SAMEN MAAK JE ’T VERSCHIL

Coop is meer dan alleen een supermarkt. Een klein gebaar, groot verschil.

’t Verschil in Vinkel

Werk aan
de wieken!
Al jarenlang spant heel Vinkel zich in om de verdwenen dorpsmolen te laten herrijzen. Ook Coop Hubers
draagt een steentje bij.
“ Vroeger had elk dorp z’n eigen molen”, vertelt
Coop-ondernemer Henry Hubers (55) uit het Brabant
se Vinkel. “Zo hadden wij ‘De Zwaan’, een achtkantige
beltmolen uit 1884. Met de sloop van de graanmolen
verdween in 1964 een flink stuk lokale historie. Dat
deed veel dorpelingen pijn. Tien jaar geleden beslo
ten een paar Vinkelnaren daarom dat de molen terug
moest komen. En dat is typisch Vinkel: als iemand iets
voor elkaar wil krijgen, gebeurt het ook. Het plan werd
door het hele dorp gedragen, er zijn veel handjes hier!
Die waren ook hard nodig: wat een klus om de molen
precies te herbouwen zoals hij was. Alle onderdelen
zijn met de hand gezaagd, getimmerd en geschuurd.
Meer dan honderd vrijwilligers hebben eraan gewerkt.
Gelukkig zitten veel mensen hier in de bouw en het
transport!”
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Flessenbonnen
weer. “Bij Coop vinden we het belangrijk dat we ons
inzetten voor elkaar en voor de buurt”, aldus Henry.
“Daarom organiseerden we afgelopen najaar een
statiegeldactie. Onze klanten konden hun statiegeld
doneren aan het molenproject en wij verdubbelden de
opbrengst. We hebben nog nooit zó veel flessen terug
gekregen! Met een mooie cheque konden we weer een
duit in het molenzakje doen.” Ook op andere manie
ren draagt Coop Hubers bij aan de wederopbouw.
“Met warme worstenbroodjes bijvoorbeeld, voor de
bouwers die al hun vrije tijd in deze klus steken. En bij
mijlpalen pakken we groots uit. We boden de molen
stichting al twee keer een slagroomtaart aan voor 250
personen. Anderhalve meter taart; onze bakker houdt ook
wel van een uitdaging!” Op 20 september moet de molen
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bers al iets speciaals in petto. “Ik kan nog niet verklappen
hoe, maar als ‘ Vriend van de molen’ gaan we dat histori
sche moment op bruisende wijze samen vieren!”
Meer weten? vinkelsemolen.nl
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Coop-ondernemer Henry Hubers met enkele betrokken Vinkelnaren voor ‘hun’ molen.

5

