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Verschijnt in Waalwijk en Sprang-Capelle

De krant voor bewoners door bewoners

Fotoclub Waalwijk
Iedere uitgave plaatst
de Wijkkrant een foto
van een lid van
Fotoclub Waalwijk.
Zij willen door het
aanleveren van die resultaten deze
fotoclub onder de aandacht brengen.

Deze keer is de keuze gevallen op een
foto van Annie van Bokhoven. Een speciale voorkeur om te fotograferen heeft
zij niet. Alleen portretfotografie ligt haar
niet.
Vooral het abstracte, natuur, mensen en
architectuur hebben haar aandacht. Ook
verdiept zij zich sinds enkele jaren in het
maken van audiovisuele series.
Deze foto is door Annie, die in Drunen
woont, genomen in Waspik-Boven. Bij
het passeren van het Zuiderafwateringskanaal kon zij het niet laten er een plaatje
van te schieten.
De foto is gemaakt met een Nikon Coolpix

Kiemuren RIBW

P100. Géén spiegelreflexcamera. Niet iedereen bij Fotoclub Waalwijk heeft een spiegelreflexcamera. Ook met een Nikon Coolpix P100
kun je allerlei instellingen bewust gebruiken.
De ISO was 200, de belichtingstijd 1/595
sec., de F-stop f 4, de focuslengte 4,6 mm en
de witbalans had een automatische instelling.

Meld uw kind op tijd aan bij de
basisschool!

RIBW Brabant is een organisatie gericht
op het bieden van begeleiding aan men-

Wordt uw zoon of dochter vóór 1 augus-

sen met een psychische kwetsbaarheid.

tus 2017 vier jaar? Meld hem/haar dan

Wekelijks organiseren ervaringsdeskun-

vóór 22 april 2016 (dus vóór de meiva-

digen en vrijwilligers twee bijeenkom-

kantie) aan bij de basisschool van uw

wijk.nl/hulpschoolkeuze en www.waal-

sten in Waalwijk, Kiemuren genoemd.

keuze.

wijk.nl/basisscholen. Hier staat ook links
naar de websites van de scholen, zodat

Deze Kiemuren zijn vrij toegankelijk voor
iedereen, dus voor wijkbewoners, cliën-

School kiezen

u alle relevante informatie kunt vinden

ten van zorginstellingen, familie, vrien-

Informatie over de basisscholen in onze

met betrekking tot de aanmeldingsmo-

den en vrijwilligers. Je kunt hier terecht

gemeente kunt u vinden via www.waal-

gelijkheden en eventuele open dagen

voor een luisterend oor en ondersteuNieuws voor in De Wijkkrant?

ning bij allerlei zaken.
Contact

mail naar: dewijkkrant@talgv.nl
Krant digitaal?
mail naar: dewijkkrant@talgv.nl

van de scholen.

Op dinsdag hebben wij een Kiemuur bij-

Heeft u nog vragen of vindt u dat uw kind

eenkomst van 14u tot 16u in buurthuis

(nog) niet op een basisschool kan worden

Bloemenoord.

ingeschreven, dan kunt u contact opne-

Op donderdag hebben wij een Kiemuur

men met de gemeente Waalwjik via e-

bijeenkomst van 14u tot 16u in buurt-

mail info@waalwijk.nl of telefoonummer

huis De Wierd.

0416-68 34 56.

WILT U DE WIJKKRANT OOK DIGITAAL ONTVANGEN? GEEF DAN UW MAILADRES DOOR AAN DEWIJKKRANT@TALGV.NL
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Verbouwing Wijkcentrum Bloemenoord

Open Dag

Afgelopen weken is er hard gewerkt in
Wijkcentrum Bloemenoord. Er worden
veranderingen in gang gezet om het Wijk-

Kindcentrum Teresia

centrum een mooie, nieuwe en gezellige
uitstraling te geven. Er zijn ruimtes uitgebroken, de vloer is vernieuwd, behang is
anders en zo zijn er nog wel meer veranderingen. Maar we zijn er nog niet. Er zal
nog even door geklust worden en er komt
ander meubilair.
Wat niet veranderd is, is de gezelligheid.
Bloemenoord is gewoon open en u bent
nog steeds van harte welkom! Over een
tijdje zal er informatie volgen over de of-
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Pimp je paperclips
Je hebt nodig: washitape of decotape,

Steek het stukje tape door de paperclip.

paperclips en schaar.

Wel even opletten dat de tape nog niet

KNUTSEL

aan elkaar gaat plakken. Maak de tape
We gaan van saaie paperclips echte blik-

vast door het dubbel te vouwen en dan

vangers maken met tapevlaggetjes.

op elkaar te plakken. Als het tapevlaggetje aan de paperclip zit, kun je het nog
in een leuke vorm knippen. Je kunt bijvoorbeeld de zijkanten schuin afknippen
en de bovenkant recht of maak er een pijl
van. Maak de bovenkant rond of knip de
tape in de vorm van een hartje. Er is heel
veel mogelijk. En als je het kleurtje of patroontje niet meer leuk vindt, trek je de

Je hebt natuurlijk paperclips nodig. Vooral

tape zo van de paperclip en maakt er een

grote paperclips zijn handig.

ander vlaggetje aan.

En je hebt allerlei rolletjes washitape of

Veel knutselplezier. Laat je ons zien wat

decotape nodig. Van die rolletjes papie-

je hebt gemaakt? Vraag een (groot)ouder

ren plakband met mooie patroontjes en

of verzorger om een foto van je knutsel-

leuke figuurtjes. Er zijn ook doorzichtige

werk te maken en deze op facebook te

tapes met allerlei patroontjes, maar die

plaatsen.

zijn voor deze knutsel niet zo geschikt.
Neem een stukje tape van ongeveer 8cm.

DOOR DUNYA

De meeste tapes kun je gewoon met de
hand afscheuren. Als dat niet lukt, gebruik je een schaar om het tape op de
juiste lengte af te knippen.
Knip dan in het midden het tape wat
smaller, zodat het aan je paperclip past.
We gaan het vlaggetje aan het uiteinde
van de paperclip vastmaken. Daarvoor
moet het tape in het midden iets smaller
gemaakt worden. Dat doe je door vanaf
de zijkanten het tape een beetje schuin
naar binnen te knippen, tot de helft en
dan weer naar buiten. Zie foto A.
Je kunt ook halve rondjes uit de zijkanten
knippen, dat doe je precies op de helft
van het stukje tape. Zie foto B.
Nadat je het tape in het midden wat
smaller hebt gemaakt, steek je het door
de paperclip. Doe dit aan het enkele uiteinde. Dus als je naar de paperclip kijkt
heb je een kant met maar één bochtje en
een kant met twee bochtjes. Wij gebruiken de kant met één bochtje, dat is het
enkele uiteinde.
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We Helpen elkaar in Waalwijk
Burenhulp is voor iedereen wel bekend.

een eenvoudige manier een hulpvraag

als u bijvoorbeeld samen met anderen

Je zet een kliko voor je buurvrouw bui-

stellen of vrijwillig hulp bieden aan men-

zorgt voor een vriend of familielid. Met

sen die dat goed kunnen gebruiken.

een hulpnetwerk kunt u gezamenlijk een

vinden? Neem dan contact op met de

agenda beheren, een logboek bijhouden

Wij(k)diensten van ContourdeTwern. Bij

en notities delen.

de Wij(k)diensten zijn vrijwilligers aan-

ten, je veegt even de sneeuw weg bij
die oudere heer op de hoek of je neemt

Wilt u graag iemand helpen? Maak dan

boodschappen mee als een kennis met

uw hulpaanbod kenbaar via deze site. U

een ziek kind thuis zit. In het najaar van

geeft aan wat u zou kunnen doen, hoe,

Om een hulpnetwerk aan te maken,

hulpaanbod kunnen formuleren. Ook

wanneer en hoe lang. Zo bent u makke-

heeft u een WeHelpen account nodig. Als

kunt u de locaties van de verschillende

lijk vindbaar voor de mensen die op zoek

u eenmaal een hulpnetwerk heeft aan-

wijkcentra in Waalwijk gebruiken om

zijn naar ondersteuning. U kunt natuurlijk

gemaakt, kunt u anderen uitnodigen en

de eerste ontmoeting met uw match te

met WeHelpen. WeHelpen is een gratis

ook direct reageren op de hulpvragen die

zo zorgt u samen voor goed georgani-

plannen.

online platform met als doel inwoners

anderen al hebben geplaatst.

seerde hulp.

