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De grote grondwerken aan het
kasteel zijn voltooid. Een grote
klus werd, in een eigenlijk te natte
tijd, gerealiseerd. Het is een
magistraal geheel geworden. De
nieuwe stuw in de beek, met
overloop naar de buitengracht, is
in opdracht van Waterschap de
Brabantse Delta aangelegd. Het
natte weer heeft ook gezorgd voor
wat verzakkingen in de wallen. Er
zit nog wel wat reparatiewerk aan
te komen. Dat zelfde natte weer
heeft er ook voor gezorgd dat de
grachten vol met water staan.

De stuw die het water in de beek moet reguleren en de
buitengracht van water voorziet

De buitengracht met een deel van de oude brug. Op deze plaats komt
in april de nieuwe toegangsbrug voor voetgangers

Gobertange bovenrand moet
nog geplaatst worden. In een
van de bovenste lagen is een
mooie metalen sierrooster
aangebracht die mede voor
wat veiligheid zal zorgen.
Het water waar we zo op
hoopten heeft ook een wat
mindere kant voor het herstel
van de oude burcht en de
torens.
Het
zal
eerst
verdwenen moeten zijn voor
we weer aan de slag kunnen.
Maar tot die tijd staan de
vrijwilligers te trappelen om
weer te beginnen.

Precies zoals we dat in onze
dromen hadden gehoopt. Nog
wat nachtvorst en we kunnen
“Castle on ice” organiseren.
De meeste vrijwilligers hebben
het
gereedschap
schoongemaakt en genieten
van
een
welverdiende
winterstop. Er zijn echter
enkele diehards die er geen
genoeg van kunnen krijgen. Zij
zijn, soms met gevaar voor
vastlopen in de modder,
verder gegaan met het
opnieuw opmetselen van de
oude waterput. Deze is weer
op hoogte gebracht, alleen de

De zuidwest toren moet nog gerepareerd worden, maar eerst moet
het water uit de gracht verdwijnen

De laatste baksteen van
de waterput werd op
zaterdag
22
januari
gelegd. Nu nog de rand
van natuursteen

Een beeld van
het
binnenterrein en
de put met
enkele
vrijwilligers

Het
binnenterrein
met de
hoogteverschillen die de
vroegere
gebouwen
aangeven. Net
boven de wal
is het puntje
van de toren
van de
Wouwse kerk
te zien

