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VooRwoord
Beste lezer,
Graag wil ik Bergen op Zoom, de ondernemers en de bezoekers van deze beste binnenstad geluk wensen. Er staat namelijk
weer een fantastisch programma op de
rol. Het voorjaar en de zomer zullen bruisen, met grote en kleinere evenementen.
Muziek, culinair genieten, sport, theater en
spel gaan hier vaak hand in hand of wisselen elkaar af. Vervelen zult u zich niet snel
in de sfeervolle straten en op de gastvrije
pleinen van de stad. Ook ondernemersvereniging Sterck en de nieuwe stichting
Bi-Zone zullen zich inzetten voor een aantrekkelijk centrum waar het goed toeven
is. Bestuurlijk heb ik daar vanaf dit voorjaar
geen rol meer in. Na een aantal intensieve
jaren ga ik me volledig aan mijn gezin en
m’n bedrijf wijden. Als betrokken binnenstadondernemer blijf ik vanzelfsprekend
wél bijdragen aan het succes van Bergen op
Zoom. Ik wens mijn collega-ondernemers
en de mensen die de bestuurlijke en organisatorische fakkel overnemen heel veel
succes en hoop u, bezoekers van de Bergse
binnenstad, nog vaak tegen te komen.
Henri van den Berg
Voorzitter Ondernemersvereniging STERCK,
2 maart 2011
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Bourgondisch, veelzijdig & bedrijvig
Bergen op Zoom nodigt uit tot het beleven van de stad. Smalle straatjes, oude
pleintjes en de vele monumenten vertellen het verhaal van een rijk en bewoe
gen verleden. Het centrum herbergt tal van leuke winkels, gemoedelijke cafee
tjes en sfeervolle restaurants. Kortom: de Bergse binnenstad is dit voorjaar
een bezoek méér dan waard!
Oud en nieuw gaan hand in hand in Bergen
op Zoom. In het middeleeuwse stadscentrum sluit het nieuwe winkelgebied van
De Parade naadloos aan op de historische
bebouwing. Bijzondere, verrassende
en trendy winkels zijn ook te vinden in
eeuwenoude stadskwartieren als Het
Vierkantje (Fortuinstraat-KortemeestraatKremerstraat) en de gebieden rondom de
Bosstraat, Steenbergsestraat, Zuivelstraat
en Wouwsestraat. Bergen op Zoom is dan
ook de funshopstad bij uitstek. Bij zowel de
VVV als bij het UITpunt in de bibliotheek is
een speciale Funshopfolder verkrijgbaar.
Let op: sinds kort heeft de Bibliotheek Centrum een nieuwe hoofdingang. Deze is te vinden aan de Kortemeestraat 17 (naast de VVV).
Culinair genieten
In Bergen op Zoom proeft u de Brabantse
gastvrijheid in één van de vele gezellige
horecagelegenheden. En... in de restaurants is het culinair genieten van de Nederlandse of een buitenlandse keuken. In het

voorjaarsseizoen vindt u met name de drie
streekproducten aardbeien, ansjovis en
asperges veel op de kaart. Zo maakt u uw
Bergen op Zoom-beleving compleet!
Opperbeste binnenstad
Enkele jaren geleden mocht Bergen op
Zoom zich de Beste Binnenstad van Nederland noemen in de categorie middelgrote
steden. De titel is inmiddels overgedragen
aan een andere stad maar nog steeds is
Bergen op Zoom een opperbeste locatie
om te wonen, winkelen en recreeren.
Voor veel nieuwe bezoekers van buitenaf
is Bergen op Zoom een ware ontdekking.
De typerende mix van Brabantse, Vlaamse
en Zeeuwse invloeden wordt door velen
ervaren als een ‘goed bewaard geheim’.
Inzet vrijwilligers en bedrijfsleven
Al met al is Bergen op Zoom een uniek
stukje Nederland waarvoor niet alleen de
gemeentelijke instellingen maar ook bedrijven, scholen, winkels en verenigingen
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zich inzetten. Want dankzij de tomeloze
energie van vrijwilligers en bedrijfsleven zoals ondernemersvereniging STERCK - is
het mogelijk om het hele jaar door evenementen neer te zetten die klinken als een
klok! En inzet is er ook in 2011 zeker; dat
merkt u onder andere aan deze uitgave van
Bergen op Zoomers. Want ook in het voorjaar van 2011 staat Bergen op Zoom weer
bol van de activiteiten zoals Proefmei, Jazzweekend en Mariaommegang.
Krabbenfoor wordt vervroegd
Al vele jaren is de Krabbenfoor hét zomerevenement bij uitstek: drie dagen lang is
de binnenstad omgetoverd tot één groot
funshop- en uitgaansfestijn. Traditiegetrouw vond de Krabbenfoor altijd plaats in
het laatste volle weekeinde van juli. Vanaf
de zomer 2011 gaat dit veranderen: de
Krabbenfoor wordt georganiseerd in het eerste weekeinde van de schoolvakantie (regio
Zuid). Dit jaar is dat op 7, 8 en 9 juli.
Brabantse Wal
Een bezoek aan de Bergse binnenstad laat
zich prima combineren met andere uitstapjes in de regio. Ontdek bijvoorbeeld
het bijzondere landschap van De Brabantse
Wal: het glooiende heuvelland op de grens
van de hoge Brabantse zandgronden en de
laaggelegen kleipolders. Het is dé uitge-