Zoekt u een vrijwilliger die kan helpen

Samen helpen en mantelzorg

Privacy en ondersteuning

gerust contact op met ContourdeTwern

WeHelpen biedt ook de mogelijkheid een

Is dit niet voldoende en/of heeft u hulp

voor ondersteuning of advies via T. 0416

hulpnetwerk aan te maken. Dit is handig

nodig om een geschikte vrijwilliger te

760 160 of kom eens binnen lopen bij

2015 is ContourdeTwern in samenwerking met gemeente Waalwijk gestart

op een laagdrempelige manier dichter
bij elkaar te brengen. Bovendien draagt
het samenbrengen van hulpvraag en

wezig die samen met u de hulpvraag of

in een kwetsbare situatie? Neem dan

een van onze wij(k)dienstencentra.

hulpaanbod bij aan de zelfredzaamheid
van mensen.

Nu al meedoen!
Voor vraag en aanbod in de gemeente

Helpen of hulp nodig?

Waalwijk, ga naar www.wehelpen.nl/

Zoekt u hulp of wilt u iemand helpen in

Waalwijk.

uw omgeving? Bijvoorbeeld een boodschap doen, de hond uitlaten of een

Elkaar helpende (buurt)bewoners zijn

klusje in huis? Dan kunt u terecht op de
website

immers waardevol en onmisbaar, dus

www.wehelpen.nl/Waalwijk.

meld u vandaag nog aan!

Een gratis online marktplaats waar inwoners op een eenvoudige manier vraag
en aanbod in talent, diensten en materialen kunnen koppelen. Door gebruik te
maken van deze website kunt u zelf op

De Tovenaar van Oz in januari 2017

worden eind februari op enkele zaterdagen gehouden in De Ouwe Toren in

Audities De Notenkrakers

Waalwijk. Kinderen vanaf 7 t/m 16 jaar
kunnen en mogen auditie doen. Tijdens

Na het eclatante succes van ‘Anna en

weer met de repetities voor een nieuwe

kunnen zich weer aanmelden en zijn van

de koning van Siam’ start Kindermusi-

sprookjesmusical die begin 2017 zal

harte welkom op de audities. De leden

calgroep De Notenkrakers binnenkort

worden opgevoerd. Nieuwe kinderen

komen uit de gehele regio. De audities

de auditie mag je een zelf gekozen lied
zingen en speel je een korte dialoog
waarvoor je vooraf de tekst krijgt. De kinderen die door zijn, doen daarna dan nog
een korte dansauditie. Je hoort gelijk na
de auditie of je door bent en of je dus op
iedere dinsdag voortaan mee kunt gaan
repeteren met De Notenkrakers. De repetities zijn van 18.00 tot 19.50 uur, ook
in De Ouwe Toren. Een inschrijfformulier
alsmede het reglement is te vinden op
www.denotenkrakers.nl. Meer informatie is te verkrijgen via info@denotenkrakers.nl. In 2017 bestaat de groep 35
jaar. De allereerste grote productie die de
kinderen in Theater De Leest brachten,
was in het jaar 2000 ‘De Tovenaar van
Oz’. Om deze reden wordt deze productie weer uit de kast gehaald en geheel
opgepoetst tot een geweldige kleur- en
dansrijke musical met uiteraard weer geweldig mooie kostuums en decors. Wil je
zingen, dansen, spelen? Meld je dan nu

De Notenkrakers stralen op het podium!

Foto: Eric Meuffels
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De Soepgroep in Wijkcentrum Zanddonk
Elke woensdagmiddag komt er een gezellig groepje bewoners bijeen in buurthuis
Zanddonk. Onder het genot van een kom vers gemaakte (maaltijd-) soep ontmoeten zij elkaar, maken een praatje en delen een uurtje gezelligheid met elkaar.
Het idee is ontstaan door een enthousiaste bewoonster en al snel hadden we
een aantal vrijwilligers die het leuk vonden om de soepgroep vorm te gaan geven. Deze vrijwilligers maken ook elke week zelf de soep. Iedere keer is deze weer

Elke week een andere soep
gemaakt door iemand van onze groep

anders maar wat de soepen gemeen hebben is dat ze altijd weer vers, gezond
en lekker zijn. Toegegeven dat laatste is subjectief maar we horen tot nu toe erg
enthousiaste reacties.

Van 12.30 - 13.30
kom alleen of neem iemand mee

Ontmoeting, gezelligheid en vertrouwen staan centraal. Iedereen, jong en oud is
welkom! We vragen een kleine bijdrage van 0,50 cent voor de soep daar zit ook
lekker Turks brood bij!

Het is zeer gevarieerd
zodat je nieuwe soepen leert

De soepgroep wordt gesponsord door PLUS Stephan van Engelen en Eyüp Supermarkt. We zij erg blij en dankbaar voor hun betrokkenheid. Op deze manier kunnen
we de kosten laag houden zodat alle bewoners, ongeacht hun budget, kunnen

We hopen dat het je goed doet
en zo andere mensen ontmoet

deelnemen.
Lijkt het u leuk en lekker om ook eens een kopje soep te komen eten? Wij nodigen
u van harte uit om aan te schuiven. Elke woensdagmiddag in Buurthuis Zanddonk

Soep kost € 0,50
weet dat je welkom bent

vanaf 12:30 uur. We zijn ook op Facebook te vinden, zoek naar: DeSoepGroep.
Tot woensdagmiddag!

Elke Maandagavond
vanaf 19:00 uur!!!

Kom ook gezellig langs!! Samen lekker creatief bezig zijn, gezellig kletsen, knutselen,
breien, haken, borduren, naaien, of iets
heel anders, speel een spelletje, doe een
puzzel of doe gewoon lekker niets en ben
gewoon gezellig aanwezig! Alles kan!! Eens
in de zoveel tijd doen we gezellig een workshop, je hoeft niets, je mag van alles!

Pieter Wijten zamelt geld in voor Voedselbank

Dus kom ook!!!
Elke ma avond 19:00 buurthuis Zanddonk!

De kinderen van de Pieter Wijten School

tijdens het Nationaal Schoolontbijt. Na

hebben op woensdag 25 november een

de overhandiging kregen de kinderen

cheque overhandigd aan de voedselbank

een rondleiding en werd er verteld wat

De Rijglaars in Waalwijk.

de voedselbank allemaal deed voor en

Het bedrag van € 100,- werd ingezameld

door mensen.

Dagverzorging Het Anker in Waalwijk
Een prettig verblijf waar structuur en regelmaat geboden wordt.
Voor mensen die nog zelfstandig thuis wonen maar lichamelijke
en cognitieve beperkingen ondervinden.
Voor meer informatie: www.maasduinenzorg.nl
Of Bureau Zorgadvies Stichting Maasduinen (0416) 286 220
Email: bureauzorgadvies@maasduinenzorg.nl
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“Als straatvertegenwoordiger ben ik deelgenoot van veilige
en leefbare buurt waarin mijn gezin kan opgroeien”
contact met elkaar en de link tussen jong

zwerfafval, slecht wegdek of een kapot

en oud in de buurt waarin we er voor el-

speeltoestel.

kaar zijn en elkaar aan kunnen spreken.
Als straatvertegenwoordiger is het voor

Zo heeft iedere buurt in de Gemeente

mij een kleine moeite om actief deel te

Waalwijk een preventie team en/of een

nemen aan het buurtpreventieteam en

buurt Whatsapp groep zodat we makke-

het levert ons gezin en de buurt veel op.

lijk in contact met elkaar kunnen komen
als er iets in de wijk aan de hand is. Deze

Dorpsboerderij
Waspik krijgt in
april expositie

Als leden van het buurtpreventieteam

teams draaien volledig op toegewijde

zijn we allemaal verantwoordelijk voor

vrijwilligers die allemaal een aandeel

onze buurt. Iedereen heeft zijn/haar ei-

hebben in uw veilige en leefbare buurt.

gen stukje in de wijk als aanspreekpunt

Het buurtpreventieteam is altijd op zoek

Op de Dorpsboerderij wordt vanuit de

Mijn naam is Michel de Hart, 32 jaar en

voor de bewoners en vertegenwoordigd

naar straatvertegenwoordigers en leden

werkgroep NME (natuur en milieu educa-

sinds 2015 lid van buurt preventie team

vaak een WhatsApp groep. Drie tot vier

voor de WhatsApp groep. Benieuwd wie

tie) een expositie opgebouwd. Hierbij zal

onder-de-bomen/ Bloemenoord Noord-

keer per jaar komen we bij elkaar om ge-

er bij u in de straat vertegenwoordiger is?

aandacht besteed worden aan de lente,

Oost. Ik woon zelf sinds 2008 met mijn

zamenlijk te bespreken wat er leeft in de

Op de website www.bpt-onderdebomen.

de akkerbouw door de jaren heen en de

gezin in de Beukenlaan in Waalwijk.

buurt en hoe we hier als team in kunnen

nl vindt u alle informatie en een aan-

melkveehouderij. Het streven is dat de

Waalwijk is voor ons dé ideale woon- en

ondersteunen.

meldformulier voor uw lokale WhatsApp

expositie in april geopend gaat worden.

leefomgeving. Een stad met een dorps

groep. Neem ook eens een kijkje op onze

karakter met alle mogelijke voorzie-

Als aanspreekpunt leggen we ook de

Facebookpagina https://www.facebook.

