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 c Molen Johanna maakt kans op 75.000 euro

‘Parel’ in de race  
voor Molenprijs

Wil de Jong
Huijbergen

Johanna is een van de vijf Neder-
landse genomineerde molens voor 
de Vriendenloterij Molenprijs 2021. 
De Molenstichting is blij met de 
nominatie, maar nog blijer zullen 
ze worden als de geldprijs van 
75.000 euro binnengesleept wordt.

,,Maar dan moeten we wel vol-
doende stemmen krijgen”, zegt 
Theo Sanders, voorzitter van De 
Molenstichting. Gisterochtend 
werd bij de ruim 150 jaar oude mo-
len het startsein gegeven voor de 

wervingsactie. Bij de openingsactie 
was een aantal kinderen van de 
Huijbergse basisschool Ste. Marie 
aanwezig. 

Levend silhouet
Ze maakten naast de molen een le-
vend silhouet, waar binnenkort een 
educatief centrum wordt gebouwd. 
De gemeente betaalt dat gebouw, 
maar de inrichting komt voor reke-
ning van de Molenstichting.

,,Het zou geweldig zijn als we de 
Molenprijs winnen. Dan gaan we 
voor een fraaie inrichting zorgen, 
zodat we de bezoekers van de mo-
len op een nette manier kunnen 
ontvangen”, aldus Sanders. 

Volgens de Woensdrechtse wet-
houder Jeffrey van Agtmaal wordt 
het hoog tijd voor het plaatsen van 
het gebouw. ,,Het afgelopen jaar 
trekt Johanna steeds meer bezoe-
kers.” 

Het beheer van de molen is en-
kele jaren geleden door de Molen-
stichting overgenomen van de ge-
meente. Sanders vertelt dat die be-
sprekingen voor de overname niet 
altijd even soepeltjes verliepen. 

,,Maar eindelijk heeft Johanna de 
wind mee”. Hij hoopt dat veel men-
sen hun stem uitbrengen op Jo-
hanna via molenprijs.nl/MolenJo-
hanna.

Elke stem
,,Elke stem levert geld op’’, zegt 
Sanders. ,,Ook al winnen we niet, 
dan krijgen we van elke uitge-
brachte stem op Johanna één euro.’’

Toch heeft Sanders goede hoop 
op een overwinning. ,,Johanna, 
door Sanders liefkozend de parel 
van De Brabantse Wal genoemd, is 
de enige genomineerde molen in 
het zuiden van het land.”  Stemmen 
kan tot 1 oktober.

Molenstichting Johanna uit 
Huijbergen maakt kans op 
75.000 euro en de 
molenstichting gaat er alles 
aan doen om dit bedrag binnen 
te halen. 

 e Kinderen uit Huijbergen staan op de omtrek van het toekomstige bijgebouw. FOTO MARINA POPOVA/PIX4PROFS

 e Ernest Meijlemans (l) en wethouder Jeffrey van Agtmaal ont-
hullen het officiële straatnaambord. FOTO PETER  DE BRIE

Paadje van Kaatje heeft 
nu laag schelpen en 
eigen straatnaambord
Het Paadje van Kaatje in Os-
sendrecht, vernoemd naar de 
heilige Zr. Marie Adolphine is 
verhard met een laag schelpen 
en voorzien van een officieel 
straatnaambord. Het plan van 
het Dorpsplatform is uitge-
voerd met ruim vier mille subsi-
die van de gemeente Woens-
drecht.

Peter de Brie
Ossendrecht

Kaatje Dierickx (1866-1900), die 
als zuster in China werd ont-
hoofd tijdens de Boksersopstand, 
liep als kind naar school vanuit 
De Kuil via een zandpad dat uit-
komt op de Slingerstraat. Het is 
ook een stukje route uit de 4 ki-
lometer lange dorpswandeling 
die al jaren de naam Paadje van 
Kaatje draagt en voert langs pa-
nelen bij onder meer de Adolphi-
nekapel (haar geboorteplek), de 
voormalige tramhalte en de kerk.

Verharden
,,Maar als het geregend had, lie-
pen wandelaars tot hun enkels 
door het water. En bij het kort 
houden van de berm zat de gras-
maaier onder de hondenpoep’’, 
vertelt Ernest Meijlemans van 
het Dorpsplatform. ,,Vandaar ons 
idee om het paadje te verharden 
met schelpen. Het pad is van 
oudsher van de families Clarijs 

en De Jong, maar die vonden het 
prima.”

