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Bart J.G. Brui

Einde bouw gerneentehuis

in zicht

Gemeente bijna bij het eindstation
tlet dui¡rt niet lang måGr voor hst Hul¡ v¡n Wralre ttl¡ar l¡.
Pendel¡¡r: t$cæn de dorptkdrnsn vtn Jl¡l¡t rn Wadru, cn
fiet¡er¡ die regelmrtlg gebrulknalan van hct rec€ttt.Iíjk over
da oudc spoorbran aangelagde fistrg¡d hebben de vord¿ringÊn vãn.de bouw met tu¡sGñggu¡n lr¡innen mncchguwcn.
Ðarry Smulders, inmiddsls alweer vierJaar de nlcsstc t¡itbatsr v¡n het Stationskoffiehuis, is een uan dc weinigen die de

bouw yan het nieuwe gcmeentehuis werkclijk van dag tot
dag en vrn r¡ür

tst sur fueeft mogen meemeksn.

zãjn uisle eêns aän

ßeden orn

te horcn.

lrAAl,ßE - Het Stationskoffiehuis, dat tegenwoordig het

t

predicaat brasserie draagt, ligt

schuin tegenover het gemeentehuis, en mag volgend

met de start van de bouw van
het nieuwe Huis voor. Waalre
werd er gestart met de bouw
van het appartementencom.
plex De Hurkervennen. ln de

jaar

anderhalfjaar bouwtijd tot nu

om wat te verteren; het feest

toe heb ik best wel enige hinder ondervonden, maar ik
wist dat het een kwestie van

z'rjn t5o-jarig bestaan vieren als locatie waar men komt

valt

overigens samen met
Barry! eerste lustrum als uitbater van de uitspanning.
Barry: "ln september zot3 ben

ik gestart als uitbater van het
Stationskoffiehuis. ln die tijd
lag het gemeentehuis er vervallen en b'rjna volledig afgebrokén erbij. De stand van zaken op dat moment was dat err
nog geen duidelijkheid was
over de ,voortgang van het
nieuwe gemeentehuis. Niet
kort daarna is er gestemd om

verhuizen naar 't Hazzo.
Voor velen onbegrijpel'rjk en
uiteindelijk ook voor de raad

te

en college van Burgemeester
en Wethouders. B'rjna tegelijk

HET HUIS VAI!
WAALRT GEZ¡ËN

VAI{AF ÛE
OVERKANT
aftellen was. Over

enkele

maanden heb iktwee prachtige panden als buren. Wat wil
je nou nog meer? Maar ik ben

zeker

blij als dadelijk

alles

klaar is en er weer netjes uitziet. We staan ei als gemeente
dan weer mooi op en klaar
voor de komende tijdÍ
Als het goed is, is 'de buiten-

Barry Smulders, k'[kend noar het Stat¡onikoffíehuis. Hij ziet de bouw van het Huis von Woolre sinds dog één vorderen. Volgend

iaar moet het

kloar zijn.

kant' van. het gemeentehuis in
november gereed. Maar aan

zal het een bolwerk van bedrijvigheid z'rjn, geheel in de

zoeken geregeld een momentje rust b'rj de brasserie.

inrichting en dergelijke moet
dan nog wel het een'en ander
gebeuren - de uiteindelijke officiële opening zal in mei zot8

lijn van de filosofie van Le Cor-

Recreatiewielrenners Gijsbert
en Floris zitten vandaag op het
-terras. G'rjsberh "Het Stations-

plaatwinden. En ook daarna

busier; r¡olgens hem

is

een

huis immers een machine om
in te leven.
Veel wandelaars en fietsers

koffiehuis is een begrip hier in
Waalre, en in de omgeving.

Daar kun je gewoon niet omheen." Floris vult aan: "Nu dat
nieuwe.fietspad is aangelegd
hier, kom je er wel makkelijker

omheen, maar toch blüft dit
een mooi plekje om even de
benen te strekken."