Mogelijk al als de boerderij weer langer

ningen binnen handbereik waarin ik,

link tussen diverse instanties als de

com/bloemenoord. Liever persoonlijk

open gaat met het verzetten van de klok.

mijn vrouw en onze 2 kinderen graag

Gemeente Waalwijk, Politie, Contour-

contact? Kom gerust eens een keer op de

Nu hangen er al een paar oude werktui-

op willen groeien. Toen ik vroeger thuis

deTwern en Casade woondiensten en

koffie bij een van onze leden. Wij komen

gen aan de muur van de boerderij die

woonde stond bij ons de achterdeur altijd

denken we mee in mogelijkheden en op-

ook graag bij u langs.

te bewonderen zijn. En er zullen er nog

open. Iedereen kende elkaar, lette op el-

lossingen. Een aantal keer per jaar lopen

kaar en liep bij elkaar naar binnen. Vooral

we de buurt door met de gemeente en

het contact met de buurt en directe om-

politie. We controleren de verlichting in

heen.

geving creëerde veel gezelligheid en vei-

de brandpaden en maken de bewoners

De NME club zoekt nog nieuwe leden om

ligheid onder elkaar.

bewust van inbraakrisico’s. We houden

activiteiten te organiseren op dit gebied.

Dat zijn ook mijn motivatoren geweest

eens per jaar een schoonmaakactie in

Als u nog materiaal heeft dat we kun-

om me in te zetten voor een veilige en

een gedeelte van de wijk en maken mel-

nen gebruiken dan is dat zeer welkom.

leefbare woonomgeving voor mijn ge-

ding van afwijkingen in het straatbeeld

Zodra er meer bekend is zullen we u op

zin, nu en in de toekomst. Ik geloof in het

zodat deze opgelost worden. Denk aan

de hoogte stellen via de bekende media.

meer volgen. Ook zullen er presentaties
Michel de Hart

zijn van het boerenleven door de jaren

mijn carrière op zou kunnen gaan, en met

Toch zou ik ook niet in het ‘nu’ willen blij-

Vandaag is een belofte, voor de rest van

wie en waar ik dat zal doen. Ik denk in de

ven hangen. ‘Stilstand is achteruitgang’,

je leven. Maar dat is een weg. Geen eind-

winter aan de lente. In de lente aan de zo-

of in ieder geval: ik kom dan niet verder.

bestemming. Of misschien zou je moeten

mer. En in de zomer aan de herfst en de

Maar het enige startpunt dat ik heb is het

zeggen: die weg is het doel. Raak dus niet

winter die er weer aankomen. En waar ik

‘nu’. Als ik alleen maar blijf denken aan

ontmoedigd als je niet weet wat er gaat

Te vaak leef ik niet in het ‘nu’. Dan denk ik

zo tegenop zie. Ik denk aan wat ik morgen

hoe ik zou willen dat het leven zou zijn, en

gebeuren. En staar je er niet blind op of

aan wat er allemaal zou kunnen gebeu-

moet doen. En wat ik straks moet doen.

ik begin er ‘morgen’ mee, dan wordt het

je in de horizon al iets ziet gloren. Hier,

ren. En voel ik soms angst, en bij andere

En wat ik eigenlijk zou moeten doen...

nooit ‘vandaag’, ‘nu’. ‘Vandaag is het be-

nu, ligt je weg. Niet om te blijven hangen,

gin van de rest van je leven’. En ‘vandaag’

maar om te gaan. Stap voor stap. Met de

Want er zijn ook dingen die ik moeilijk vind

heeft een belofte. Voor de rest van je le-

enige zekerheid, dat er na de stap weer

aan het ‘nu’. Dingen die onaf zijn of maar

ven. Waar het heen zal gaan weet ik niet.

een stap komt. En dat je medereizigers

niet af komen. Relaties met mensen die

Maar het belooft wat te worden.

zult vinden, die met je meegaan. Je hoeft

Het belooft
nu wat te
worden!

dingen enthousiasme. Ik denk aan wat ik
eigenlijk wil met ‘het leven’. Welke kant

het niet alleen te doen als je je focust op

niet goed gaan. Dingen die ik fout doe en
die ik onder ogen moet komen als ik naar

Alleen moet ik niet nu al het resultaat wil-

waar je bent. Alleen daar, hier in het nu,

het ‘nu’ kijk. Er zijn ook dingen waar ik ge-

len zien, of binnen handbereik hebben. Ik

kun je mensen ontmoeten die mee zullen

woon tegenop zie om eraan te beginnen.

weet niet hoe het zal gaan. Ik weet ook

gaan.

En waarvan ik graag wil dat het af is. En

niet of wat ik in mijn hoofd heb lukt. Ik

denk hoe dat dan zal zijn. Ik wil resultaat

weet zelfs niet of het kan. Te vaak blijven

zien. Ik wil zien hoe het zijn zal als ik hier

we hangen in wat we heel graag zouden

doorheen gegaan ben, als het allemaal

willen of in wat we denken dat niet kan.

Ds. Otto Grevink is predikant van de

voorbij is, klaar is, af is, goed is. Maar ik

‘Iedereen dacht dat het niet kon, totdat er

Ambrosiuskerk en schrijft op zijn blog

voel dan ook dat ik niet in het ‘nu’ leef.

iemand kwam die dat niet wist.’

www.ottogrevink.nl over leven en geloof
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Een eigen dierenwinkel:
geen zaak maar een grote hobby
Door Olena Damen

IN GESPREK MET

lene, maar aan de andere kant, zonder
businessplan kan je geen winkel/ zaak

Ik opende de deur en zag hem meteen.
Hij stond mij aan te kijken met zijn staar-

beginnen. Dus na anderhalf jaar nadenken over een idee om een dierenwinkel
te openen, heeft zij haar boekhouder ge-

tje vriendelijk kwispelend. “Spike!” -

beld. Een half jaar later waren de bereke-

hoorde ik op dat moment. Een vrouw die

ningen klaar. Ze gingen naar de bank toe

binnen zat riep het hondje. Het bleek dat
zij geen klant was, maar de eigenaar van
de nieuwe dierenwinkel “Demi” in Waalwijk, waar ik net binnen wat gestapt.
Helene van Beers, de eigenaresse, vertelt dat zij afgelopen dagen veel bezig
is geweest met de voorbereiding. Het
duurde maar 2 weken. Deze dagen werd
alles opgeruimd en de meeste producten werden gekocht. “Gaat het snel. Ja,
te snel!”, vertelt Helene met een lachend
gezicht. Ze bekent dat ze moe is. Moe
maar wel blij.
“Dit is voor mij echt een droom die uitkomt, eigenlijk al van kleins af aan, dat
ik met dieren wil werken en nu sta ik in
mijn eigen winkel met dieren te werken.

om een financiering te krijgen. “Toen ik
van mijn bank hoorde dat het door ging,
kon ik het niet geloven. Eigenlijk nog niet
helemaal hoor!”
“De economie begint steeds beter te
worden - gaat Helene door - en het
voordeel is dat er geen dierenwinkel in
het centrum zit”. Dus geen concurrenten
in Waalwijk.
Hoewel je op het internet tegenwoordig alles kan bestellen is de winkel toch
behulpzamer. “Waarom komen mensen
hier? Ten eerste voor een advies. Op internet krijg je weinig advies en de mensen willen iets kunnen zien, vastpakken
en voelen”.

Ik vind het fantastisch!”

