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BZ

Officiële opening op 27 oktober

Fundament oude
Zoombrug te zien
een graafmachine moest er
aan te pas komen om de oude
brug over de Zoom zichtbaar te
maken. nu ook het fundament
is blootgelegd, is het wachten
op een plaquette en de officiële
opening op zondag 27 oktober.

timo van de Kasteele
bergen op Zoom

Paul Brooijmans (63) is twee da-
gen bezig geweest met het bloot-
leggen van het fundament van de
brug. Dat deed hij met zes Berge-
naren, Jan van Dijk, Hans Franken,
Kees Bakx, Ad van der Linde, Hans
Donk en Adrie Koevoets. Mannen
die elkaar kennen van Solexclub
Tuf Tuf 07. Vooraf kregen ze in-
structies van de EOD, de explosie-
venopruimingsdienst van Defen-
sie. ,,Uit voorzorg, voor als we
bommen of granaten zouden vin-
den’’, zegt Brooijmans. ,,Die heb-
ben we niet aangetroffen.’’
Voor wie niet beter weet is het

een groot betonblok. Maar voor
Brooijmans is het meer dan dat.
,,Jammer dat de restanten van de
bogen niet meer zichtbaar zijn.

Dan kon je je beter inbeelden hoe
de brug eruit heeft gezien.’’
Tijdens het werk aan de funde-

ring heeft Brooijmans aan de
Zuidzijde Zoom een trapje aange-
legd, zodat het Zoompad voortaan
beter bereikbaar is voor wande-
laars. 
Als aannemer heeft hij iets met

bouwkundige constructies. Jaren
terug zag hij bij een klant aan de

Noordzijde Zoom voor het eerst
een zwart-witfoto van de brug op
de schouw staan. Die brug was
vlak bij zijn huis in de Zandstraat,
tussen het Tuinderspad en de Van
Overstratenlaan. Toen de ge-
meente Bergen op Zoom bijna drie
jaar geleden het wandelpad langs
de Zoom aanlegde, kwam Brooij-

mans de betonnen fundamenten
van de brug tegen. Vanaf dat mo-
ment is hij de archieven ingedo-
ken en ontdekte hij waarom de
brug nooit is herbouwd. ,,Dat zou
26.000 gulden kosten’’, zegt
Brooijmans, wijzend op een of-
ferte. ,,Daar is na de oorlog van af-
gezien. Er kwam een noodbrug.
Pas in 1979 is de brug gebouwd zo-
als we die nu kennen.’’
Brooijmans ontdekte hoe de be-

tonnen brug, die in 1944 werd op-
geblazen, er destijds is gekomen.
,,Eigenlijk had er een houten brug
moeten komen. Toch is begin ja-
ren dertig, midden in de crisis, ge-
kozen voor een veel duurdere be-
tonnen brug.’’ Dat klinkt onlo-
gisch, maar is het niet, zegt Brooij-
mans. ,,De bouw van de brug was
een verkapte vorm van werkver-
schaffing voor de Bergenaren.’’ 
De officiële opening van de fun-

damenten is zondag 27 oktober.
Precies 75 jaar na de bevrijding van
Bergen op Zoom én de dag dat de
Duitsers bij vertrek de brug tot
ontploffing brachten. Een pla-
quette vertelt het verhaal van de
brug.

De bouw van de 
brug was een
verkapte vorm van
werkverschaffing
– Paul Brooijmans

Zwembad de schelp gaat van-
daag nog niet open voor het pu-
bliek. de installatie die het
chloorgehalte op peil houdt,
bleek gisteren nog instabiel.
,,liever een dag langer dicht
dan te vroeg open en woens-
dag weer moeten sluiten”, vindt
manager Walter van Krieken.

Peter de brie 
bergen op Zoom

Na een dag herstelwerk stegen gis-
teren de chloorwaardes weer.

,,Maar de technici weten niet of
het meetsysteem het al een hele
dag houdt. En het juiste gehalte
chloor let heel nauw.” Begin van
de avond werd de knoop doorge-
hakt. ,,Op advies van de experts
durven we heropening nog niet
aan, maar ik ga ervan uit dat het
woensdag wel lukt.”
Zondag sloot De Schelp na een

technische storing in de installatie
die het chloorgehalte verzorgt.
,,Vanaf 11.30 uur hebben we geen
nieuwe bezoekers meer toegelaten
omdat de waardes zakten.” Rond

de middag stond iedereen op het
droge en ging de deur dicht. ,,Vei-
ligheid gaat voor alles.”
Volgens Van Krieken gaat het

om een normale storing. ,,Vroeger
had je voorraadtanks met chloor,
nu wil niemand nog zo’n noodop-
slag in zijn accommodatie. 90 pro-
cent van de baden werkt nu met
een zoutelektrolyse-systeem dat
keukenzout omzet in de exacte
chloorbehoefte van dat moment.
Ook wij hebben dat systeem sinds
de verbouwing. Nadeel is wel dat
je dicht moet bij een storing.”

De Schelp ook vandaag nog 
dicht vanwege chloorproblemen

Het percentage nederlandse
deelnemers aan de jaarlijkse
Putse Kermisloop stijgt elk jaar
volgens johan bogers, organi-
sator van de hardloopwedstrijd.
de nederlandse lopers konden
niet voorkomen dat de belg nick
van Peborgh voor de elfde keer
zegevierde.