De gemeente maakte uit de 
oude iDOP-subsidiepot dik vier 
mille vrij. ,,We vinden het een 
goed initiatief. De keuze voor 
schelpen geeft ook een mooi, ka-
rakteristiek zicht. Dat doen we 
ook bij kerkpaadjes’’, zegt wet-
houder Jeffrey van Agtmaal. 
,,Met asfalt of klinkers oogt het al 

gauw als een brandgang.”
Bovendien onthulde Van Agt-

maal het officiële straatnaam-
bord Paadje van Kaatje. ,,Door die 
status kan het pad straks ook in 
Google Maps worden gevonden 
door wandelaars die de route lo-
pen.”

Arnoud Peeters van de stich-
ting Zr. Marie Adolphine, die 
waakt over de nagedachtenis van 
de heilig verklaarde dorpsgenote 
is er blij mee. ,,Echt een verrij-
king. Zeker in combinatie met de 
kapel die nu dagelijks open is 
voor bezoekers.”

l 
Schelpen geven
een mooi, 
karakteristiek zicht

 – Jeffrey van Agtmaal, 
wethouder

VVD-BIJEENKOMST OVER BETAALBARE WOONRUIMTE

Woensdrechtse woningmarkt erg krap voor starters
Betaalbare woonruimte voor 
starters is ook in de gemeente 
Woensdrecht amper te vinden. 
En de zoektocht naar alternatie-
ven valt niet mee, bleek op een 
VVD-avond over de woning-
markt.

Peter de Brie
Ossendrecht

Bezoekers van ‘Bakkie met de frac-
tie’ bij de VVD in De Drieschaar te 
Ossendrecht noemden de woning-
schaarste in Woensdrecht ‘een 
drama’ . Dat kon directeur Martin 
van der Haven van MY Base, dat ge-
meenten adviseert maar zelf ook 
basiswoningen van 50 vierkante 

meter ontwikkelt, bevestigen. 
,,Hier staan slechts twee huizen te 
koop onder de twee ton, zoals deze 
van 199 mille in de Rubertstraat in 
Hoogerheide’’, zei Van der Haven. 
,,Daar bood ik 215.000 euro op, maar 
dat bleek niet genoeg’’, verzuchtte 
Reinier Flipsen (28) uit Woens-
drecht. ,,Ik woon bij mijn ouders, in 
het kamertje waar ik geboren ben.”

De overige data stemden even-
min vrolijk. ,,Huurwoningen tot 
1000 euro vind je in de vrije sector 
amper. Tot 2040 zijn er 500 wonin-
gen extra nodig. De vergrijzing gaat 
hard, met Huijbergen en Putte op 
kop. En grote bouwprojecten kos-
ten elf jaar van idee tot oplevering’’, 
schetste Van der Haven.

Met MY Base ontwikkelde hij een 
energieneutraal huis van 50 vier-
kante meter. ,,Dat kun je stapelen of 
schakelen. Geschikt voor jong en 
oud. Maar net als met tiny houses, 
die kleiner zijn, moet je een goede 
plek vinden en een vervolglocatie, 
want je mag ze niet permanent la-
ten staan. Dus moeten gemeenten 
wel mee willen denken.”

Elisah Pals (37) bouwde met haar 
vriend Martin Kreft zelf een tiny 
house in Hoogerheide, waar ze van-
daan komt. ,,Voor de leefbaarheid 
in Woensdrecht is het belangrijk 
om alternatieve woonvormen te 
verkennen. Hier staan nu 24 huizen 
te koop op Funda voor gemiddeld 
380.000 euro, terwijl een starter 

zo’n twee ton hypotheek kan krij-
gen. De jeugd trekt weg.”

Voor jongeren die duurzaam wil-
len wonen of ouderen die iets klei-
ners zoeken, kan er echt iets gecre-
eerd worden, zag Pals bij een tocht 
door Nederland. ,,Lege kantoren of 
boerderijen benutten, erfdelen, 

woningen splitsen, zelf bouwen. 
Niet eens om het geld, maar voor 
een andere manier van leven. Je 
moet je niet laten ontmoedigen, 
maar gemeenten en banken moe-
ten goede ideeën de ruimte geven.”

VVD-voorman Marius Bakker 
riep iedereen op zijn partij te blij-
ven bestoken met vragen en ideeën. 
,,Als gemeenteraad moeten we pre-
cies weten waar behoefte aan is.”

Robin De Waerhert (31) uit Ber-
gen op Zoom wist het wel. ,,Ik wil 
zelf een tiny house bouwen om 
goedkoper en duurzamer te leven. 
Liefst permanent. Je hebt hier een 
wijde omgeving om in te leven, met 
gratis bos en zee in de buurt. Een 
kast van een huis is niet nodig.”

l 
Hier staan slechts 
twee huizen te koop 
onder de twee ton

 – Martin van der Haven, 
directeur MY Base