Af en toe stopt Helene met ons praatje

Toen Helene een kind was ging ze naar

ik de winkel door. Er zijn veel voeding,

de kinderboerderij om als vrijwilliger te
werken. Ook als volwassene deed Helene ervaring op als vrijwilliger bij een
kittenopvang. Overigens werkte ze een
paar jaar bij de “Discus” (een dierenwinkel in Waalwijk die nu gesloten is). En nu,
in haar eigen winkel kan je ook geld doneren in een spaarpotje bij de kassa voor

want er komen klanten binnen. Dan kijk

OPROEP

spelletjes, accessoires en kooien hier.
Over een paar weken worden er ook
dieren in de winkel verkocht: hamsters,

Vele dames en heren, op leeftijd, kijken

cavia’s, ratten en goudvissen. “Daarna

bijna dagelijks in de sportkrant en lezen

komen nog kleintjes voor de slang: kre-

dan berichten, uitslagen en evenemen-

kels, sprinkhanen en ook muizen. Veel

ten waar zij, gezien hun leeftijd, niet

mensen vinden dit zielig maar ook de

meer aan kunnen mee doen.

slang moet eten,” zegt Helene toen ze

Daarom deze oproep……..

een goed doel.

terug kwam. “Wil je personeel aannemen?” - vraag ik aan het eind van het in-

Wij, “ SGW

Helene noemt zich een dierenmens. Haar

terview. “Personeel kost ook meer geld”

Waalwijk“ kunnen u helpen om toch,

- antwoordt ze. Maar Helene heeft nog

weliswaar tegen een kleine vergoeding,

een belangrijke reden om geen personeel

wekelijks te laten sporten met vele

aan te nemen: “Dit is echt mijn dingen-

andere 50+ ers.

tje, mijn winkel! Ik hoef er niet rijk mee

Wij beschikken over 6 gediplomeerde en

te worden. Maar ik wil gewoon mijn bo-

ervaren sportdocenten en sporten o.a. in

hele leven heeft zij verschillende huisdieren gehad: “Ik had alles, honden en
katten, ik had zelfs vissen, knaagdieren:
cavia’s, hamsters, ratten en konijnen; kanaries en parkieten. Ik kan niet zonder!”
Op dit moment houdt zij met haar 12 jaar
oude dochtertje Demi drie tamme ratten
en een hondje, Spiky dus.

terham ermee verdienen. En ik wil plezier houden, dat is eigenlijk mijn grootste
droom.”

Toch is er ook een ander ding dat Helene
heel interessant vindt. De laatste 15 jaar
werkte ze als taxichauffeur. “Ik vind taxi
rijden super leuk, vooral omdat ik met
mensen kon omgaan. Maar dieren zijn
een hobby voor mij en nu kan ik het combineren. Ik kan met de mensen omgaan
en zit tussen de beestjes, heerlijk.”
De winkel is geen echte zaak voor He-
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Sportvereniging GALM

de sporthal aan de Wijnruitstraat en Molenstraat te Waalwijk en in de sporthal te
Waspik .
Indien u interesse hebt kunt u kijken op
onze website www.galmwaalwijk.nl of u
kunt mailen voor informatie naar sgwwaalwijk@ziggo.nl
Wij zijn een gezellige vereniging met ±
160 leden verdeeld over 9 vaste teams.
Op onze website kunt u o.a. de vaste
dagen en tijden zien welke u eventueel
schikken.
U bent van harte welkom en u krijgt 2
proeflessen gratis.

DE WIJKKRANT

Gedichten door
Frank Pijnenborg

Van actieve dorpsjongens
naar kleine ondernemers
Jeffrey en Thijs zijn twee sociale jongens
die zich inzetten voor de gemeenschap.
En hun inkomsten hebben verdiend met

Waterkrul

het vullen van vakken bij de plaatselijke
supermarkt. Van het geld dat ze heb-

De golven in de gracht
Ze staan niet stil
Maar zijn voortdurend in beweging
Vooral als je lacht
Ze lijken op je blonde krullen
Goud en geel
Op een mooie lentedag
Meer wensen heb ik niet te vervullen
De zon schijnt op het water
Het water glinstert
Als je er in kijkt zie je een rimpelig gezicht
Maar dat is voor later
De haren golven op wind
Het is prachtig
Streling voor het oog
Het wordt door iedereen bemind

ben verdiend hebben ze een geluid- en
lichtset aangeschaft. Hiermee maken ze
Waspik en omgeving onveilig met optredens tijdens straatfeesten, bruiloften,
kinderfeesten etc.
De beide jongens Kievits en Schellekens
zitten nog op school, de jongste van 15
op de Dongemond in Raamsdonksveer
en de oudste van 16 in Waalwijk op de
MET. Het zijn actieve knullen die buiten
school en het vakken vullen zich in het
weekend ook inzetten voor de dorps-

Evementen
Zanddonk United

boerderij. Dit is inmiddels afgevallen omdat eigen zaken meer tijd gingen kosten.
JT Sound Light timmert goed aan de weg,
en is niet meer weg te denken uit het
vrijwilligerscircuit en kunnen ingehuurd

23 april 		

opschoondag

worden. Als u dat wilt kijk dan op hun

22 mei

Ruil je rijk in de wijk

10 juli 		

rommelmarkt in de

facebookpagina.

De lente
Lentegeluid
Vanmorgen hoorde ik
het eerste lentegeluid.
Het wordt nog mooier
als ik mijn ogen sluit.
Een merel zingt zijn lied.
Hoor hoe men van zijn
zangspel geniet.
Een vrolijke noot doet deugd.
Tot ieders vreugd.
Ik zie de zon op je gezicht
In het eerste ochtendlicht
Vol van verlangen
laat ik mijn jas aan
de kapstok hangen.
Ik staar naar de zon
met een lach.
Dan wordt het vast
weer een mooie
lentedag.

De lente ontluikt
Hoe alles heerlijk ruikt
Nauwelijks is de winter klaar
Of de lente is al daar
Nu nog zijn de bomen kaal
Straks krijgen ze weer bladeren allemaal
Alles schiet weer uit de knop
De natuur komt er weer bovenop
Vogels bouwen hun nest
Dan voelen ze zich op hun best
Jonge dieren overal
Koeien komen weer van stal
Ook de temperatuur wordt hoger
En hopelijk ook droger

		straat
Oktober

dat verdient een

		bloemetje
13 november

rommelmarkt buurthuis

		zanddonk
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Feest in de Theo van Delftstraat
Voor de negen huishoudens in de Theo
van Delftstraat in Waalwijk is 2016
feestelijk begonnen.
Op de oprit van één van de bewoners
ging de kurk van de fles. De bewoners
proostten niet alleen op het nieuwe jaar
maar ook op het 25-jarig jubileum van de
straat. Bij de warmte van een vuurkorf
werden herinneringen opgehaald zowel
door de oorspronkelijke bewoners, als
door de nieuwe. De twee eerste bewoners, Maria en Michel van Laarhoven,
werden voorzien van een feestelijke button en hebben het jubileumbord onder
het straatnaambord onthuld.

De Teresiaschool groeit en bloeit
Tweehonderdste leerling verwelkomd
Op donderdag 4 februari vierde de Waalwijkse Teresiaschool feest omdat de
school de 200ste leerling welkom heet-

gezorgd dat de school zich goed ontwik-

Dat de bewoners van de Theo van

te. Die 200ste leerling is Silvijn de Peffer.

keld heeft. Veel aandacht voor lezen en

Delftstraat het goed kunnen vinden met

Samen met alle leerlingen van de Tere-

taal als basis voor de andere vakken is

elkaar, blijkt wel uit de vele activiteiten

siaschool werd Silvijn toegezongen. Als

het uitgangspunt. Momenteel werkt de

die er gehouden worden. Zo is er de jaar-

cadeautje kreeg hij een lunchbox met een

school met Leskracht, een nieuwe ma-

lijks terugkerende barbecue. En wanneer

drinkbeker.

nier van werken voor wereldoriëntatie,
wetenschap en techniek. De kinderen

de vrouwen één keer in de twee maanden een boek bespreken, organiseren de

Directeur Guinevere Janssen: “Dit is een

gaan een onderwerp verkennen, werken

mannen gezamenlijk ook een activiteit.

mijlpaal als je terugkijkt naar het leerlin-

in onderzoeksgroepen, maken hun eigen

Nieuw dit jaar: een walking diner, waarbij

genaantal en de schoolontwikkeling van

twikkeling bloeit. Een enthousiast team

leervragen en presenteren daarna de op-

er op ieder huisnummer een ander ge-

de Teresiaschool. De gemeente heeft

werkt aan een goede basiskwaliteit bin-

gedane kennis.”

recht gegeten kan worden.

nog even getwijfeld over het bestaans-

nen passend onderwijs. Het feit dat de

recht van de centrumschool die jaren-

school Kanjerschool is en specifiek werkt

Op woensdag 2 maart is de open dag

lang rond de opheffingsnorm zat en even

aan sociale en emotionele ontwikkeling

van Kind Centrum Teresia en de Tere-

nog maar 120 leerlingen telde. Nu is de

van de kinderen, maakt dat kinderen zich

siaschool. ’s Ochtends tussen 8.45 uur

school uitgegroeid tot 200 leerlingen

beter kunnen ontwikkelen. Kinderen die

en 12.00 uur en ’s avonds tussen 18.00

met 8 groepen.”

goed in hun vel zitten kunnen beter leren.

uur en 20.00 uur bent u van harte wel-

De renovatie, de open schoolcultuur, de

kom een kijkje te komen nemen op onze

kwaliteit van het onderwijs, de Kanjer-

school.

