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BERGEN OP ZOOM/
HALSTEREN/LEPEL-
STRAAT Nog even en
het licht staat op groen.
Maandag is het ellef ellef
en dat wordt in de ge-
meente Bergen op Zoom
uitgebreid gevierd. Tra-
ditiegetrouw vindt dat in
Krabbegat plaats op de
dag zelf. 

Vanaf 23.11 uur zijn de
Krabben welkom bij ’t
Geitje op het Bleek-
veldje. Plechtig beloven
zij dan bij de Geit van
Mie d’n Os dat ze er weer
een geweldige vastena-
vend van gaan maken.
Die belofte doet Grootste
Boer, in zijn Kale n’Eed.

Als de prins daarna het
vuurtje aansteekt, geeft
hij het groene licht door
een felle vuurpijl de
koude novemberlucht in
te schieten. 

In Halsteren is het
motto al bekend: ‘Gif
mijn de ruimte’. Zoals
gebruikelijk zal op maan-
dag 11 november het
nieuwe vastelaovedsei-
zoen van start gaan met
een lampionnenoptocht
voor kinderen. Die be-
gint op het Sint Maarten-
plein om 18.44 uur en
eindigt bij de Spinool op
het Burgemeester Mast-
boomplein. Kinderen
mogen een eigen lam-

pion meebrengen, maar
kunnen er ook eentje ko-
pen voor 2 euro. Bij de
Spinool wordt bekend-
gemaakt wie de nieuwe
prins van Altere zal wor-
den. Hij krijgt als naam
Ambrosio X.

De Stichting Straotse
Karnaval (SSK) houdt za-
terdag de Elfde van de
Elfde-viering in café/zaal
Leonita aan de Kerkstraat
in Lepelstraat. Zoals ge-
bruikelijk gaat daar  de
boerenmaaltijd aan
vooraf voor genodigden.
Volgens Wil van Oevelen
van SSK gaan alle festivi-
teiten dit jaar op de
schop en wordt alles

avondvullend. De Elfde
van de Elfde-viering be-
gint al 20.11 uur. 

Om 21.11 uur, veel vroe-
ger dan voorgaande ja-
ren, begint het officiële
gedeelte. Prins Wil I zal
met zijn gevolg zijn op-
wachting maken en de
nieuwe kleine prins(es)
en de kleine grootste
boer worden dan be-
kendgemaakt.

Om 22.11 uur wordt de
grote verloting gehou-
den en om 23.11 uur
wordt het nieuwe motto
bekendgemaakt. Voor de
muzikale invulling zor-
gen de Straotse dweil-
bandjes en dj Con.

Volop ruimte voor Elfde van de Elfde

Modernisering én verfraaiing voor monumentaal hoofdgebouw ’t Rijks

Een ingrijpende verbouwing
RSG ’t Rijks wordt verbouwd. De
indeling van het monumentale
hoofdgebouw gaat helemaal op
de schop en wordt gemoderni-
seerd. De school heeft daarom
een vergunning voor tijdelijke
noodlokalen aangevraagd. 

Anne Jansen
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,,Het monumentale deel van de
school wordt volledig verbouwd”,
legt Jacques Schetters, conrector
planning en logistiek, uit. ,,Het
wordt een ingrijpende verbouwing,
waarbij de monumentale buiten-
kant wel intact blijft.”  Naast het
monumentale hoofdgebouw dat
gebruikt wordt sinds 1885, pakt de
school ook de monumentale con-
ciërgewoning aan die op het
schoolterrein staat. ,,Daar komt on-
der andere kantoorruimte voor te-
rug.”  

Juist omdat het gebouw monu-
mentaal is, is de school al een tijd
bezig met de voorbereiding. ,,De
Monumentenwacht is bijvoorbeeld
ook betrokken bij de verbouwing.
We gaan de monumentale buiten-
kant verfraaien en zorgen dat de
oude elementen goed zichtbaar
zijn.”  De bedoeling van de verbou-
wing is om het gebouw naar de
‘huidige maatstaven vorm te ge-
ven’. Dat houdt in dat er een andere
indeling komt, dat lokalen worden
aangepakt en dat er leerling-werk-
plekken komen. ,,Zodat leerlingen
een plek hebben om rustig te wer-
ken. We betrekken ook de zolder bij
de verbouwing. Voor nog meer
ruimte. Na de verbouwing hebben
we niet meer, maar wel grotere lo-
kalen.” Volgens Schetters gaat het
om vijftien lokalen, waar tijdens de
verbouwing geen gebruik van ge-
maakt kan worden. ,,We plaatsen
hiervoor acht tijdelijke lokalen aan
de Rijtuigweg, als de vergunning

wordt goedgekeurd. Door interne
verschuivingen – zoals roosterwij-
zigingen, maar ook het gebruikma-
ken van bepaalde lokalen die nu
niet als leslokaal gebruikt worden –
kunnen we met acht lokalen uit de
voeten.”  

Als alles volgens planning ver-
loopt, start de school al na de kerst-
periode met de verbouwingen. Die
gaan één kalenderjaar duren. ,,De
hele tijd zullen we de noodlokalen

gebruiken.”  Hoeveel de verbou-
wing gaat kosten, kan Schetters niet
zeggen. ,,Omdat we volop bezig zijn
met de aanbesteding, heb ik nog
geen kostenplaatje.” Wanneer de
verbouwing klaar is, wordt het mo-
numentale gebouw het ‘brugklas-
gebouw’. 

,,Dat doen we om de overgang

van de basisschool naar de middel-
bare school minder groot te maken.
Nu zwerven de brugklassers door
alle gebouwen, maar dat is straks
niet meer nodig. Het is dan natuur-
lijk niet zo dat ze helemaal niet
meer in de andere gebouwen ko-
men, maar in principe hebben ze
veel les in het hoofdgebouw.” 

▲ Als alles volgens planning verloopt, start ’t Rijks al na de 
kerstperiode met de verbouwingen. FOTO CAS VAN AGGELEN/PIX4PROFS

Geschiedenis
In 1882 is de Hogere Burger-
school (HBS) geopend. Drie
jaar later kwamen er voor het
eerst meisjes op school en in
dat jaar was het schoolge-
bouw, dat nu dus het monu-
mentale hoofdgebouw is,
klaar. In 1932 bestond de
school vijftig jaar en werd een
gedenksteen in de voorgevel
gemetseld, die nog steeds te
zien is. In 1982 vond de ope-
ning van de eerste nieuw-
bouw plaats. De school had
toen enkele jaren meer dan
1000 leerlingen. In 2017 telde
de school 2569 leerlingen. 


