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Bergse monumenten 
zetten de deuren open, 
dit is het programma
Komend weekend worden de 
Open Monumentendagen 
gehouden. Ook in de 
gemeente Bergen op Zoom 
zijn volop activiteiten. Dit is er 
te doen:

Irma van Schaijk
Bergen op Zoom

a Stichting Stadsgidsen verzorgt 
de openstelling van de Gevangen-
poort, het stadhuis, de synagoge, 
de Maagd, Fort de Roovere, de Wa-
terschans en de Verborgen Vesting 
(met reservering).
a De vrijmetselaarsloge in het rijks-
monument aan de Engelsestraat 
30 is open voor bezichtiging op za-
terdag en zondag.
a In de Bergse binnenstad zal een 
rijdende dj zaterdag het winkelend 
publiek vermaken.
a In het voorste gedeelte van de 
Engelsestraat is zaterdag Mont-
Martre, waarbij kunstenaars op 
straat aan het werk zijn.
 a Om 12.30 en 15.00 uur zijn er 
stadswandelingen vanaf het stad-
huis op de Grote Markt.
a De voormalige Gemcast fabriek 
en de nog oudere limonadefabriek 
Becht&Zonen aan de Buitenvest 
zijn zaterdag open.
a Het depot van de stichting In den 
Scherminckel aan de Wassenaar-

straat 59 kan zaterdag en zondag 
bezichtigd worden. De stichting 
verzorgt ook om 10.00 en 10.45 uur 
een archeologietour in de Verbor-
gen Vesting (Hof van Asselbergs).
a Het is zaterdag orgeldag in de 
Gertrudiskerk.
a In het parochiecentrum aan de 
Burgemeester Stulemeijerlaan 8 
vindt zaterdag de lievevrouwefair 
plaats met om 15.00 uur een boek-
presentatie van Jan van Wijk.
a Op het Ravelijn verzorgt het 
Gilde samen met SBM zaterdag en 
zondag demonstraties.
a De fototentoonstelling van FO-
BOZ is zaterdag en zondag te zien 
in het Markiezenhof, het stadhuis 
en de Gertrudiskerk.
a Kapel het Katrientje is zaterdag 
opengesteld en daar is de tentoon-
stelling ‘de laatste kloosterkapel’ te 
bezichtigen.
a Zaterdagavond is het evenement 
PopMonument.
a Het Markiezenhof is beide dagen 
open.
a De Borgerij geeft demonstraties: 
op de Waterschans zaterdag om 
13.00 uur en op Fort de Roovere 
zaterdag vanaf 11.00 uur.
a Gebouw-D van de Cort Heyligers 
Kazerne is zaterdag en zondag 
open. Daar wordt ook een expositie 
gehouden van zeven Bergse kun-
stenaars.
a In Halsteren is het oude kerkhof 
aan de Dorpsstraat te bezoeken.

 e Een bezoek aan de Gevangenpoort tijdens de Open Monumenten-
dagen in 2015. FOTO CHRIS VAN KLINKEN

‘Ik ga geen 
tweede keer, 
het is te 
kwetsbaar’
In het boek Niemandsland beschrijft Adwin 
de Kluyver de geschiedenis van Antarctica. 
Achteraf leverde zijn eigen reis hem wel een 
moreel dilemma op. ,,De Zuidpool is een 
fantastisch en overweldigend werelddeel. Maar 
de vraag is: moeten er wel mensen heen?”

 e De historische driemaster waarmee Adwin de Kluyver naar Antarctica 
voer, een bark uit 1911, genaamd Europa. FOTO ADWIN DE KLUYVER

ADWIN DE KLUYVERINTERVIEW

Boek over Antarctica:

ROOSENDAAL

Theater op Locatie op drie 
verrassende plekken 
Er staan later deze maand vier 
voorstellingen gepland van het 
festival Theater Op Locatie 2021 
in Roosendaal. Maar omdat het 
aantal toeschouwers door de 
coronamaatregelen nogal is be-
perkt, kunnen er zo een of twee 
worden toegevoegd.

Het TOL-spektakel is weer georga-
niseerd door de toneelverenigingen 
De Roosendaalse Comedie, het 
Roosendaals Toneel, het Tongerlo 
Toneel en Onderling Kunstge-
not.,,Tot nu toe lag de organisatie 
elke keer bij een andere vereni-
ging", vertelt Elly Hoevenaars van 

TOL. ,,Maar nu wordt het gezamen-
lijk aangepakt.” Er worden bij The-
ater Op Locatie op drie plaatsen in 
de stad eenakters gespeeld. Die 
eenakters zijn speciaal voor het fes-
tival geschreven en hebben alles te 
maken met de locatie waar wordt 
gespeeld. 

Het festival is op 17 en 18 septem-
ber en op 14 en 25 september. Elly 
Hoevenaars: ,,Door de coronamaat-
regelen mogen er maar twintig 
mensen per voorstelling bij zijn. 
Dus zestig op een avond.” 

Publiek verzamelt steeds om 
19.30 uur in de BSC-kantine op 
sportpark Vierhoeven.




