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De opening van het ZuidWestHoek Col-
lege was er een om naar uit te kijken. Het 
kleurrijke gebouw tussen de bossen bij de 

Volksabdij trok tijdens de bouwperiode 
veel nieuwsgierige blikken. 
Zelfs de scholieren konden niet wachten 
tot de officiële opening. 
Enkele van hen kwamen in hun vakantie 

op de fiets langs om alvast een kijkje te 
nemen het nieuwe gebouw. 
De eer is aan de jongste leerling van de 
school om de deuren op dinsdagochtend 
officieel te openen. 

Daarna mogen gefaseerd de brugklassers, 
tweedejaars en de leerlingen van de bo-
venbouw de school betreden.

Helikoptervlucht
De scholieren kijken meteen hun ogen uit. 
Ze worden verrast door de ruime uitstra-
ling van de aula, die tevens het middelpunt 
van de school vormt. Links van de ingang 
bevindt zich de nieuwe balie van de afde-
ling consumptief, waar de leerlingen vanaf 
de tweede schooldag verse broodjes kun-
ne n kopen. Dé grote blikvanger is echter 
de tribunetrap in het midden van de aula, 
waar een paar trommels de leerlingen 
opwachten. Hun klanken vullen de hele 
school. In de pauze staat iedereen weer 
buiten. Niet alleen om de gekleurde gevel 
te bewonderen, maar ook om te zwaaien 
naar brugklasser Jessica Adriaansen.

Zij heeft vorig jaar de nieuwe naam voor 
de school verzonnen en won daarmee een 
helikoptervlucht boven de school. Terwijl 
Jessica de opening vanuit de lucht gade-
slaat, worden de andere leerlingen ge-
trakteerd op een ijs. Zodra de scholieren 
een ijsje hebben bemachtigd, zoeken zij 
een plekje in de aula of op het schoolplein 
om het op te eten. Een groepje vierdejaars 
kruipt meteen in de hoek, terwijl hun ro-

kende klasgenoten aan de zijkant van 
het schoolgebouw staan. De eerste- en 
tweedejaars, die niet mogen roken, nemen 
plaats op één van de banken bij de ingang.

Trots
Piet Antonissen, directeur van het Zuid-
WestHoek College, ziet alles met een 
brede glimlach aan. “Dit is waar wij de 
afgelopen jaren naartoe gewerkt hebben. 
Een school kan echter nog zo mooi zijn, het 
gebouw gaat pas leven als er ook lesgege-
ven wordt. Onze leerlingen maken van dit 
gebouw een echte school”, zegt hij trots. 
Het ZuidWestHoek College biedt nu plaats 
aan een kleine vijfhonderd leerlingen. 
Voor de herfstvakantie zaten zij nog ver-
deeld over twee locaties in Ossendrecht 
en Hoogerheide. Met de nieuwbouw zijn 
alle afdelingen - basis, kader, gemengd en 
mavo - ondergebracht in één gebouw.

Hectisch
Toch was het volgens Antonissen nog 
een race tegen de klok om beide locaties 
naar de nieuwe school te verhuizen. “Het 
gebouw werd 9 oktober pas opgeleverd 
als zijnde bouwklaar. Vanaf dat moment 
konden wij er pas in om de lokalen in te 
richten. Het zijn een paar hectische weken 
geweest, maar het resultaat mag er echt 
wel zijn”, grijnst hij. Ook de leerlingen zijn 
erg tevreden over hun school. “Dit is nog 
beter dan ik had verwacht”, geeft Dilania 
Dubois (14) uit Hoogerheide toe. “Alles is 
nieuw en kleurrijk. Echt een hele mooie, 
gave school!”
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‘Leerlingen maken 
van gebouw een 

echte school’

         Blijf op de hoogte van het 

lokale nieuws 
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Volg ons op Twitter: 

@WoensdrechtseBode. 

