
STAD EN STREEK 5zaterdag 19 oktober 2019

BZ

Historicus Robert Catsburg
geeft woensdagavond een le-
zing bij de Heemkundekring
Halsteren over de Slag om de
Schelde aan het einde van de
Tweede Wereldoorlog. 
Ook in Halsteren en Lepelstraat
is in de dagen voor de bevrij-
ding nog hevig gevochten. Niet
alleen tussen Halsteren en Ber-
gen op Zoom, maar vooral ook
in de polders en de Welberg.
De Duitsers probeerden hier de
geallieerden tegen te houden
en hebben zich hevig ver-
weerd, met alle gevolgen van

dien. Catsburg vertelt in het
kader van de viering van 75 jaar
Bevrijding in de regio uitge-
breid over de slag om de
Schelde en gaat daarbij ook in
op de strijd om Halsteren en
Lepelstraat. 
De lezing begint om 20.45 uur
bij de heemkundige kring Hal-
steren-Lepelstraat bij de Hof
van Ramaan de Beeklaan 29a te
Halsteren. 
Iedereen die het onderwerp in-
teressant vindt is welkom, de
toegang tot deze lezing is gra-
tis.

HALSTEREN

Lezing over strijd om Halsteren 
en Lepelstraat tijdens WO II

De werkgroep Oecumenische
Wintercyclus start op 20 no-
vember met de lezingenreeks
‘Wees niet bang’. Theoloog Jan
Brok opent de reeks en vervol-
gens spreken classicus Ward
Warmoeskerken, cabaretière
Fieke Opdam, burgemeester
Frank Petter en dominee Wim
Lolkema over dit thema.
Op 20 november is theoloog Jan
Brok te gast in de kerk in Hoog-
erheide. Op 18 december komt
classicus Ward Warmoeskerken
een lezing geven in Het Broe-

derhuis in Huijbergen. Op 15 ja-
nuari is cabaretière Fieke Op-
dam te gast in de protestante
kerk in Ossendrecht. Op 19 fe-
bruari is het de beurt aan de
Bergse burgemeester Frank Pet-
ter in de Kerk in Hoogerheide.
In diezelfde kerk geeft op 18
maart dominee Wim Lolkema
een lezing. 
De avonden beginnen om 19.45
uur en eindigen om 21.45 uur.
Meer informatie: bij Wimke
Overbeek, 06 45033592, samen-
kerk.nl

HOOGERHEIDE

Lezingenreeks rond thema ‘Wees
niet bang’ in kerken in de regio

Christelijk Jongerenkoor Jigdal-
jahu, onder leiding van Bert No-
teboom, geeft vanavond om
20.00 uur een Hoop voor Israël-
concert in de Sint Gertrudiskerk,
met samen zingen, luisteren
naar bekende Israël-liederen en
een korte overdenking. Jigdal-
jahu betekent: ‘Groot is de
Heere’. Entreekaarten kosten 7
euro per persoon, inclusief pau-
zedrankje en zijn vandaag nog
verkrijgbaar via telefoonnummer
033-422 0404 (vanaf 9.00 uur)
of via concert@cvi.nl of via
cvi.nl/hoop.

BERGEN OP ZOOM

Concert Hoop voor
Israël in Gertrudiskerk

Sugar and Spice houdt morgen
een korenmiddag in De Harmo-
niezaal in Ossendrecht. Er zijn
optredens van a-capellakoor
Voices in Harmony, gezellig-
heidskoor Gossi Nokki en uiter-
aard een optreden van Sugar
and Spice zelf.
Zowel Engelstalige songs in al-
lerlei stijlen zoals pop, rock, funk
en R&B als liedjes met een hoog
meezinggehalte staan op het 
repertoire van de drie optre-
dende koren. De korenmiddag
begint om 13.30 uur en de toe-
gang is gratis. 

OSSENDRECHT

Korenmiddag van 
Sugar and Spice

Jachtbouw Bruijs ontfermt zich over werk

Glaskunst gieterij
is opnieuw te zien
De glaskunst uit de zijgevel van
voormalige machinefabriek en
ijzergieterij Holland is terug. Na
jaren in opslag is het kunstwerk
herplaatst in een loods van
Bruijs Jachtbouw aan de Kop
van ’t Hoofd in Bergen op
Zoom.

Timo van de Kasteele
Bergen op Zoom 

Die loods is één van de overblijfse-
len van de voormalige machinefa-
briek en ijzergieterij Holland. De
22 ruiten zaten in de zijgevel van
het kantoorgebouw, dat in 2000
tegen de vlakte ging. 

