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Nieuwbouw moet er volgend jaar staan

Molen en heem
gaan gebouw delen
De Huijbergse molenstichting
kan vanaf volgend voorjaar be-
schikken over een onderkomen
waar de vrijwiligers bezoekers
aan de Huijbergse molen Jo-
hanna kunnen ontvangen.

Wil de Jong
Huijbergen

Behalve dat het gebouw gebruikt
gaat worden door de molenstich-
ting, gaat ook de Huijbergse
heemkundekring de Wilhelmiet
daar haar intrek nemen voor de
jaarlijkse expositie en lezingen. 
,,Het wordt een duurzaam hou-

ten gebouw van 6,5 bij 16 meter en
3 meter hoog”, legt de Woens-
drechtse wethouder Jeffrey van
Agtmaal uit. De gemeente heeft
nog een budget van 190.000 euro
op de plank liggen dat over is van
het Integraal Dorpsontwikke-

lingsplan (IDOP) voor Huijbergen.
,,Uit dit budget halen we 90.000
euro om het gebouw te realiseren”,
zegt Van Agtmaal. 
Theo Sanders, voorzitter van de

Molenstichting, is blij dat er ein-
delijk een gebouw komt bij de mo-
len. ,,We kunnen hier bezoekers
ontvangen en ze een kopje koffie
aanbieden. Ook kunnen we van
hieruit allerlei molenproducten

verkopen zoals diverse soorten
meel.”
Voor De Wilhelmiet komt er nu

ook eindelijk duidelijkheid. De
heemkring had altijd een exposi-
tieruimte in een voormalig
schoolgebouw aan De Dorpsstraat
in Huijbergen. Toen dat werd ge-
sloopt, werd de heemkring tijde-
lijk gehuisvest in het voormalige
Huijbergse gemeentehuis. Dat
was een noodoplossing, maar een
nieuwe geschikte ruimte werd
niet gevonden. ,,Ik ben blij dat we
nu voor de toekomst weer een ex-
positieruimte hebben”, zegt Frank
Hoeckx, voorzitter van de Huij-
bergse heemkring. De vergun -
ning aanvraag voor het gebouw is
ingediend en Sanders verwacht
dat het gebouw er komend voor-
jaar staat. ,,Met dit onderkomen
kunnen we de bezoekers aan de
molen fatsoenlijk ontvangen.”

Met dit onderkomen
kunnen we de
bezoekers aan de
molen fatsoenlijk
ontvangen
– Theo Sanders

▲ De molenaar brengt molen Johanna in gereedheid, terwijl genodigden uitleg krijgen over de plan-
nen voor een bijgebouw. FOTO TONNY PRESSER/PIX4PROFS

Zelf metselen of
stukadoren: ‘Dit is
leuk om te doen’
Metselen, stukadoren of een
steiger bouwen? Leerlingen van
de Internationale Schakel Klas
(ISK) in Bergen op Zoom moch-
ten het gisteren allemaal probe-
ren bij Bouwmensen.

Peter de Brie
Bergen op Zoom 

Al jaren koppelt netwerkorganisa-
tie Samen in de Regio mensen die
(ander) werk zoeken en leerlingen
aan werkgevers via ‘Kijk Binnen Bij
Bedrijven’. De huidige actie ver-
loopt door corona deels digitaal. 
,,Maar voor onze kinderen werkt

dat niet”, weet ISK-mentor Natasja
van Schaik. ,,Gelukkig kunnen we
nu nog wel bij Bouwmensen te-
recht.”
Veertien jongens en meiden uit

Eritrea, Syrië, Iran en Marokko ver-
gapen zich in de werkplaats van het
opleidingsbedrijf, dat jeugd klaar-
stoomt voor zo’n 140 bouwfirma’s
in de regio, aan alle machines en
materialen.
,,Ze kunnen proeven wat de

bouw is. Sommigen zien we later
terug als leerling”, zegt Ad van
 Eekelen. ,,Hun enthousiasme is
mooi. De meesten staan liever om
7.00 uur op een steiger dan dat ze
om 9.00 uur op school moeten zit-
ten.”

Neftalem (‘bijna 13’) uit Poort-
vliet en Betu (16) uit Halsteren bou-
wen met specie en stenen een
proefmuurtje. ,,Metselen is het
mooiste vak”, knipoogt docent Ed
Luijsterburg. Betu weet van wan-
ten. ,,Dit is leuk. Mijn vader maakte
huizen in Eritrea.”
Bjorn de Jager, timmerman in

opleiding, zet met zijn groepje een
steiger in elkaar. Sommigen hebben
nog blauwe vegen van het stuken
op hun gezicht. Betu moet even
haar muts afzetten en een helm op.

,,Hartstikke geinig om te doen”,
vindt De Jager. 
In de schakelklas leren jongeren

van 12 tot 18 jaar die nog geen Ne-
derlands spreken onze taal en cul-
tuur om daarna aan te haken bij het
reguliere onderwijs. ,,We laten hen
ook zo veel mogelijk beroepen
zien”, zegt Van Schaijk. ,,Normaal
kijken we ook bij zorginstellingen
binnen, maar dat kan nu even niet.”

▲ Leerlingen uit de ISK, zoals Neftalem (links) en Betu, mogen bij
Bouwmensen aan de praktijk snuffelen. FOTO MARINA POPOVA/PIX4PROFS

Dit is leuk. 
Mijn vader 
maakte huizen
in Eritrea
– Betu, metselt een proefmuurtje


