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Elke dag
sleutelen
aan het
parcours

Educatief centrum eindelijk in aanbouw

Zo steek je weken werk in de
opbouw van een Wereldbekerveldrit die niet doorgaat. En zo
zet je een parcours in elkaar,
waar de cyclocrossers in een
maand tijd twee keer gebruik
van maken. ,,Met flexibele vrijwilligers kom je een heel eind’’,
zegt Kees Kools.
Wim van den Broek
Rucphen

e De bouw van het educatief centrum naast molen Johanna in Huijbergen is in volle gang. FOTO TONNY PRESSER/PIX4PROFS

Daar bij die molen...
Ruim twee jaar is er gepraat
over een educatief centrum
naast molen Johanna in
Huijbergen. Sinds een paar
maanden zijn er geen
woorden meer, maar daden.
Wil de Jong
Huijbergen

De Huijbergse molenstichting had
al lang de wens voor een educatief
centrum waar ze bezoekers aan de
ruim 150 jaar oude bergmolen konden ontvangen, en om lezingen te
houden over natuur en cultuur.
„De plannen volgden elkaar rap
op”, vertelt Theo Sanders, voorzitter van De Molenstichting. „Nu
eens was er bij de gemeente

Woensdrecht het idee voor units
en dan weer om ergens een bestaand gebouw te kopen en naast
de molen te plaatsen, maar van al
die plannen kwam telkens niets terecht.”
De Molenstichting ging zelf op
zoektocht en kwam uit bij een aannemer uit Hoeven die gespecialiseerd is in het bouwen van houten
gebouwen. ,,We wilden graag een
gebouw van natuurlijke materialen. Het houtwerk van de molen
bestaat uit eikenhouten balken en
voor het educatief centrum hebben we ook gekozen voor eikenhout.”
De bouw van het 16 bij 6 meter
grote bouwwerk, dat wordt bekostigd door de gemeente, is eind oktober begonnen en moet over een

maand afgerond zijn.
„Deze bouwers zijn pietje precies. Ze willen wat moois en degelijks wegzetten en daar nemen ze
alle tijd voor.”
Ook de zes leden van De Molenstichting hebben de handen uit de
mouwen gestoken en hebben on-
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Deze bouwers zijn
pietje precies. Ze
nemen er alle tijd voor
– Theo Sanders, voorzitter
De Molenstichting

der meer meegeholpen met het
graven van sleuven voor de fundering. Als de bouw gereed is, begint
De Molenstichting met de inrichting en het aanleggen van een terras dat de bezoekers een fraai zicht
geeft op de molen.
Sanders zegt dat er voor dit jaar
nog veel ideeën zijn voor de omgeving rond de molen en het educatief centrum. „We willen een kruidentuin aanleggen, fruitbomen
planten en ook komt er een kruidentuin.”
Een andere wens is dat het gebouw wordt voorzien van zonnepanelen. Sanders hoopt dat eind
mei het educatief centrum officieel geopend kan worden. ,,Maar
het moet geen haastkarwei worden. Het moet goed gebeuren.”

Als voorzitter waakt Kools over zijn
mensen. Van de jongste net in de
vijftig tot Wout, die op zijn 85e nog
hand- en spandiensten verricht.
Twintig mannen waren al maanden voor de wereldbekerwedstrijd
in de weer om het parcours aan de
Baanvelden in orde te maken. Honderden paaltjes de grond in, vier kilometer spandoek. ,,Nu ook het
complete terrein met bouwhekken
en zwart plastic afgebakend’’, legt
Kools uit, ,,Orders van de Wereldbeker organisatie.’’
Naarmate het NK dichterbij komt
gaat er geen dag voorbij of er wordt
wel aan het circuit gesleuteld. Want
ook al is het parcours vrijwel identiek aan de veldrit drie weken eerder, er is altijd wat te doen. Kools:
,,Zoveel mensen, zoveel meningen.
Het wordt nooit een Belgische
cross, alleen al omdat we hier
maar één heuvel hebben. Maar de
carrousel alias ‘draaikolk in de
modder’ de trappetjes en andere
obstakels maken het technisch genoeg. Door de regenval van de laatste dagen is het veld ook stukken
drassiger.’’
Bij de ijzeren brug legt De Rooij
nog wat steigerkoppelingen klaar
voor weer de hoge hekken met
weer nieuwe spandoeken. ,,Hier en
daar nog wat herstelwerk aan de afzettingen en op de brug, want sommigen hebben er lol in om 's nachts
de zaakjes te komen lostrekken.’’
Het kan de bouwploeg niet deren. Kools: ,,Ook zondag zetten we
100 vrijwilligers in.” Lachend:
,,Daarna kunnen we eindelijk gaan
afbreken, hebben we toch eer van
ons werk gehad.’’
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STAMPERSGAT