Conservator Johanna Jacobs
wist de ramen op het laatste mo-
ment van de sloophamer te redden
en liet ze opslaan bij het Facilitair
Bedrijf (FB) in Bergen op Zoom.
Tijdens een verhuizing van het FB

kwam Peter Oosterwaal de kist
met ruiten tegen. Toen Willem
Heijbroek van de monumentale
kunstwerkgroep Heemschut daar
lucht van kreeg, stelde hij alles op
alles om het glaskunstwerk terug
te krijgen op de plek waar het
thuishoort. Dat werd de loods van
jachtbouwer Bruijs aan de Haven

dijk, naast Fort Waterschans. Die
loods was onderdeel van de giete-

rij. De ruiten vormen samen Mer-
curius, god van de handel, reizi-
gers en winst. Het kunstwerk is
gemaakt door de Leidse glaskun-
stenaar Wim Wagemans, die het
in 1961 in het hoofdgebouw van de
gieterij liet plaatsen. Bijzonder is
de gebruikte techniek: een combi-
natie geglasstraald en gelijmd glas. 

,,Het was een geschenk van per-
soneel, handelspartners en de ge-
meente aan de toenmalige directie
van het bedrijf”, zegt Peter Ooster-
waal. Op de hoogtijdagen werkte
zo'n 1.200 man in de ijzergieterij.
,,Was je zoveel jaar in dienst, dan
ging je met de ruiten op de achter-
grond op de foto”, zegt Tom van
Eekelen, projectleider erfgoed bij
de gemeente Bergen op Zoom. 

,,Voor veel Bergenaren is dit
glaskunstwerk een bekend
plaatje.” Dubbel glas beschermt
het kunstwerk.

Het was een
geschenk aan 
de directie 
van het bedrijf

– Peter Oosterwaal

▲Onder een heel zware lucht is het geredde kunstwerk voor het eerst te zien op zijn nieuwe plek.
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Het is nog maar de vraag of de
Shermantank vanavond deel-
neemt aan openluchtspektakel
Supersum. Vlak voor de pre-
mière brak één van de rupsban-
den. Vrijwilligers van Stichting
Decorbouw Groot Arsenaal heb-
ben speciaal vrij genomen om
de tank te herstellen. ,,Hij moet
rollen. Ook al moeten we van-
nacht door. Uiteindelijk komt het
altijd goed”, zegt Ferd Quik van
Stichting Decorbouw.

Timo van de Kasteele
Bergen op Zoom

Twee jaar zijn ze bezig met de re-
plica van de Canadese Sherman-
tank. Een aantal uren voor de pre-

mière van openluchtspektakel Su-
persum, waarin de tank een belang-
rijke rol speelt, gaat het alsnog mis.
Bij het verrijden van de tank scheu-
ren enkele rupsbladen. Het rubber
blijkt te poreus. 

Vervangen
,,Er zit niets anders op dan de
zwakke schakels vervangen”, zegt
Quik. Het is de nachtmerrie van ie-
dere decorbouwer, toch blijft Quik
optimistisch. ,,Het is onze eerste
echte tegenslag. Alleen is de timing
erg ongelukkig. Zeker nu door de
harde wind ook enkele decorstuk-
ken op de Waterschans beschadigd
zijn geraakt. Ook die vragen aan-
dacht en we hebben maar een be-
perkt aantal handjes waar we een

beroep op kunnen doen.” 
Ondertussen gaat Quik door met

het maken van nieuwe rupsbladen.
,,In totaal zijn het er 164. Die gaan
we niet allemaal vervangen. Daar is
simpelweg geen tijd voor. We ver-
vangen alleen de slechte exempla-
ren. En dan nog bestaat altijd de
kans dat er opnieuw een aantal
scheurt.” De rupsbladen worden

vervangen door nieuw rubber van
zwaardere kwaliteit, geleverd door
een bedrijf uit Tholen. 

Kopzorgen
De aandrijving van de tank heeft
Quik aardig wat kopzorgen gekost.
,,Het ding wilde alleen rechtdoor”,
zegt hij. ,,Op het laatste moment
heb ik de complete techniek aange-
past. Nu drijft een aangepaste gras-
maaier de rupsbanden direct aan.
Dat zou de truc moeten zijn. Alleen
hebben we geen tijd om het te tes-
ten.” 

De herstelwerkzaamheden gaan
nog wel even duren. ,,We hebben
nog heel de nacht”, zegt Quik. 

,,Gelukkig kan ik een beroep
doen op een aantal vrijwilligers. Je

staat niet alleen, dat is fijn. Sommi-
gen hebben speciaal vrij genomen.
Met een beetje geluk zijn we zater-
dag (vandaag) op tijd klaar, zodat de
tank kan deelnemen aan de voor-
stelling. Eerder deze week was het
ook al spannend. Met een lengte
van zes meter is de tank levensecht.
Zo echt dat er vanuit het ministerie
van Veiligheid en Justitie een ont-
heffing voor de Wapenwet moest
komen. Afgelopen week werd de
verlossende handtekening gezet. 

De ontheffing is een jaar geldig
en moet daarna weer worden ver-
lengd. Ook daar moeten we nog wat
op bedenken”, aldus Quik. De tank
is een replica van de Canadese
Shermantank die op 27 oktober
1944 de Bergse Grote Markt opreed. 

Tank mogelijk niet op tijd klaar voor Supersum 

Een aangepaste
grasmaaier 
drijft de rupsbanden
direct aan
- Ferd Quik


