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De Kloek bestaat vijftig 
jaar. ,,Tijd voor een jaar vol
feestjes.’’ Stad en Streek 6

Het kloppend hart
van Huijbergen

Prins zijn is geen
luizenbaantje
Hoe houden de prinsen car-
naval vol? ,,Bier afwisselen
met water.’’ Stad en Streek 8

‘Zegt u 
het maar’
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Experts, eigenaars en initiatiefnemers bespreken aanpak

Bergs monumentenberaad
is primeur van ErfgoedLab
Wie een monument in bezit of
op het oog heeft waarvoor een
andere invulling gewenst is, kan
14 maart in Bergen op Zoom te-
recht voor een inspiratiemiddag
met experts. ErfgoedLab Bra-
bant houdt de gratis bijeen-
komst samen met de gemeente
en geeft uitleg over provinciale
subsidies tot 15.000 euro per
project.

Peter de Brie
Bergen op Zoom 

Zo krijgt Bergen op Zoom de pri-
meur van het ErfgoedLab dat vorig
jaar door het Monumentenfonds
Brabant en provincie is opgericht.
,,In oktober zijn de subsidies vast-
gesteld, dus kunnen we nu naar
buiten treden”, zegt directeur René
Hanssen.

De meeting op donderdag 14
maart, van 13.00 tot 17.30 uur in de
Sint-Catharinakapel, is bedoeld
voor eigenaren die hun monument
een herbestemming willen geven,
of voor initiatiefnemers zonder ge-
bouw die echter wel een idee heb-
ben voor een nieuwe functie van
een pand, en op zoek zijn naar ken-
nis en hulp. En ook voor bedrijven,
ambtenaren en deskundigen.

,,Met beleidsmakers en onze ex-
perts willen wij een sterk netwerk
opzetten om initiatieven te stimu-
leren en deze markt in beweging te
krijgen. Vaak is de betrokkenheid
rond een monument erg lokaal of
regionaal, dus mikken we vooral op
geïnteresseerden uit Bergen op
Zoom, Steenbergen, Woensdrecht
en Roosendaal, maar ook anderen
zijn welkom. Dit is de eerste sessie,
er volgen er nog vier elders in Bra-

bant”, aldus directeur Hanssen.
De variatie is groot. ,,Van indu-

strieel en militair tot bestuurlijk en
religieus erfgoed, maar monumen-
tale huizen of molens kunnen ook.
Qua herbestemming denken we
niet aan kinderspeelpaleizen of es-
cape rooms, hooguit als tijdelijke
invulling, maar meer aan een maat-
schappelijke rol die past bij het
pand. In een kerk wil je geen bal-
lenbak, maar een gemeenschaps-
huis of zelfs meerdere functies.”

Wie met een goed plan komt, kan

vouchers van 5000 euro krijgen om
bij maximaal drie processtappen
per project (dus 15.000 euro in to-
taal)  professioneel advies, onder-
zoek of procesbegeleiding in te ko-
pen. Die stappen zijn een plan van
aanpak, haalbaarheidsonderzoek,
concept- of schetsontwerp en kos-
ten-batenanalyse. ,,We wapperen
niet zomaar met cheques. Het is wel
gemeenschapsgeld, dus je aanvraag
moet deugen.”

Hanssen vond de gemeente Ber-
gen op Zoom graag bereid om ’t Ka-
trientje te regelen. ,,Onze stad telt
alleen al in het centrum 600 monu-
menten, waarvan ruim 300 op de
rijksmonumentenlijst staan”, aldus
wethouder Evert Weys. Op de mid-
dag spreken ook gedeputeerde
Henri Swinkels en ontwerper
Rocco Verdult. Aanmelden kan tot
8 maart via erfgoedlabbrabant.nl.

We wapperen 
niet zomaar
met cheques
—René Hanssen, ErfgoedLab

BERGEN OP ZOOM De wagen
van bouwclub Krabbeklutsers
rijdt dinsdag niet mee tijdens de
grote optocht in Bergen op
Zoom. Dat hebben de bouwers
met ‘pijn in het hart en veel ver-
driet gemeld’ ten overstaan van
een vol bouwkot tijdens Wage-
tjes Kijke. 

De mannen van de bouwclub
zijn niet tevreden over de con-
structie en de aandrijving van
de wagen. De komende dagen
gaan ze niet meer werken aan
het aanpassen daarvan. 

In plaats daarvan blijft ‘Kolo-
nelleke’ een jaar op stal. Volgend
jaar gaat de kruipende dame wel
op pad. 

De Krabbeklutsers hadden
een unieke wagen gebouwd:
reus Kolonelleke zou het par-
cours kruipend afleggen. Met
een lengte van bijna dertien me-
ter en hoogte van negen meter
was dat een flinke uitdaging.

Ze werd niet voortgetrokken
door een tractor, maar door een
afstandsbediening. Het verlan-
gen naar vastenavend is zo groot
dat ze zelf in beweging zou ko-
men.

Krabbeklutsers
niet in optocht

Leerlingen van het Juvenaat in Bergen op Zoom verzorgen
een driegangendiner. De opbrengst gaat naar een

schoolproject in Zuid-Soedan. Stad en Streek 5