Kanjerschool

Voor meer informatie:
“De Teresiaschool groeit niet alleen in
school en de samenwerking met Kind
IM-advertentie algemeen okt. 2008 08-10-2008 14:07 Pagina 1
www.teresiaschool.nl
leerlingenaantal, maar ook de schoolonCentrum Teresia (Mikz) hebben ervoor

Bureau VAN DE WIEL
De krant voor bewoners door bewoners

Marijkestraat 9 - 5142 HX Waalwijk - Tel. (0416)333579 - info@bureauvandewiel.nl

Adverteren in De Wijkkrant?
Voor meer informatie mail naar:
dewijkkrant@talgv.nl
of bel naar:
Ad de Graaf, T 06 52 40 81 69

Uw
verzekeringskantoor
in de buurt
9

Past. Kuypersstraat 26
5144 RJ Waalwijk
T (0416) 33 26 79
www.stofwolluk.nl

Persoonlijke aandacht, kwaliteit,
service en garantie.
En met onze collectie gordijnen,
zonwering, vloerbedekking, PVC en
vinyl wordt het nog mooier.
Openingstijden: donderdag, vrijdag
en zaterdag van 10.00 tot 17.00 of
op afspraak in de winkel of bij U thuis.
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Wisseling in bestuur bij WOP Centrum
en Besoyen
Het bestuur van Bewonersgroep Cen-

mee willen denken en doen op allerlei ge-

trum en Besoyen heeft een wijziging

bieden. Creatieve mensen met bestuurlijk

doorgemaakt. Door de veranderde insteek en wijzigingen in het beleid van

WaalWijzer.nl
Het digitale loket voor al uw hulpvragen op het gebied van
welzijn, inkomen, jeugd en zorg.

kwaliteiten zijn welkom. Ook de wijkkaarten verdienen hun aandacht want samen
staan we sterk. Door het wegvallen van

de gemeente, zijn een paar mensen

voorzitter Cees Pullens, de penningmees-

weggegaan.

ter Dick Klapwijk per 31 december en van
de secretaris, al een paar jaar geleden

Heeft u vragen over welzijn, inkomen, jeugd of
zorg? Begin dan eens op www.waalwijzer.nl.
De gemeente Waalwijk heeft speciaal voor deze vragen
de WaalWijzer ontwikkeld. U vindt hier een schat aan
informatie, tips, oplossingen en antwoorden.

in de persoon van Wim Houtzager mag
Het bestuur wil graag dat het WOP blijft

de kamer van koophandel een wijziging

bestaan omdat met de financiële mid-

doorvoeren. Voorzitter Mathieu Mertens,

delen die de gemeente reserveert, mooie

penningmeester Hans de Vaan en secre-

dingen gedaan kunnen worden. Denk

taris Marianne Visser vormen het huidige

hierbij aan het versterken van de winter-

bestuur. Bewoners die de bestuurlijke

dijk dat al heel lang op het verlanglijstje

functies ambiëren of op andere manie-

staat. Het WOP heeft zich sinds vorig jaar

ren bijdragen willen leveren zijn van harte

bezig gehouden met zaken binnen de ge-

welkom.

De maatschappij vraagt steeds meer van mensen zelf. Maar wat als u moeite heeft
uw weg te vinden binnen de veelheid aan regels, informatie en organisaties?
De WaalWijzer wijst u de weg! Naast gemeentelijke informatie vindt u hier ook
diensten van andere partijen. Ook zijn contactgegevens van zorgverleners en vrijwilligersorganisaties opgenomen waarmee u zelf contact kunt leggen.
Met de basisgedachte ‘zelf doen’, ‘samen doen’ en ‘laten doen’ kunt u op de
WaalWijzer informatie vinden over:

meente die de nodige aandacht vragen.
Denk hierbij aan de parkeernomen, het

Als u interesse heeft kunt u zich melden

ondersteunen van initiatieven zoals de

of dit aangeven bij deze krant, die er zorg

ontwikkelingen in het wandelpark en het

• Opvoeden

• Vrijetijdsbesteding

• Vrijwilligerswerk

voor draagt dat het bij de juiste personen

• Opgroeien

• Eenzaamheid

• Dementie

Parkpaviljoen, speelvoorzieningen en lan-

terecht komt. U kunt ook telefonisch con-

taarnpalen. Het bestuur zoekt leden die

tact opnemen of mailen met de redactie.

• Schuldhulpverlening

• Vervoer

• Mantelzorg

• Minimuminkomen

• Huishouden

• Boodschappen

• Dagbesteding

• Scholen

• Administratie

WhatsApp-groepen gemeente Waalwijk
en Politie
Wij vragen u om te starten met een

Werkwijze

WhatsApp-groep in uw wijk.

Wilt u zo’n WhatsApp-groep opzetten

Met een WhatsApp-groep neemt de

dan kunt u dat melden bij de gemeente

veiligheid en sociale leefbaarheid toe in

of politie (contactgegevens staan onder-

onze wijken.

aan deze pagina).

Doel van de WhatsApp-groep:

Via hen kunt u ook meer informatie vra-

•H
 et signaleren van verdachte situaties

gen en als u wilt komen gemeente en po-

en dit doorgeven aan de politie

Hulp nodig bij het raadplegen van de
WaalWijzer?
De vrijwilligers van de Wij(k)diensten
van ContourdeTwern helpen u graag.
Er zijn Wij(k)- diensten op verschillende
locaties in de gemeente Waalwijk waar u
binnen kunt lopen. Voor meer informatie mail
naar wijkdienstenwaalwijk@contourdetwern.nl of neem
van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur telefonisch contact op via
tel. 0416-760 160.

litie uitleg geven in uw wijk.

• Je (gezamenlijk) laten zien
•V
 erstoren van mogelijke inbraken enzovoort

Geen antwoord op de WaalWijzer kunnen vinden?
Neem dan contact op met Team WijZ van de gemeente Waalwijk. Hiervoor kunt u
het contactformulier op de WaalWijzer gebruiken. Telefonisch is Team WijZ bereikbaar via tel. 0416-683 456 (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur).

Stickers
Na aanmelding bij gemeente en politie
kunt u bij de gemeente WhatsApp stic-

Wat is Whatsapp?

kers aanvragen om de WhatsApp-groep

WhatsApp Messenger is een mobiele

te promoten.

Openingstijden Team WijZ:
Maandag, woensdag en vrijdag: van 9.00 tot 17.00 uur
Dinsdag en donderdag: van 9.00 tot 13.00 uur.
Taxandriaweg 6, 5141 PA Waalwijk (bezoekersingang Winterdijk)

berichtenapp waarmee je berichten
kunt uitwisselen. Naast het verzenden

Contactgegevens:.

van berichten kunnen gebruikers van

Werner Zopfi, Wijkagent Waalwijk zuid

WhatsApp elkaar afbeeldingen, video’s

Telefoon 0900-8844

en geluidsopnamen sturen.

E-mail werner.zopfi@politie.nl

Verbetersuggesties WaalWijzer
Ziet u zaken op de WaalWijzer die beter kunnen, staan er onjuiste gegevens op of
bent u juist heel goed op weg geholpen door de WaalWijzer?
Laat het ons weten via de button ‘Geef uw mening over deze informatie’.
Samen vullen we de WaalWijzer!

Ted Elschot,
Deelnemers

Wijkcoördinator Sprang- Capelle/Waspik,

Elke WhatsApp-groep heeft ruimte voor

Telefoon 0416-683556

maximaal 100 deelnemers.

