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BWI helpt met 
CoronaCheck-app
Woensdrechtenaren die het 
lastig vinden om de Corona-
Check-app te downloaden 
met de digid kunnen terecht 
bij de brede welzijnsinstelling 
(bWI) in Hoogerheide. de 
bWI heeft drie momenten in-
gepland om te helpen met 
deze Qr-code. de data zijn 
23 september van 10.00 tot 
11.00 uur, 27 september van 
15.30 tot 17.00 uur en op 7 
oktober van 10.00 tot 11.30 
uur bij bWI Huijbergseweg 3, 
in Hoogerheide. Iedereen met 
vragen mag langskomen. Wel 
dient men de digid, vaccina-
tiebewijs en een id-pas mee 
te brengen. Wie een smartp-
hone heeft, moet deze dan 
ook meebrengen.  

BERGEN OP ZOOM

Brusselmans 
signeert bij  Quist
schrijver Herman brussel-
mans signeert vandaag van 
16.30 uur tot 17.30 uur zijn 
nieuwste boek over tachtig 
jaar Nederlandstalige litera-
tuur in boekhandel Quist. 
Het boek is een monumentale 
studie over de moderne lite-
ratuur uit verschillende tijd-
vakken. Veel Vlaamse en Ne-
derlandse auteurs passeren 
de revue.  de entree is gratis.
Filosofe Joke Hermsen viert 
haar dertigjarig schrijversjubi-
leum met een aantal lezingen. 
dinsdag is ze te gast in de bi-
bliotheek aan de Korte-
meestraat met een lezing 
over haar laatste boeken.  
de entree is 7 euro 50. aan-
vang 20.00 uur.

In volle glorie is de reclame op het dak weer te zien. Rogier Nerincx 
Richter, de laatste ijzergieterij die de stad kende. Voor Bert de Dooij 
was het onthullen van de oude bedrijfsnaam gisteren een heuglijk 
moment. ,,Dit is de kers op de taart.’’ 

 e Bert de Dooij knapt het voormalige pand van Rogier Nerincx Richter op. FOTO TONNY PRESSER/PIX4PROFS 

PLAQUETTE OP VOORMALIGE IJZERGIETERIJONTHULLING

Een stukje levende historie

Ben van den Aarssen
Bergen op Zoom

De Dooij kocht het destijds vervallen 
pand in 2015 en is sindsdien bezig om 
het oude kantoor in volle glorie te 
herstellen. De reclame op het dak 
markeert meteen het bereiken van 
het hoogste punt. Klaar is het karwei 
nog lang niet. Nog twee jaar duurt 
het tot de oplevering, schat De Dooij. 
,,We hebben eerst alle energie gesto-
ken in de buitenschil.” 

Paul van Kalmhout en Tom van 
Eekelen namen de openingshande-
ling voor hun rekening. Van 
Kalmthout omdat hij een mooi boek 
over de geschiedenis van de gieterij 
schreef en de zoon is van apotheker 

Nes van Kalmhout uit de Zuivel-
straat, de man die het pand in de zes-
tiger jaren erfde. Kort daarvoor was 
de laatste eigenaar Christ Rogier on-
der tragische omstandigheden over-
leden. 

Als wandelende encyclopedie van 
het pand kent De Dooij de hele ge-
schiedenis. ,,Rogier is hier in de stad 
vermoord.’’ Van Eekelen loodste als 
ondertussen gepensioneerd erfgoe-
dambtenaar De Dooij door de hele 
papierwinkel op het gemeentehuis. 
Het is de bedoeling dat Bert en An-
neke de Dooij straks een deel van het 
pand gaan betrekken. 

De Dooij doet alles zoveel mogelijk 
zelf, op basis van de originele bouw-
tekening uit 1900. Waar nodig scha-

kelt hij onderaannemers in. ,,Een trap 
maken, deuren hangen, kozijnen, de 
snijvoegen, dat moet je aan specialis-
ten overlaten.’’ Vrijwilligers waren er 
ook, met name de leden van het koor 
de Batraven waar De Dooij deel van 
uitmaakt. ,,Zij hebben de dakpannen 
helpen leggen.”

