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Fietsen door
koestal en 
boomkwekerij 
RUCPHEN Fietsen door koestal,
boomkwekerij, molen, aardbei-
enbedrijf en Fatimapark. Het ge-
beurt allemaal tijdens de veld-
toertocht van RTC De Smid op
30 december. Om dit mogelijk te
maken worden zelfs bruggetjes
gebouwd. Het eerst deel van
deze rit van 48 kilometer is,
evenals een tocht van 28 kilome-
ter, uitgezet in de Rucphense
bossen. Inschrijven kan tussen
8.30 en 10.00 uur bij café De
Coop, á 5 euro, tot 14 jaar gratis.
Het inschrijfgeld gaat deels naar
KWF Kankerbestrijding. ,,We
hebben twee leden aan deze vre-
selijke ziekte verloren’’, verklaart
organisator Mark van Diemen.

Waar blijft HAS Hogeschool?
Dat wil raadslid Sander Siebe-
link van Lijst Linssen weten nu
er nog steeds duidelijkheid is of
deze onderwijsinstelling het
voormalige suikerlab in Bergen
op Zoom als uitvalsbasis gaat
gebruiken. Het Bergse college
beloofde eerst in oktober met
nadere informatie te komen, dat
werd vervolgens eind dit jaar.
Nu vragen B en W aan de ge-
meenteraad om nog meer ge-
duld. Het wordt pas januari of
februari voordat er meer valt te
zeggen. Bij Lijst Linssen valt dat

verkeerd. Deze fractie was van
meet af aan tegen de aankoop
van het gebouw aan de Van Ko-
nijnenburgweg. Vond het uitge-
ven van miljoenen te veel van
het goede. ,,Lijst Linssen krijgt
de indruk dat de gemeenteraad
aan het lijntje wordt gehou-
den”, zegt Siebelink. ,,Uitstel op
uitstel”, schampert het Bergse
raadslid. Hij wil weten wat er
met het pand gaat gebeuren. En
wie er gebruik van gaat maken.
Tijdelijk zit wel Zoomvliet Stu-
dio, een opleiding van ROC
West-Brabant, in het lab. 

BERGEN OP ZOOM 

Raadslid wil duidelijkheid over
HAS en voormalige suikerlab 

De vierde editie van De
Nightrun wordt morgenavond
niet in de bosrijke omgeving bij
Stayokay gelopen, maar om de
Binnenschelde. Het parcours
heeft een lengte van 6,8 kilome-
ter en start en finish zijn ter
hoogte van Boulevard Noord 4
in Bergen op Zoom. Een nieuw
onderdeel is de Night Walk. De
wandelaars starten dit jaar di-
rect na de hardlopers. Deelne-
men kost 15 euro. De deelne-
mers krijgen daarvoor een
hoofdlampje van 12,50 euro en

glow goodies en worden uitge-
daagd lichtgevende en reflecte-
rend accessoires te dragen. Net
als voorgaande jaren gaat 1 euro
per deelnemer naar een goed
doel. Dat is deze keer het Oude-
renfonds. De organisatie is in
handen van Runnersworld Ber-
gen op Zoom in samenwerking
met de F!tfabriek. De warming-
up wordt vanaf 18.30 uur op het
strand gegeven door House of
Marqeez. De start is om 19.00
uur. Langs het parcours is er
livemuziek. 

BERGEN OP ZOOM 

Deelnemers aan De Nightrun 
komen in actie bij Binnenschelde 

Natuurmonumenten houdt zater-
dag een oliebollentocht door na-
tuurgebied Dintelse Gorzen. Ui-
terlijk 10.00 uur worden de deel-
nemers verwacht bij de parking
aan de Vlietdijk 2-4 in Dintel-
oord. Rond 13.30 uur wacht er
een schaal oliebollen bij café
Benedensas. Vooraf aanmelden
is verplicht via nm.nl/agenda. De
wandeling gaat door ruige vege-
tatie en langs kreken en schor-
ren. Goede wandelschoenen of
laarzen zijn een aanrader. De vo-
gelrijkdom van het Krammer-Vol-
kerak komt zeker in beeld.

DINTELOORD

Oliebollentocht in
Dintelse Gorzen

De Belgische groep Crayon Sun
speelt zaterdag live in popspeci-
aalzaak De Waterput in Bergen
op Zoom. Multi-instrumentalist/
componist Aldo Struyf fungeert
al jaren als de muzikaal leider
van The Mark Lanegan Band.
Crayon Sun is zijn nieuwe pro-
ject, opgezet met zanger en
bluesman Dave ‘Big Dave’ Re-
niers. Dit zelf geschreven en ge-
produceerde debuut bezit de
sound van de betere Lanegan-
albums en betreedt dezelfde lu-
guber donkere paden. De instore
begint om 16.00 uur, gratis. 

BERGEN OP ZOOM 

Crayon Sun treedt 
op in De Waterput 

Organisatie blij met grote opkomst 

Lichtjestocht telt
2000 deelnemers 
Een grote schare inwoners van
Steenbergen ging op kerst-
avond op weg naar Jezus in het
kribbetje. De deelnemers lie-
pen in het schijnsel van een an-
derhalf kilometer lange rij waxi-
nelichtjes.  