E-mail telschot@waalwijk.nl
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’t Klein Geluk Kastje van Studio JellieBean

IN GESPREK MET

Een klein beetje geluk, vind je in de Grotestraat!
Wie door de Grotestraat in Waalwijk

te blijven. Helaas was ik op een gegeven

loopt ziet op nummer 104 een klein

moment op, leeg. Het werd tijd voor po-

rood kastje met glazen deurtjes hangen. Het kastje is versierd met kleine

sitiviteit. Ik ben gaan ontdekken waar ik
positiviteit vandaan kon halen. Dat was
uit schrijven en illustreren. Stap voor

pentekeningetjes. In het kastje staan

stap zette ik kleine, hele kleine stapjes

gratis kaartjes, cadeaulabels en boe-

in die richting. In 2013 heb ik Studio Jel-

kenleggers voor mensen die daarvoor
openstaan. Om zelf te houden of om te

lieBean opgezet. Ik maak nu met veel
plezier illustraties, ontwerp kaarten en
schrijf kinderverhalen. De energie die ik

geven aan iemand die daar blij en (het

daarvan krijg is mooi om te ervaren, ik

liefst) een beetje gelukkig van wordt.

bruis weer.’
Positieve energie delen

Verhaal achter ’t Klein Geluk Kastje

‘Ik merkte dat ik die energie wilde delen.

‘Achter het kastje zit een verhaal,’ vertelt

Ik geloof erin dat als je positiviteit de we-

Kim van der Mee oprichter van het kastje.

reld in blaast, dit leidt tot meer positivi-

‘Mijn man heeft een chronische ziekte,

teit. Toen ik in het tijdschrift Flow las over

dit vergt al jaren veel van ons gezin. Met

een mini-bibliotheek aan huis -een klein

hulp van familie en lieve kaartjes van

kastje waaruit je een boek pakt in ruil

mensen om ons heen, probeer je positief

voor een ander boek- was ik enthousiast.

Zo’n mini-kastje wilde ik ook maar dan

voor de medemens die het nodig heeft.

gestoken in een eigen jasje. Geen mini-

Ik weet zelf maar al te goed hoe belang-

bibliotheek, maar een kastje met kleine

rijk dat is.

tekeningetjes op kaartjes, labels en boe-

Dus pak een kaartje uit het kastje en ver-

kenleggers. Zo is ‘t Klein Geluk Kastje van

tel er over aan mensen in je omgeving.

Studio JellieBean ontstaan.’

Zo kan iedereen een beetje geluk ontvangen. En kijk, daar word ik ook weer

Respectvol
‘‘t Klein Geluk Kastje gaat uit van het
goede van de mens, alleen dan functioneert het waarvoor bedoeld. Ik verwacht
van gebruikers dat zij respectvol omgaan
met het kastje. De regels zijn eenvoudig:
pak uit het kastje wat je leuk vindt, maar
maak er geen oneindige grabbelton van.
De kaarten zijn kosteloos, dat wil zeggen,
je kunt ze gratis meenemen. Dit betekent
niet dat ik er geen kosten aan heb gehad,
die heb ik wel degelijk. Ik investeer onder
andere in papier, pennen en kleurstiften,
linten, sical, stempels en verpakkingszakjes. En uiteraard in tijd. De illustraties
maak ik met liefde en plezier, ik hoop dat
ik diezelfde liefde en plezier overbreng

Een zonnige groet van Barbara Etienne

naar mijn ontvanger. Het geeft mij een
fijn gevoel iets kleins te kunnen doen
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gelukkig van!’’
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19 maart 2016 : Help mee met de Landelijke Opschoondag!

Opruimen maar! Help mee met de Lan-

Help ook mee om zwerfafval in de ge-

delijke Opschoondag!

meente Waalwijk op te ruimen. Heeft u

Op zaterdag 19 maart a.s. vindt de Lan-

in de wijk?

delijke Opschoondag plaats. Overal in
Nederland gaan op die dag vrijwilligers
aan de slag om zwerfafval te verzame-

een schoonmaakactiviteit voor ogen bij u

Uw activiteit kunt u voor 4 maart a.s.
aanmelden via jvanhorssen@waalwijk.nl,

len. Doet u ook mee?

zodat wij het e.e.a. voor u kunnen facili-

Op zaterdag 19 maart is het 14e editie

De gemeente stelt voor de opschoondag

van de Landelijke Opschoondag. In ge-

namelijk materialen als vuilniszakken en

meenten gaan bedrijven, verenigingen

handschoenen beschikbaar en zorgt voor

en andere vrijwilligers in ons land op

het afvoeren van het verzamelde zwerf-

deze dag de handen extra uit de mouwen

afval.

teren.

steken om zwerfafval aan te pakken. Ook

Nieuwe naam ziekenhuis ETZ
Fusie TweeSteden en Elisabeth
De officiële fusie tussen het St. Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden
ziekenhuis is per 1 januari 2016 ook
juridisch een feit. Dan gaan de beide
stichtingen die de ziekenhuizen besturen over in één nieuwe stichting: Stich-

kortweg ETZ – besturen met zijn twee
collega’s Loeks van der Veen en Anita
Wydoodt, die recent in dienst trad.
Alle locaties

De diverse vestigingen van het nieuwe ziekenhuis in Tilburg, Waalwijk en

ting Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

Daarmee is een al langlopend proces
van samenwerking nu ook officieel geregeld. “De fusie is geen doel op zich,
maar een manier om de zorg voor Tilburg, Waalwijk en wijde omgeving te
borgen, zowel medisch als financieel”,
zegt Bart Berden. Als voorzitter van de
nieuwe Raad van Bestuur gaat hij het
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis –
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in onze gemeente staat deze dag nog

Ook voor meer informatie over de acti-

meer in het teken van een schone leef-

viteit kunt u terecht bij Jan van Horssen

omgeving dan anders.

bereikbaar op 0416 683456.

Oisterwijk blijven hun poliklinische
zorg op alle locaties aanbieden. Wel
worden binnen de Tilburgse locaties
verpleegafdelingen van verschillende
specialismen geconcentreerd. Zo gaan
bijvoorbeeld neurologie, Moeder- en
Kindcentrum en vaatchirurgie naar
de locatie Elisabeth, en cardiologie,
de zorg rondom borstkanker, maagdarmleverziekten en buikchirurgie
naar locatie TweeSteden. Waalwijk

wordt een centrum voor hoogvolume,
laagcomplexe orthopedie.
Belangrijkste winst

Door de fusie kunnen goed geoliede
teams van specialisten zich de hele
week met dezelfde aandoeningen
bezighouden, en daardoor wordt de
kwaliteit van de zorg aantoonbaar
beter. Volgens Berden is dat de belangrijkste winst van de fusie. “Daarnaast
hebben we bijvoorbeeld de afgelopen
jaren - na de bestuurlijke fusie in 2013
- de prijsstijging van de zorg enorm
kunnen beperken. Waar de gemiddelde
stijging landelijk 6,34 procent was, was
dat in ons ziekenhuis maar 2,65 procent”, aldus Berden.
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Varianten ontwikkeling Oostelijke Langstraat bekend

met omwonenden en andere betrokkenen leverden nog eens 221 ideeën op. In
totaal nam GOL 295 ideeën en alternatieve varianten onder de loep. Alle voorstellen zijn bestudeerd, getoetst en van
een reactie voorzien in een zogenoemde
factsheet (zie www.oostelijkelangstraat.
nl). Alle voorstellen die minimaal zo goed
of beter scoorden dan de oorspronkelijke
voorkeursvariant zijn opgenomen in het
advies aan de stuurgroep. Vorige week
ontvingen betrokkenen uitleg over de
uitkomsten van dit zogenoemde ‘trechteringsproces’ tijdens twee inloopavonden.
Volgende fase
De komende periode werken de samenwerkende partijen de ontwerpen voor
de verschillende varianten verder uit.

Op 28 januari 2016 heeft de stuurgroep

Waalwijk, dat de Baardwijkse Overlaat

Twee varianten voor aansluiting 43 bij

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langs-

wordt genoemd. Naast de oorspronke-

Nieuwkuijk

lijke voorkeursvariant (ter hoogte van de

In de NRD is voorgesteld om de aanslui-

Heidijk) voldoet ook een van de varianten

ting 43 en de wegenstructuur in de di-

die tijdens een bewonersavond is inge-

recte omgeving aan te passen, waarbij

gebied rond de A59 tussen ’s-Herto-

diend (ter hoogte van de Overstortweg)

onder meer de bestaande rotonde wordt

genbosch en Waalwijk.

aan de criteria. Beide varianten worden

omgebouwd tot een turborotonde. Deze

verder onderzocht in de MER en uitge-

variant wordt verder onderzocht in de

Het besluit komt na een intensief over-

werkt tot een ontwerp.

