12 uur
per dag en 6 dagen per week ge-
werkt te hebben, wordt het fy-
siek te zwaar. Het is tijd om het
rustiger aan te doen. Zonder
mijn vrouw had ik het zeker niet
gekund. Zij heeft altijd naast me
gestaan. In de loop der jaren zijn
we uitgegroeid tot een goedlo-
pende zaak en dit hebben we
natuurlijk niet gekund zonder de
vaste klantenkring die we opge-
bouwd hebben. Mijn familie en
ik zijn trots op wat wij hebben
bereikt. We hebben ook twee kin-
deren die jarenlang meegehol-

pen hebben. Alleen de interesse
om het over te nemen is ver te
zoeken. Ze hebben hun eigen car-
rière. Persoonlijk vind ik dat ook
beter dan het bestieren van
horecazaken als deze. Dit is
fysiek heel zwaar.”

Helemaal stoppen is er nog
niet bij. Tang gaat zijn tien jaar
jongere opvolger Wen Xiang Pan
uit Roosendaal de eerste maan-
den nog begeleiden. Hij is blij
met hem. „Ik denk dat hij een
waardige opvolger is. Hij heeft
het afgelopen half jaar al meege-
draaid. Ik verwacht niet dat

klanten grote verschillen mer-
ken. Ik weet dat hij dezelfde hoge
kwaliteitsnormen heeft als ik.”

Tang is op zijn zeventiende
van Hongkong naar Nederland
geëmigreerd, om hier een beter
bestaan op te bouwen. „Koken is
mijn passie. Ik zit al veertig jaar
in het vak. Mijn droom, een suc-
cesvolle horecazaak, is uitgeko-
men. Bovendien zijn we in de
tussentijd aardig geïntegreerd. Ik
eet in de ochtend gewoon brood
als ontbijt”, zegt hij lachend.

Tang zal het zondag, als hij
het stokje doorgeeft aan Pan,
best wel even moeilijk hebben,
denkt hij. Wie er ook moeite
mee heeft, is vaste klant Anton
Kiewit. „Mijn hondje Doemer
kreeg altijd twee plakjes ham
van de eigenares als we voorbij
kwamen wandelen. Ik weet niet
of hij daar op kan blijven reke-
nen.”
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ETTEN-LEUR. Het duurt nog wel
even voordat alle 370 geplande wo-
ningen er staan, maar aan de zuid-
kant van de wijk Grauwe Polder
in Etten-Leur ging gisteren de eer-
ste spade de grond in voor bouw-
project De Streek.

Vandaag start aannemersbe-
drijf Van Wijlen uit Sprang-Capel-
le met het bouwrijp maken van
de strook grond tussen de Grauwe
Polder en de A58. Eind dit jaar
moeten 7 kilometer riolering en
20.000 vierkante meter bestrating
zijn aangelegd en moet 100.000
kubieke meter grond zijn verzet,
zodat begin 2016 kan worden ge-

start met de bouw van 120 huur-
en 250 koopwoningen.

„Dit is een heel groot werk, een
serieuze uitdaging. Voor ons be-
drijf het grootste project tot nu
toe”, aldus Van Wijlens projectlei-
der Alex in ’t Hout. „Qua tijd heb-
ben we nul marge, dus komende
tijd werken we continu met tien
tot vijftien man aan het project
om op tijd klaar te zijn.”

Volgens wethouder Jan van Hal
moet de projectontwikkelaar,
bouwbedrijf Sprangers uit Breda,
nog beginnen met de ontwikke-
ling van het terrein. „Er is nog
niets ontwikkeld en er zijn ook
nog geen woningen verkocht. Dat
is helemaal aan de project-
ontwikkelaar. We hebben afspra-
ken gemaakt over de prijsklasse
van de koopwoningen en zijn in
ieder geval overeengekomen dat
er 120 sociale huurwoningen ko-
men voor Woningstichting Etten-
Leur. Tien kavels hebben we ver-
kocht aan een lokale aannemer
(Van Sundert, red.).”

Asielzoekerscentrum
De grond waarop de huizen

straks moeten verrijzen lag jaren
braak door de financiële crisis. Op
een deel van het terrein lag voor-
heen een asielzoekerscentrum.
„We wilden eerst de Schoenma-
kershoek afwerken”, aldus Van
Hal, die aangeeft dat in Et-
ten-Leur veel woningen te koop
staan. „Maar we hebben berekend
dat de markt deze hoeveelheid
nieuwe woningen aankan.”

Als alles volgens plan verloopt
start de bouw van de woningen
begin 2016, waarna blok voor blok
wordt opgeleverd. In 2020 moet
het bouwproject voltooid zijn.

Aannemer uit Sprang-Capelle begint in
Etten-Leur aan zijn grootste klus ooit.
‘Continu met tien, vijftien man bezig.’

� Nieuwe eigenaar Wen Xiang Pan (links) in restaurant Kanton, samen met vaste klant Anton Kiewit en diens
hond Doemer, en het vertrekkende uitbatersechtpaar Yuk Lin en So Ki Tang. foto Willem Paterik/het fotoburo

‘We zijn in die veertig jaar
aardig geïntegreerd. Ik eet
gewoon brood als ontbijt’

So Ki Tang eigenaar Kanton

‘We hebben berekend dat
de markt deze hoeveelheid
nieuwe woningen aankan’

Jan van Hal wethouder
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