Veel tijd is ook gaan zitten in het 
saneren van de grond rond het voor-
malige kantoor. ,,Bij elkaar hebben 
we 53 ton puin uit de grond gehaald 
en afgevoerd.’’ De Dooij wijst op nog 
meer industrieel erfgoed: de flens-
buizen uit de begintijd van de giete-
rij. ,,Die buizen waren destijds rond-
uit revolutionair.” 

De onthulling van de dakreclame 
krijgt nog een staartje: de kleinkin-
deren gaan zorgen dat de bedrijfs-
naam met led-verlichting ook in de 
avonduren opvalt. De Dooij is trots 
dat hij het pand van de sloop heeft 
gered. ,,Het is levende Bergse ge-
schiedenis. Iedereen kent dit pand.”

l 
Die buizen 
waren destijds 
ronduit 
revolutionair
 – Bert de Dooij
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Geen ruimte voor extra statushouders 
in de gemeente Woensdrecht
De gemeente Woensdrecht 
vindt het lastig om voldoende 
woonruimte te bieden aan sta-
tushouders. 

De commissaris van de Koning 
(CvdK) van Noord Brabant Ina 
Adema, heeft naar de gemeentes 
in haar provincie een verzoek ge-
stuurd om met spoed huisvesting 
te zoeken voor statushouders, zo-
dat er meer ruimte vrijkomt in de 
asielzoekerscentra. Volgens de 
Woensdrechtse burgemeester Ste-
ven Adriaansen is het door de 
krapte op de woningmarkt erg las-
tig om voldoende huisvesting te 

vinden, zo vertelde hij donderdag-
avond in de opinieraadsvergade-
ring Bestuur op vragen van D66 
fractieleider Thierry de Heer. 
Woensdrecht moet aan de op-
dracht voldoen om twintig wo-
ningen beschikbaar te stellen aan 
statushouders. Momenteel zijn 
tien woningen bezet door status-
houders. De Heer vroeg of Woens-
drecht bereid is extra woningen 
beschikbaar te stellen aan status-
houders. Adriaansen antwoordde 
dat er momenteel geen aanvragen 
zijn van de Centrale Opvang Asiel-
zoekers (COA) om extra status-
houders te huisvesten.  ,,Als dat 

verzoek er komt zullen we toch op 
zoek moeten gaan naar extra huis-
vesting. Maar het is al lastig om 
momenteel om aan de norm van 
twintig te voldoen.” De CvdK 
heeft de gemeente ook gevraagd of 
er locaties beschikbaar zijn waar 
asielzoekers gevestigd kunnen 
worden. ,,Er zijn momenteel in 
onze gemeente geen locaties die 
voldoen”, aldus Adriaansen. Hij 
benadrukte dat het huisvesten van 
statushouders en het opnemen 
van asielzoekers niet alleen een 
Woensdrechts probleem is. 

 – Wil de Jong
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Online maaltijdservice 
valt slecht bij ouderen 
De Woensdrechtse raadsfrac-
ties AKT en ABZ vinden het van 
de zotte dat ouderen die gebruik 
maken van de maaltijdservice 
van de Brede Welzijnsinstelling 
(BWI), hun bestellingen voort-
aan digitaal moeten doen. Voor-
heen kon dit telefonisch. 

,,Veel ouderen zijn niet bekend met 
de digitale snelweg”, stelde AKT 
raadslid John Mathijssen woens-
dagavond tijdens de opinieraads-
vergadering Samenleving. 

Marieken de Lange (ABZ), vreest 
dat door de digitalisering ouderen 
geen gebruik meer gaan maken van 

de maaltijdservice. Wethouder Lars 
van der Beek zegt op de hoogte te 
zijn van de digitalisering en heeft 
hierover contact opgenomen met 
de BWI. 

,,Men heeft mij beloofd rekening 
te houden met mensen die niet de 
mogelijk hebben om digitaal hun 
maaltijd te bestellen.”

 Van der Beek heeft ook de toe-
zegging gehad dat voor degene die 
op geen enkele manier hun bestel-
ling digitaal kunnen doen, een me-
deweker van de BWI langskomt om 
de bestelling op te nemen. 

 – Wil de Jong