MER. Daarnaast wil de stuurgroep een

traat (GOL) besloten welke varianten
meegaan in de planuitwerking voor het

legtraject, waarin omwonenden en andere betrokkenen bijna 300 ideeën en
alternatieven aandroegen. Alle inbreng is
de afgelopen maanden onderzocht. Een
aantal van de voorstellen die omwonenden indienden voldoet aan alle criteria en
gaan mee in de verdere planuitwerking.
De komende tijd wordt het ontwerp uitgewerkt en starten de onderzoeken voor
een milieueffectrapportage (MER).
Gedeputeerde Erik van Merrienboer,
voorzitter van de stuurgroep GOL, is tevreden met de grote betrokkenheid en
de constructieve inbreng van omwonenden. Over het vervolg zegt hij: “Rond de
zomer verwachten we de resultaten van
de MER, op basis daarvan bepalen we
een definitieve voorkeursvariant. Daarna
gaan we opnieuw in dialoog met omwonenden en met de gemeenteraden, pro-

van de varianten vanuit de overlegMeliestraat mogelijk eigen aansluiting

gen met de bewoners meenemen in de

op randweg

planuitwerking. Het gaat hierbij om een

Toekomstige ruimtelijke ontwikkelin-

variant waarbij de zuidelijke op- en afrit

gen, zoals woningbouw, en bestaande

wordt verlegd naar het oosten en een

knelpunten in Vlijmen en op de A59,

parallelstructuur met een doorsteek naar

maken de aanleg van een randweg aan

de Nassaulaan wordt gerealiseerd. Waar

de oostkant van Vlijmen noodzakelijk.

deze doorsteek precies komt kan pas op

Tijdens een van de bewonersavonden

basis van de MER-resultaten definitief

is voorgesteld om de Vijfhoevenlaan te

worden bepaald.

ontlasten door de Meliestraat een eigen
aansluiting op de randweg te geven. De

Overleg met omwonenden en andere

stuurgroep onderzoekt deze mogelijk-

betrokkenen

heid bij de verdere planuitwerking. Deze

In het voorjaar van 2015 heeft een Noti-

mogelijke aansluiting ontlast het verkeer

tie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter

op de Vijfhoevenlaan en geeft voor de

inzage gelegen waarin de twintig par-

bewoners van de Melie een snellere ver-

tijen die in GOL samenwerken een voor-

binding met de randweg Vlijmen. Daar-

keursvariant beschrijven. Daarop ontving

mee kiest de stuurgroep niet voor een

GOL veel inspraakreacties, waaronder

extra doorsteek van de Meliestraat naar

74 voorstellen voor nieuwe varianten.

de Vijfhoevenlaan.

Variantenoverleggen en schetssessies

Als zich tijdens de ontwerpfase nieuwe
vraagstukken voordoen (bijvoorbeeld de
ligging van een fietspad of parkeerplaats)
bespreekt GOL deze met mensen uit de
directe omgeving. Kort na de zomer verwacht GOL de eerste onderzoeksresultaten van de MER te kunnen bespreken
met belanghebbenden.
Naar verwachting vindt in het najaar
van 2017 het eerstvolgende officiële
inspraakmoment plaats voor omwonenden. Dan legt GOL de MER, de ruimtelijke ontwerpen en het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ter inzage.
Verbeteringen gebied van Waalwijk tot
’s-Hertogenbosch
De

Gebiedsontwikkeling

Oostelijke

Langstraat (GOL) heeft als doel een betere leefomgeving te creëren in het gebied
van Waalwijk tot ’s-Hertogenbosch. Ze
maakt economische activiteit mogelijk
en werkt aan een betere leefomgeving.
Daarnaast zet de GOL in op ecologie en
recreatie in het gebied. Bovendien bieden
de maatregelen binnen het project meer
bescherming tegen extreem hoog water.
De veiligheid op en rond de A59 vergroot,
door het opheffen van gevaarlijke op- en

vinciale staten.”

afritten. Door de aanleg van parallelwe-

De stuurgroep GOL nam de volgende be-

gen verbetert de doorstroming van het

sluiten over de voorkeursvarianten.

verkeer in het gebied. Het doorgaand
verkeer uit een aantal woon- en winkel-

Twee varianten voor westelijke rand-

gebieden verdwijnt.

weg bij Drunen

In de GOL werken twintig partijen samen

Voor de ontsluiting van Drunen-West

om alle projecten rond de A59 efficiënt

en Waalwijk-Oost wordt vanaf de aan-

en met zo min mogelijk overlast te rea-

sluiting 40 een nieuwe verbindingsweg

liseren. De provincie is de gebiedsregis-

aangelegd naar de Overlaatweg, die Dru-

seur voor de GOL. Zij coördineert alle

nen-West en Waalwijk-Oost met elkaar

projecten en werkzaamheden en is het

verbindt. Deze verbindingsweg komt te

aanspreekpunt voor iedereen met vra-

liggen in het gebied tussen Drunen en

gen.
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Politie waarschuwt voor
babbeltrucs
Beroving door een ‘babbeltruc’ komt
steeds vaker voor: onbekenden bellen
bij u aan en gebruiken een smoes om
binnen te komen. Of ze spreken u op
straat aan, in de supermarkt of bij de
pinautomaat. Vervolgens stelen zij uw
geld en andere waardevolle bezittin-

Een laagdrempelige

gen. In sommige gevallen gebeurt dit

ontmoetingsplek voor

in combinatie met bedreiging en/of ge-

iedereen die behoefte

weld. Denk niet dat het u niet overkomt,

heeft aan een luisterend

want de dieven zijn zeer behendig met

oor, advies, hulp bij

hun smoezen.

eigen ontwikkeling of

Bel de politie

reparateurs altijd naar hun legitimatie

een praatje.

Vertrouwt u het niet en is de persoon nog

en controleer deze goed. Bel gerust

aanwezig of in de buurt? Bel dan 112. Is

met het bedrijf of de instelling. Zoek

de persoon verdwenen, bel dan 0900-

het telefoonnummer zelf op in het te-

8844.

lefoonboek. Laat de persoon buiten

•V
 raag collectanten, meteropnemers en

wachten voor een gesloten deur totdat
Allerlei smoezen

www.kiemuur.nl

LOCATIES IN DE WIJK

HEB JIJ DAT OOK?

Tilburg
• Westertoren
Westertorenlaan 4
• Wijkcentrum De Poorten
Hasseltstraat 194

Zoek jij iemand die jou echt begrijpt?
Heb je behoefte aan sociaal contact of een luisterend oor?
Heb je het gevoel dat je met jouw vragen niet terecht kunt
bij een officiële instantie? Kom dan naar het Kiemuur.
Het Kiemuur is een laagdrempelige ontmoetingsplek waar
je terecht kunt voor advies, hulp bij eigen ontwikkeling of
gewoon een praatje.

Waalwijk
• Wijkcentrum De Wierd
St. Crispijnstraat 83
• Buurthuis Bloemenoord
Bloemenoordplein 3
Moergestel
• Wijkcentrum Den Boogaard
St. Jansplein 5
Oisterwijk
• Wijkcentrum Pannenschuur
Lavendel 9

De daders gebruiken allerlei soorten

•W
 ilt u iets geven bij een collecte? Sluit

smoezen om aan uw geld of bezittingen

de deur en ga dan het geld halen. Neem

te komen. Ze kunnen er heel betrouw-

uw portemonnee niet mee naar de

baar of aardig uitzien. Van deftige man-

voordeur.

nen in pakken tot moeders met schattige

•A
 ls mensen u een dienst aanbie-

kindertjes. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze

den, zoals messen/scharen slijpen of

van de bank zijn, van de thuiszorg, dat

schoorsteenvegen, leg dan van tevoren

ze de meterstand komen opnemen of ze

(schriftelijk!) de prijs vast. Anders kunt

vragen u of hun kind bij u naar het toilet

u achteraf enorme rekeningen krijgen.

mag.

•P
 as op met kopen aan de deur, want
dit betekent in principe dat u overhaast

Enkele tips

moet beslissen. U hebt als koper aan de

Trap niet in de smoezen en volg de ad-

deur allerlei rechten.

viezen van de politie op. Hieronder geven
we er alvast enkele:

 eef nooit uw pinpas uit handen maar
•G
houd die zelf vast. Geef nooit iemand
uw pincode. Uw bank zal die nooit aan

VAN HARTE WELKOM

 oe niet zomaar open, kijk eerst wie er
•D

Het Kiemuur is voor iedereen gratis toegankelijk: voor
wijkbewoners, cliënten van zorginstellingen, familie of
vrienden en vrijwilligers. Je bent hier van harte welkom voor
een luisterend oor en ondersteuning bij allerlei zaken zoals:
– sociale contacten
– wonen
– daginvulling
– werk of
– psychische gezondheid

voor de deur staat.

