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Van Wijk schrijft
boek over Bergse
monumenten
BERGEN OP ZOOM Bergenaar
Jan van Wijk heeft een boek ge-
schreven over Bergse monu-
menten. 

In het boek staan volgens de
schrijver huldeblijken als eerbe-
toon aan een veertigtal mensen,
die veel voor de stad en de schrij-
ver betekend hebben. 

Het boek wordt op zaterdag 2
november om 15.00 uur in Den
Enghel aan de Grote Markt in
Bergen op Zoom gepresenteerd.
De presentatie is in handen van
Peter Witjes. 

Met de opbrengst wordt de
Stichting Vrienden van Hospice
de Markies in Bergen op Zoom
gesteund.

Het Thoolse bedrijf Wilthagen
is dinsdagavond in De Mythe in
Goes uitgeroepen tot het
Zeeuwse Familiebedrijf van het
Jaar 2019. 
Wilthagen B.V. is een vleeswa-
renbedrijf dat ruim 45 jaar
Zeeuwse vleesproducten en
snacks produceert, zoals
Zeeuwse knabbelspek, boeren-
leverworst, maar ook kroepoek
met zeewier-, uien- en garna-
lensmaak. 
In de strijd om de titel nam
Wilthagen het op tegen twee
andere familiebedrijven: Budel-

pack en Wilhelm.  De wedstrijd,
die voor de zesde keer gehouden
werd, is een initiatief van Zee-
land Business. 
De winnaar werd gekozen door
een vakjury met gedeputeerde
Jo-Annes de Bat, John Dane
(voorzitter College van Bestuur
van de HZ) en Jaap Witte (di-
recteur TMC Wonen, winnaar
Zeeuws Familiebedrijf van het
jaar 2018). 
Het publiek kon ook stemmen
op de drie finalisten. Wilthagen
won uiteindelijk met een nipte
voorsprong.  

THOLEN

Vleeswarenbedrijf Wilthagen is
Zeeuws Familiebedrijf van het jaar

Het Bergen op Zooms Blazer-
sensemble werd op 18 oktober
1969 ter gelegenheid van de vie-
ring van 25 jaar bevrijding opge-
richt om het bezoek van de Ca-
nadese ambassadeur muzikaal
te omlijsten. 
Sindsdien speelt het ensemble
ieder jaar bij de herdenkings-
plechtigheden op zowel de
Britse als de Canadese Begraaf-
plaats aan de Ruytershoveweg
en bij het Herdenkingsmonu-
ment op het Thaliaplein in Ber-
gen op Zoom. 

Bijzonder is dat één van de le-
den, trompettist Piet Koolen, al
die jaren op de herdenkingen
heeft gespeeld en jarenlang de
Last Post speelde. 
Dit jaar zijn de herdenkingen op
zaterdag 26 oktober op de Britse
begraafplaats om 9.30 uur en
zondag 27 oktober om 11.00 uur
op de Canadese begraafplaats.
Bij die laatste herdenking zijn
ook prinses Margriet en Pieter
van Vollenhoven aanwezig. Op
de begraafplaats liggen zo’n
1100 Canadezen begraven.

BERGEN OP ZOOM

Blazensensemble voor de 
vijftigste keer bij herdenking

In de Gertrudiskerk aan de
Grote Markt in Bergen op Zoom
wordt zondag weer een boeken-
markt gehouden. Deze markt
duurt van 13.30 tot 17.00 uur.
Zoals alle voorgaande keren is
er een groot aanbod van boeken
in allerlei genres. De prijs per
boek is gemiddeld 1 euro. 
Wie nog oude boeken, cd’s en
lp’s heeft, kan die deze middag
meebrengen. Die worden dan
later verkocht. Wie zondag geen
tijd heeft kan elke dag in de bid-
kapel aan de zijkant van de kerk
boeken afgeven.

BERGEN OP ZOOM

Boekenmarkt
in Gertrudiskerk

Het koperkwartet BAMP! zal
zondag een uitvoering verzorgen
in ambachts- en gereedschaps-
museum de Holle Roffel in Kruis-
land. Het kwartet speelt normaal
bekende muziek, maar die mid-
dag zullen zij veel oude jazz en
popmuziek spelen, die een link
hebben met het thema bevrij-
ding. De muzikanten spelen drie
sessies: om 14.15 uur, om 15.15
uur en om 16.15 uur. 
In de pauzes kunnen bezoekers
de tentoonstelling over oorlog
en bevrijding bezoeken. Toegang
is 1,50 euro. 

KRUISLAND

Muziek en expo 
in Holle Roffel

Gratis service West-Brabants Archief

Archief scant 
stukken op verzoek
Wie historische documenten uit
het West-Brabants Archief wil
bekijken, hoeft daar straks niet
meer voor naar het archief te
gaan. Het Archief scant op aan-
vraag documenten in. Bart van
Eekelen (30) maakt daar als
eerste dankbaar gebruik van. 