Vuurwerkschade komt in
de buurt van 5000 euro

‘Happy new year dive’: blauwbekken en
bikken bij nieuwjaarsduik in de Mark

Nu alle kruitdampen van de jaarwisseling zijn opgetrokken en de
balans is opgemaakt, blijkt de
gemeente Woensdrecht circa
5000 euro aan vuurwerkschade
te hebben opgelopen.

Op de zevende dag van het
nieuwe jaar kun je nog best een
nieuwjaarsduik houden. Vindt
althans het Jongerenwerk Halderberge. Vrijdagmorgen om
elf uur kan iedereen vanaf 13
jaar en ouder meedoen aan de
‘happy new year dive'.

zijn ook voor de jongerenwerkers
beperkt. Demi heeft een trouwe
kookclub op woensdag einde van
de middag. ,,Maar dat kan onder de
huidige omstandigheden even
niet. Maar op straat blijven we contact zoeken met jongeren, ze hebben het meer dan ooit nodig.’’

Het was een spontane ingeving
van jongerenwerker Demi van
Eck. ,,De waterpicknicktafels in
Stampersgat zijn in de zomermaanden erg in trek bij jongeren.
Dus waarom niet een keer een
winterse activiteit aan het water.’’
De mogelijkheden in coronatijd

Na de plons

,,De meeste schade is ontstaan in
aanloop naar de jaarwisseling,
vooral door het opblazen van afvalbakken. Dan heb je het over zo'n
4000 euro over de maanden november en december", vertelt gemeentewoordvoerder Sharan Kok.
,,Met oud en nieuw zelf is het gelukkig relatief rustig gebleven. Ook
de voorbije dagen zijn er geen mel-

dingen of ontdekkingen meer gekomen van grote schadeposten zoals bushokjes of zo. Nog wel wat afvalbakken her en der, maar het valt
nog mee.”
Met de nacht van 31 december op
1 januari erbij komt de schade op
ongeveer 5000 euro uit. ,,Vergelijkbaar met de vorige eindejaarsperiode”, aldus Kok. Burgemeester Steven Adriaansen constateerde op
nieuwjaarsdag al dat ook in Woensdrecht, conform het landelijk
beeld, het vuurwerkverbod door
veel mensen is genegeerd.
– Peter de Brie

De sprong in het water heeft wat
weg van een triatlon, want na de
plons zijn de dappere tieners welkom in het jongerencentrum in
Oudenbosch voor een lekkere
lunch.
Op de fiets erheen. Van Eck:

,,Daarom vragen we de deelnemers ook warme, droge kleding
mee te nemen. De lunch is natuurlijk niet verplicht. Wie alleen maar
het water van de Mark wil proeven
is ook welkom.’’
Waarom niet op Nieuwjaarsdag
gedaan eigenlijk? ,,Toen had ik
nog een vrije dag. Maar wie weet
maken we er een jaarlijkse traditie van. De opkomst lijkt nu nog
niet zo heel groot. Wie nog wil
aansluiten is welkom door eerst
een mailtje te sturen.’’ Dat kan
nog naar d.vaneckhalderberge.nl
– Wim van den Broek