Grandioze opening van nieuwe ZuidWestHoek College
Locat ies  Hoogerheide en Ossendrecht  samengebracht  in  één nieuw gebouw

De leerlingen kijken hun ogen uit, wanneer ze de school betreden.   FOTO RIA VAN MEIR

OSSENDRECHT - Voor de bijna vijfhonderd kinderen van het ZuidWestHoek College kon de herfstvakantie niet snel 

genoeg voorbij zijn. Zij stonden dinsdagochtend te popelen om hun nieuwe school te betreden. Na anderhalf jaar 

werken was het dan tijd om de nieuwe school voor mavo en voorbereidend onderwijs in Ossendrecht te openen.
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Het concept van een kunstkijkdoos is ze-
ven jaar geleden door het Kunstforum in 
Bergen op Zoom in het leven geroepen en 
dient meerdere doelen. Kunstenaars krij-
gen een podium voor hun werk en het leeg-
staande pand wordt onder de aandacht ge-
bracht. In Putte is Wim Jaegers, voorzitter 
van de ondernemersvereniging, de kartrek-
ker van het project. “Met de Stichting On-
dernemend Woensdrecht (StOW) overleg-
gen wij regelmatig met de gemeente over 
de leegstand in de winkelkernen. In Putte 
is de leegstand de afgelopen jaren flink 
toegenomen. Soms is daar een logische 
verklaring voor. Zo zijn er plannen om het 
Tervoplein op te knappen en wordt een 
leegstaande ruimte tot die tijd niet meer 
ingevuld. Toch zorgt leegstand voor een 
verloedering van het straatbeeld. Burge-
meester Marcel Fränzel gaf aan dat daar 
wat aan te doen valt en wees mij op de 
kijkdoosformule. Daar ben ik mee aan de 
slag gegaan”, legt Jaegers uit.

Geen galerie
De ondernemersvereniging werkt daarbij 
samen met de Woensdrechtse Stichting 

Uit de Kunst. De kunstenaars zullen om de 
beurt gedurende drie maanden een leeg-
staande etalage vullen met hun kunstwer-
ken. “Het is geen galerie, maar een kijk-
doos waarbij mensen door de etalageruit 
de kunst kunnen bekijken. Daarmee zetten 
we ons werk en het winkelpand in de kij-
ker en kunnen we vandalisme voorkomen”, 
zegt Yvonne Rozemond. In november wil-
len de initiatiefnemers de eerste twee 
kunstetalages openen. Daarvoor zijn het 
voormalige pand van Cosmopolite aan de 
Antwerpsestraat en de winkel van Puur 
Mode op het Tervoplein in beeld. De eta-
lages zijn aangekleed met hulp van lokale 
ondernemers. Ook de gemeente Woens-
drecht heeft een startbudget van 1000 
euro beschikbaar gesteld. 

Pilot
Het Putse project dient als een pilot voor 
de gemeente Woensdrecht. 
“Als alles goed loopt, willen we vanuit de 
StOW ook in Ossendrecht en Hoogerheide 
deze formule toepassen. Dan kunnen de 
exposities gaan rouleren tussen de kernen 
en zorgen we ervoor dat de winkelgebie-
den er weer mooi en aantrekkelijk uitzien”, 
hoopt Jaegers. 

Kunstkijkdozen in leegstaande winkelpanden
Project  zet  kunstenaar  én winkelruimte in  de ki jker

In Steenbergen is sinds vorig jaar een kijkdoos ingericht, waarin ieder kwartaal een andere kunstenaar exposeert.            ARCHIEFFOTO

PUTTE - Het is een doorn in het oog van veel ondernemers en het win-

kelend publiek dat tussen de mooi geëtaleerde winkelpanden soms ook 

winkelruimtes leegstaan. In steden als Bergen op Zoom en Steenbergen 

heeft men daar iets opgevonden. Daar worden leegstaande etalages inge-

richt met kunst van lokale kunstenaars. In Putte hebben de ondernemers-

vereniging en de Stichting Uit de Kunst elkaar gevonden om ook daar twee 

etalages aan te kleden met een kleine kunsttentoonstelling.
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