Anne Jansen 
Bergen op Zoom

Het West-Brabants Archief gaat
documenten vanaf nu digitalise-
ren op verzoek, ook wel ‘scanning
on demand’ genoemd. Dat houdt
in dat geïnteresseerden kunnen
aangeven welke documenten zij
willen digitaliseren. Als die dan
gedigitaliseerd zijn, zijn ze ook
meteen voor iedereen te vinden
via de website.

Voor zijn onderzoek naar de
(bouw)geschiedenis van het Mar-

kiezenhof is Bart van Eekelen uit
Roosendaal regelmatig te vinden
in het West-Brabants Archief. ,,Ik
kom er best veel, sinds ik in 2014
ben begonnen met mijn onder-
zoek”, vertelt hij. 

,,Het Archief heeft een heel grote
database met informatie voor
mij.” 

Ter indicatie: momenteel is zo’n
10 tot 12 procent van het archief ge-

digitaliseerd. Daarmee wordt vol-
daan aan de vraag van zo’n 90 pro-
cent van de bezoekers, aldus Leo
van den Berg, relatiebeheerder.
,,Om nu meer klantgericht te wer-
ken, laten we bezoekers zelf bepa-
len welke documenten eerst gedi-
gitaliseerd worden.”

Van Eekelen is er blij mee. ,,Het
scheelt mij tijd en energie, want ik
hoef er niet meer heen. Voor mijn
onderzoek gebruik ik verschil-
lende soorten documenten, zoals
brieven en tekeningen. Een groot
voordeel is dat de scans van betere
kwaliteit zijn dan foto’s die ik zelf
maak met mijn camera. Daarnaast
kan ik nu ook makkelijker bestan-
den ordenen en kan ik ook foto’s
bewerken en gegevens toevoegen.
Het systeem is ook gratis, dus er is
geen drempel om documenten di-
gitaal aan te vragen”, promoot hij
het nieuwe systeem. 

We laten bezoekers
zelf bepalen welke
documenten eerst
gedigitaliseerd
worden
– Leo van den Berg, Archief

▲ Onderzoeker Bart van Eekelen toont medewerker Saskia van Bavel een plattegrond van het Mar-
kiezenhof die het West-Brabants Archief voor hem heeft gedigitaliseerd. FOTO WEST-BRABANTS ARCHIEF

Binnenkort rijden in de ge-
meente Woensdrecht ook Belgi-
sche politieauto’s rond. De Ne-
derlandse en Belgische politie
gaan nauwer samenwerken.
Agenten stappen voortaan
samen in één auto. Met als doel
de pakkans te vergroten. ,,Crimi-
naliteit en misdaad kennen geen
grenzen”, aldus korpschef Luc
Gers van Politiezone Noord, Ka-
pelle-Stabroek.

Timo van de Kasteele
Putte

Met een snelheid tegen de 200 kilo-
meter per uur zet de Nederlandse
politie afgelopen zondag een ach-
tervolging in op de A4 richting Bel-

gische grens. Een Fransman is op-
gevallen vanwege zijn hoge snel-
heid. Op de grens bij Zandvliet
moeten de agenten de achtervol-
ging staken. 

Dat hoeft nu niet meer. De Ne-
derlandse politie krijgt meer be-
voegdheden in België. En vice versa.
,,Als het moet, rijden we tot Brussel
door”, zegt Ron van der Wel, van
politieteam Woensdrecht. ,,Passe-
ren we nu de grens, dan hebben we
voldoende tijd om onze Vlaamse
collega’s in te schakelen. En zetten
we samen de achtervolging in.”

Ook stappen de Nederlandse en
Vlaamse agenten voortaan enkele
keren per maand bij elkaar in de
auto. ,,We wisselen informatie uit
over verdachte personen en situa-

ties, zodat we de pakkans kunnen
vergroten”, zegt agent Peter Muijs.
Hij is gistermiddag voor het eerst
op pad gegaan met een Vlaamse
collega. Voor Muijs is de samenwer-

king nog even wennen. ,,De taal
blijft een barrière”, zegt hij. ,,We
begrijpen elkaar niet altijd. We
kunnen sinds kort elkaars politiera-

dio beluisteren. Laatst hoorden we
iets over schoten. Bleek het over het
plaatsje bij Antwerpen te gaan. Wij
dachten dat er geschoten werd.”

De samenwerking tussen beide
korpsen is niet helemaal nieuw. Bij
evenementen, zoals de Putse ker-
mis, jaarmarkt en wielerkoers,
werkten de Nederlanders en Vla-
mingen al jaren samen. Maar de in-
tensievere samenwerking is nodig
in de strijd tegen de  toenemende
handel in drugs, diefstallen en in-
braken, zegt de Vlaamse korpschef
Luc Gers. ,,Zelfs hier in het More-
tusbos wordt volop drugs gedeald.” 

Daar, in kasteel Ravenhof, is de
samenwerkingsovereenkomst ge-
tekend tussen politieteam Bergen
op Zoom en Politiezone-Noord.

Grenspolitie werkt nauwer samen

We wisselen
informatie uit over
verdachte personen
en situaties
– Peter Muijs, agent