lezen plek om te fietsen en te wandelen
tussen Nationaal park de Oosterschelde en
Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide.
Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in de uitgestrekte bossen en op de
weidse heidevelden, te voet of via een netwerk van fietsroutes. Ook voor gezinnen
met jonge kinderen biedt De Brabantse
Wal voor ieder wat wils.
Bezichtiging monumenten
Vanaf 30 april zijn de historische monumenten in de binnenstad van Bergen op
Zoom opengesteld voor bezichtiging. De
St Gertrudiskerk, het Stadhuis, de voormalige Synagoge en de Gevangenpoort zijn te
bezichtigen van dinsdag tot en met zondag
van 13.00 uur t/m 16.30 uur. (Het Stadhuis
is niet tijdens huwelijken, de St. Gertudiskerk niet tijdens diensten toegankelijk). In
de monumenten zijn gidsen van de Stichting Bezichtiging Monumenten (SBM)
aanwezig om een rondleiding of uitleg te
geven. Ook is het mogelijk om de Peperbus te beklimmen, van dinsdag tot en met
zondag van 13.00 tot 16.00 uur.
Stadsschouwburg De Maagd
Ook in 2011 heeft Stadsschouwburg De
Maagd een uitgelezen aanbod van voorstellingen. Voor het programma-overzicht,
zie: www.demaagd.nl
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Belangrijke adressen:

Noteert u alvast?
voortaan:
elk eerste weekeinde
van de schoolvakantie

Openbare Bibliotheek/
UITpunt Bergen op Zoom
Kortemeestraat 17
www.uitinbergenopzoom.nl
VVV Brabantse Wal
Kortemeestraat 19
4611 TL Bergen op Zoom
www.vvvbrabantsewal.nl
Gemeente Bergen op Zoom
Jacob Obrechtlaan 4 (Stadskantoor)
4611 AR Bergen op Zoom
www.bergenopzoom.nl
Schouwburg De Maagd
Grote Markt 32 (publieksingang en kassa)
Potterstraat 23 (dagkassa en receptie)
4611 NG Bergen op Zoom
www.demaagd.nl
Het Markiezenhof Historisch Centrum
Steenbergsestraat 8
4611 TE Bergen op Zoom
www.markiezenhof.nl

www.dekrabbenfoor.nl

Ondernemersvereniging STERCK
postbus 19033
4602 BA Bergen op Zoom
www.sterckmerck.nl
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Crossroads : Adam Klein/Rebecca Loebe/Jenee Halstead (20.15). www.hetzwijnshoofd.nl
Bluesroute, met optredens in 12 café’s (va. 21.00). Kaartverkoop: www.pedaal.nl
T4Techno in Gebouw-T (22.00). www.gebouw-t.nl
Peter Pan Speedrock in Gebouw-T (21.00). www.gebouw-t.nl
West-Brabantse Molendag, openstelling Watermolen aan Watermolenpad (va 11.00).
Cuban Summertime Sunday in Het Zwijnshoofd (15.30). www.hetzwijnshoofd.nl
Lezing Marco Vermunt, ‘Romeinen in Bergen op Zoom’. Hofzaal Markiezenhof (20.00).

16 t/m 26 maart: Boekenweek. Het motto is: ‘Curriculum Vitae - geschreven portretten’.
www.markiezaatsbibliotheken.nl - www.boekenweek.nl
Museum Het Markiezenhof.Expositie Fritz Behrendt, ‘Aan leiders geen gebrek’, nog tot
en met 13 maart. www.markiezenhof.nl
(Na)genieten van de Vastenavend kan nog t/m 13 maart bij de Vastenavend-expositie
in Atelier13 (St Antoniusstraat 13), de expo ‘Mooi late n’ange’ in Het Markiezenhof en de
tentoonstelling in Galerie Kunstforum (www.kunstforum.nu).
Nog t/m 2 april: expo RoveDesign bij galerie COSC. www.cosc.nl
Kunstkring Bosschaert Bergen op Zoom bestaat 75 jaar en de leden hebben een
expositie ingericht. U kunt hun werken komen bekijken in Bibliotheek Centrum.
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Hofzaallezingen Romeinse geschiedenis