Maarten elst
Putte

De Putse Kermisloop bewees gis-
teravond opnieuw een vooralsnog
Vlaamse aangelegenheid te zijn.
Voetbalclubs, judoverenigingen en
brandweerlieden liepen volledig
in outfit het onveranderde par-
cours van 2,5 kilometer door Putte

af. ,,Het aantal deelnemers lag met
ongeveer 1500 atleten net iets ho-
ger dan vorig jaar”, wist Bogers te
vertellen.
,,Al vijftien jaar liepen de atleten

hetzelfde rondje viermaal”, ver-
volgde hij. ,,Begin deze eeuw was
de ronde, net als bij alle andere
Belgische kermislopen, enkel voor
inwoners uit Putte. Op verzoek
werd in 2004 de inschrijving voor
iedereen opengesteld en zagen we
het aantal deelnemers groeien van
400 naar de ongeveer 1500 renners
van de laatste jaren.”
Terwijl de Putse kermisbezoe-

kers al bierdrinkend de lopers toe-
juichten, werkten de deelnemers
binnen de dranghekken zich in
het zweet voor een snelle tijd. On-

der hen ook steeds meer Neder-
landers, zo merkte Bogers op. ,,Dat
begon met recreanten uit de ge-
meente Woensdrecht, maar steeds
meer West-Brabantse atletiekver-
enigingen weten de weg naar
Putte te vinden. Natuurlijk zijn ze
allemaal welkom, we zitten nog
altijd niet aan ons maximum aan-
tal lopers.”
Dat Nick Van Peborgh voor de

elfde keer de tien kilometer zou
winnen, stond als een paal boven
water. De enige deelnemer met
een eigen Wikipediapagina, te-
vens tweevoudig Belgisch kam-
pioen op de tien kilometer, fi-
nishte met een tijd van 29.32, 33
tellen achter zijn eigen parcoursre-
cord van vorig jaar.

Meer Nederlandse deelnemers bij Putse Kermisloop

▲ jong en oud is enthousiast over de Putse Kermisloop. de lopers
komen niet alleen uit het dorp. steeds meer atletiekverenigingen
weten de weg naar Putte te vinden. FOTO GERARD VAN OFFEREN/PIX4PROFS

n de steenbergse Harmonie amicitia houdt op 9 november een
gratis bevrijdingsconcert in ’t cromwiel. Zij doet dit met het
fanfare orkest van luctor et emergo uit Zoutelande. Het thema
van het concert is ‘75 jaar bevrijding brabantse Wal’. de muziek
die wordt gespeeld, heeft een lijntje met Wo ii en de bevrijding.
Het concert begint om 20.00 uur. ARCHIEFFOTO CHRIS VAN KLINKEN/PIX4PROFS

Tobias van Gent en Robert Cats-
burg geven zaterdag een lezing
over de – in hun ogen – nog te
onbekende Slag om de Schelde.
Ze bespreken het boek ‘Slag om
de Schelde 1944’ van Van Gent
en Hans Sakkers. De lezing is
georganiseerd door Boekhandel
Quist, de toegang bedraagt 5
euro. Een plekje reserveren kan
via info@quistboeken.nl of 0164
24023. De lezing heeft plaats in
Den Enghel in Bergen op Zoom,
Grote Markt 19, en begint om
16.00 uur. 

bergen oP ZooM 

Lezing Slag om de
Schelde in Den Enghel

Wandelvereniging De Wande-
lende Krabben houdt zaterdag de
bevrijdingswandeling. Vanuit elke
Woensdrechtse kern kunnen rou-
tes gelopen worden van 7 tot 42
kilometer die gaan langs de be-
vrijdingsmonumenten in de ge-
meente. Starten en inschrijven
kan op de dag zelf tussen 09.00
en 14.00 uur in De Kloosterhof in
Hoogerheide, De Kloek in Huij-
bergen De Drieschaar in Ossen-
drecht. De Biezen in Putte en in 't
Blickvelt in Woensdrecht. Info bij
Leo Meerman, 06 31 54 72 52.

HoogerHeide

Bevrijdingstocht van
Wandelende Krabben

steenbergs bevrijdingsconcert 

Ambachts- en gereedschaps-
museum De Holle Roffel in
Kruisland houdt een tentoon-
stelling in het kader van 75 jaar
bevrijding. 
In Kruisland zijn in de Tweede
Wereldoorlog diverse gebou-
wen opgeblazen, zoals de kerk-
toren en de molen. Verschil-
lende documenten, foto’s en
originele kranten zorgen ervoor
dat bezoekers zich een beeld
kunnen vormen over de oor-
logstijd. 
Er zijn ook foto’s te zien van de

optocht die na de bevrijding
werd gehouden. 
De officiële opening is donder-
dag om 14.00 uur door burge-
meester Ruud van den Belt.
Daarna is de expositie te bezoe-
ken op 24, 27, 30 en 31 oktober, 3,
9, 17, 21 en 28 november en 1 de-
cember, elke dag van 14.00 uur
tot 17.00 uur. De toegang kost
1,50 euro, donateurs hoeven
geen toegang te betalen. Meer
informatie via tel 0167 532771.
De Holle Roffel is te vinden aan
de Markt 20 in Kruisland.

Kruisland

Tentoonstelling over ellende 
tijdens oorlog in Kruisland