Harry Veenstra 
Steenbergen 

De lichtjestocht voert de deelne-
mers langs drie kerken in Steen-
bergen, waarbij onderweg het
kerstverhaal wordt uitgebeeld.
Hadden de organiserende Open
Deur kerk, Protestantse Gemeente
Steenbergen en Sint Annaparochie
op duizend belangstellenden gere-
kend, het werden er rond de  twee-
duizend. 

In het eerste van de vele groepjes
die vertrekken mag burgemeester
Ruud van den Belt de tijdmachine

in werking stellen die de deelne-
mers terugbrengt naar in het jaar
Nul. De tocht doet eerst de Gum-
maruskerk aan waar te zien is hoe
Maria te horen krijgt dat ze zwan-
ger wordt en dit even later aan Jo-
zef moet vertellen. 

Op een podium aan de Oostdam
is vervolgens, in een mooi decor,

een gesprek te zien tussen keizer
Augustus met zijn bedienden en

koning Herodes. Zij beslissen dat
er een volkstelling moet komen. 

Bij de protestantse kerk zingen
engeltjes voor de deur en wordt op
het Kerkplein het verhaal over de
volle herberg en de stal waar Maria
en Jozef onderdak krijgen uitge-
beeld. 

Tijdens het laatste gedeelte van
de tocht zijn ontmoetingen met de
herders met hun schapen en de
drie wijzen met hun geschenken
die onderweg zijn naar het pasge-
boren kindje. Uiteindelijk wordt
in een grote kerststal bij de Open
Deur het kindje Jezus in een krib-
betje gevonden. Binnen krijgt ie-
dereen een warm drankje met een
versnapering en wordt teruggeke-
ken op de mooie lichtjestocht, die
mede door de vele vrijwilligers,
muzikanten, zangers en leden van
theaterschool Myra Ceti succesvol
is verlopen.

De lichtjestocht
voert de deelnemers
langs drie kerken in
Steenbergen. Het
kerstverhaal wordt
uitgebeeld 

▲ De deelnemers aan de lichtjestocht in Steenbergen volgen de route die met waxinelichtjes wordt
verlicht. FOTO MARCEL OTTERSPEER/PIX4PROFS 

Het hoofdgebouw van voorma-
lige zorgcentrum Sint Catharina
aan het Sint Catharinaplein dat
uit de jaren dertig van de vorige
eeuw dateert verdient de status
van gemeentelijke monument.
Dat vindt de Stichting Cuypers-
genootschap.

Jan van de Kasteele 
Bergen op Zoom 

De organisatie heeft daarom bij de
gemeente Bergen op Zoom die aan-
vraag ingediend. Om het gebouw
'te beschermen’. Want tanteLouise
wil het slopen als onderdeel van de
grootschalige herontwikkeling van
het totale St. Catharinacomplex. Er
zijn plannen voor de nieuwbouw

van 189 zorg- en 43 koopapparte-
menten. 

,,Huize Sint Catharina heeft van-
wege haar beeldbepalende belang
voor het Sint Catharinaplein, de
kenmerkende architectuur uit het
interbellum en haar historie een
evidente architectuur- en cultuur-
historische waarde voor Bergen op
Zoom”, staat in het verzoek. De rest
van het complex mag van het ge-
nootschap wel plat. ,,Een zorgvul-
dige combinatie van oude en
nieuwe architectuur kan een
enorme impuls geven aan dit histo-
rische deel van Bergen op Zoom.”

tanteLouise is niet gelukkig met
de actie van het Cuypersgenoot-
schap, een landelijke organisatie die
zich inzet voor het behoud van

bouwkundig erfgoed uit negen-
tiende en twintigste eeuw. ,,Maar
het staat iedereen vrij dit te doen.
We wachten het verder af”, zegt
woordvoerder Marc Molenaars.

Wethouder Patrick van der Velden
zegt in een eerste reactie: ,,Jammer
dat het zo moet, maar we handelen
dit zorgvuldig af.”

De aanvraag kan voor de bouw-
plannen van tanteLouise de nodige
vertraging opleveren. ,,Als de ge-
meente dit binnen een jaar afhan-
delt is het snel, is onze ervaring”,
zegt Leo Dubbelaar, secretaris van
het genootschap. Zodra de ge-
meente tanteLouise formeel infor-
meert over de brief, is er ook sprake
van voorbescherming. Het pand
mag dan niet meer worden ge-
sloopt. De gemeente moet over de
aanvraag onder meer advies gaan
inwinnen bij de welstandscommis-
sie.

Het Cuypersgenootschap is in ac-
tie gekomen op verzoek van de be-
kende Bergenaar Piet Juten. Hij
voert actie om het pand te behou-
den. 

‘Hoofdgebouw Sint Catharina monument’

Als de gemeente dit
binnen een jaar
afhandelt is het snel,
is onze ervaring 
–  Leo Dubbelaar, genootschap 