do 24 en do 31 maart
Was Bergen op Zoom ooit een Romeinse
stad? Misschien is ‘stad’ wel wat veelgezegd maar de Romeinen hadden hier wel
een nederzetting, en ook in het nabijgelegen Zeeland waren Romeinse vestigingen.
De Bergse archeologiestchting ‘In den
Scherminckel’ organiseert een tweetal lezingen over de Romeinse geschiedenis van
onze regio. Beide lezingen worden gehouden in de Hofzaal van Het Markiezenhof.
24 maart: ‘Romeinen in Zeeland’
De eerste lezing is op donderdag 24 maart
en gaat over de komst van de Romeinen in
het gebied van het huidige Zeeland. Gastspreker is Robert van Dierendonck, adviseur archeologie van de Stichting Cultureel
Erfgoed Zeeland. Onder de titel ‘Zeeland
in het Imperium Romanum’ vertelt Robert wat de komst van de Romeinen voor
Zeeland heeft betekend, zowel op sociaal,
religieus en economisch gebied.
31 maart: ‘het Bergse heiligdom’
De tweede lezing is op donderdag 31 maart
en gaat over de Romeinse nederzetting
in Bergen op Zoom. Bij opgravingen op
de Parade werden recentelijk de resten
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gevonden van een klein vennetje dat in
de Romeinse tijd een bijzondere betekenis had. De Bergse stadsarcheoloog Marco
Vermunt vertelt over het historische belang
van deze ontdekking. Bijna twee eeuwen
lang werden er offergaven aan de goden in
het water geworpen, waarschijnlijk vooral
door schippers, die met hun handelswaar
over de Schelde voeren. Opgravingen op
het stadspark Kijk in de Pot leverden aanwijzingen op daar in de Romeinse tijd gewoond werd. Wat betekenen die vondsten
voor de geschiedenis van stad en streek?
Bestond er werkelijk een groot centrum
van aardewerkproductie in de eerste eeuwen van onze jaartelling? En wanneer werd
de omgeving weer bewoond, na het instorten van het Romeinse gezag?
• De lezingen zijn op donderdag 24 en donderdag 31 maart in de Hofzaal van Het Markiezenhof, Steenbergsestraat 8 in Bergen op
Zoom. Aanvang 20.00 uur, kaarten à 5,00
euro per avond - één consumptie inbegrepen. De zaal is beide avonden al vanaf 19.30
geopend.
www.scherminckel.nl

Volop website-acties... mis ze niet!
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De 24e Gertrudistocht, diverse afstanden

za 19 en zo 20 maart
Op zaterdag 19 en zondag 20 maart organiseert wandelvereniging De Wandelende
Krabben alweer de 24e Gertrudistocht. Alle
afstanden (40, 25, 18, 12, en 6 km) gaan
door zowel de historische binnenstad als
de natuurrijke omgeving van de Brabantse
Wal. Vertrek is van het Markiezaatscollege,
tussen 08.00 - 14.00 uur.
De tocht is genoemd naar Sint Gertrudis
van Nijvel (629-659) en voert langs diverse
gebouwen die naar deze persoon zijn vernoemd, zoals de Gertrudiskerk op de Grote
Markt. Sint Gertrudis was één van de eerste
vrouwelijke heiligen en al sinds eeuwen is
zij de beschermvrouwe van het Markiezaat
van Bergen op Zoom. Rond haar naamdag,
17 maart, wordt zij jaarlijks herdacht.
Bijzonder is ook de Gertrudiskapel aan de
Binnenschelde, een kleine kapel nabij de
vroegere Gertudisbron aan het voormalige
Scheldestrand. De oude bron en kapel zijn
in vroegere eeuwen door oorlogsgeweld
vernield en de huidige kapel is in 1987
herbouwd op (vrijwel) dezelfde plaats.
Volgens een oude legende is de bron ontstaan doordat Gertrudis haar abdissestaf

in het zand zou hebben gestoken. Dit heeft
steeds tot de verbeelding gesproken omdat
zoet water opwelde op een plaats waar het
zoute Scheldewater twee maal per dag de
wal overspoelde.
Via het voormalige militair schietterrein
Kijk In De Pot, dat recentelijk als nieuw
stadspark is ingericht, komt men op de
eerste rustplaats. Hierna volgt een stukje
route door de oude binnenvesten langs
vele monumenten. Terwijl de kortere afstanden via het Anton van Duinkerkenpark
terug gaan, begeven de wat langere routes
zich naar de noordzijde van de stad waarbij
het voormalig fort De Roovere, de bossen
van Buitenlust en recreatiegebied de Heide
worden aangedaan. Met een eigen ingerichte rustpost is men daar in het ontluikende voorjaar van een mooie wandeling
verzekerd.
• De 24e Gertrudistocht, zaterdag 19 en zondag 20 maart. Vertrek op beide dagen vanaf
het Markiezaatscollege (Nobellaan 25,
Bergen op Zoom) tussen 8.00 en 14.00.
www.dewandelendekrabben.nl
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