De ervaringsdeskundigen van het Kiemuur hebben zelf
ervaring met lichamelijke of psychische klachten en/of
verslaving.
Je vindt hier iemand die uit eigen ervaring begrijpt waar
jij het over hebt en die je daarbij ondersteunt.
Zij weten als geen ander waar jij tegenaan loopt.
Het Kiemuur wordt
georganiseerd door:

u zeker weet dat het in orde is.

1 hand om de code in te toetsen en 1

Wilt u iemand ergens mee helpen, laat

hand om het intoetsen af te schermen.

ze dan buiten wachten en sluit de bui-

Staat iemand te dicht bij u? Vraag of

tendeur!

deze persoon een stukje naar achteren

• L aat mensen geen gebruik maken van

gaat. Doet die dat niet, breek dan de

uw (mobiele) telefoon. Eventueel kunt

pintransactie af en vertel het winkel-

u voor ze bellen.

personeel waarom.

die u niet heeft besteld.

Wil je meer weten, kijk dan op: www.kiemuur.nl
Heb je vragen mail of bel ons op
e info@kiemuur.nl
m 06-15 90 44 92
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•P
 innen doet u altijd met twee handen:

• L aat nooit een onbekende in uw huis.

 etaal geen (porto)kosten voor pakjes
•B

MEER INFORMATIE

u vragen.
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Bedrijvenpark Haven 1 t/m 6 en Haven Zeven ontvangen
Keurmerk Veilig Ondernemen
Op donderdag 21 januari jl. ontvingen
Bedrijvenpark Haven 1 t/m 6 en Haven
Zeven het certificaat Keurmerk Veilig
Ondernemen i.h.k.v. de hercertificering.
Daarmee zijn deze bedrijvenparken koploper binnen de gemeente Waalwijk!
Onno Keuker reikte namens MKB Nederland het certificaat uit aan de onderne-

Wethouder Ronald Bakker

mers op bedrijvenpark Haven 1 t/m 7 en
de gemeente Waalwijk. Wethouder Ro-

op het terrein verder te verbeteren en te

nald Bakker was aanwezig om het certi-

vergroten. De uitreiking van de hercer-

ficaat officieel in ontvangst te nemen.

tificering van het KVO-certificaat was

Middels de opgerichte KVO-werkgroe-

een mooi moment om bij deze inspan-

pen op bedrijvenpark Haven 1 t/m 6 en

ningen stil te staan. Om het Keurmerk

Haven Zeven werken de ondernemers

de komende jaren verder waar te maken,

intensief samen met de gemeente, poli-

hebben de gemeente Waalwijk, Parkma-

tie, brandweer en het parkmanagement.

nagement Waalwijk BV, de politie en de

Zo is de veiligheidssituatie op het be-

Van links naar rechts: Marcel de Rooij, Nick Voets, Jaap Verhoeven, Rob Hooymans, François

brandweer eerder al een convenant on-

drijvenpark in kaart gebracht en maakte

van Son (Solaris), Karel de Jong (Brandweer), Theo van Heck (Politie), Dick van Summeren,

dertekend, waarin afspraken over de ta-

de werkgroep een plan van aanpak met

Dave Pelkmans (Politie), Mari van Velthoven, Jan van Horssen (gem. Waalwijk) en Joyce Heur-

ken en samenwerking rondom veiligheid

specifieke maatregelen om de veiligheid

ter-Wong. Bert v.d. Meijdenberg ontbreekt op deze foto.

op het bedrijvenpark zijn vastgelegd.

Regio Hart van Brabant gaat in 2016 vooral voor
verkeersveiligheid en fietsverbindingen
Belangrijke fietsverbindingen en de

de uitvoering van de volgende infrapro-

Kempenlaan Goirle;

verbetering van de verkeersveiligheid:

jecten:

Gilze en Rijen: herinrichting van de

Waalwijk: betere zichtbaarheid fietspad

Laagstraat Gilze en Rijen;

De Vest in Waspik en reconstructies in

Hilvarenbeek: verbeteren van de atten-

St. Antoniusparochie Waalwijk, Veer-

tiewaarde van de komgrenzen en gren-

€ 3.138.300 subsidie voor de uitvoering

weg Sprang-Capelle, Vrouwkensvaart-

zen verblijfsgebieden en aanleggen van

van 28 infrastructurele projecten en

sestraat Waspik en Stationslaan-West

een plateau in de Baarschotsestraat-

Zeshoevenstraat en aanleg fietsstraat

Waspik;

Gerstakker;

Reeshofdijk. Duurzaam veilig maatrege-

Dongen: kwaliteitsverbetering fietspad

Oisterwijk: aanleg rotonde Moerge-

len in Hoefakkerstraat, Moersedreef en

Eindsestraat en reconstructie kruising

stelseweg;

Bredaseweg ter hoogte van Ringbaan

De verkeerswethouders uit de regio en

Mgr. Schaepmanlaan - Drijversveld -

Loon op Zand: 30 km/u maatregelen

West.

gedeputeerde Christophe van der Maat

Mgr. Arienstraat;

Venloonstraat en Ecliptica Oost, aanleg

daarin investeert regio Hart van Brabant vooral in 2016. De provincie geeft

13 mensgerichte maatregelen.

stelden woensdag 25 november het re-

NUL verkeersdoden

gionale uitvoeringsprogramma (RUP)

De regio investeert daarnaast in educa-

verkeer en vervoer 2016 vast. Dit RUP is

tie- en voorlichtingsprojecten die veilige

één van resultaten van de verkeer & ver-

verkeersdeelname van scholieren, fiet-

voersamenwerking van de gemeenten

sers en jonge bestuurders bevorderen.

Dongen, Goirle, Gilze en Rijen, Hilvaren-

Ruim € 630.000 is gereserveerd voor

beek, Oisterwijk, Loon op Zand, Tilburg

gedragsmaatregelen. Denk aan de ver-

en Waalwijk. Doel: bijdragen aan een

keerseducatieprojecten Brabants Ver-

bereikbare, verkeersveilige en leefbare

keersveiligheidsLabel

regio. Zij doen dat door verkeers- en ver-

en TotallyTraffic (voorgezet onderwijs)

voerskwesties voortvarend aan te pak-

en de ondersteuning van de projecten

ken en toekomstige uitdagingen samen

van de lokale afdelingen Veilig Verkeer. In

op te pakken.

2016 is er Brabantbreed extra aandacht

(basisonderwijs)

Goirle: aanleg fietspaden Brakel Riel, re-

fietspad Europalaan Kaatsheuvel en ont-

voor alertheid in het verkeer. Afleiding

Infrastructurele projecten 2016

constructie Vennenbuurt met fietsstraat,

sluitingsstructuur kern Loon op Zand;

(zoals bellen en appen in de auto of op de

De gemeenten betalen het grootste ge-

aanleg fietsstroken Van Haestrecht-

Tilburg: aanleg en verbetering kwaliteit

fiets) krijgt nadrukkelijk aandacht van-

deelte van de kosten van de ingediende

straat, project verkeersveilige School-

fietspaden Eindhovenseweg, Goirkeka-

uit de campagne Brabant gaat voor NUL

projecten zelf. Zij kunnen nu starten met

omgevingen en aanleg fietsoversteek

naaldijk, Ringbaan West, Vlashoflaan en

verkeersdoden.
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DE WIJKKRANT
Buurthuis
De Wierd
Crispijnstraat 83
T (0416) 33 11 52

Buurthuis
Zanddonk
Willaertpark 2a
T (0416) 33 82 88

MAANDAG
13.00 - 17.00
19.00 - 23.30
19.00 - 20.00
19.00 - 23.30
09.00 - 21.30
19.00 - 23.00

MAANDAG
09.00 - 12.00
13.00 - 17.00
13.00 13.00 - 16.00
14.00 - 16.00
19.00 - 00.00
19.00 - 23.30

19.00 - 21.00

Verenigingsgebouw
De Ouwe Toren
Loeffstraat 107
5142EP Waalwijk
Beheerder Paul vd Boom
T 06 16513665

Buurthuis
Bloemenoord
Bloemenoordplein 3
5143 TB Waalwijk
T (0416) 33 79 82

Parkpaviljoen
Waalwijk

Vrije inloop
b.v. Crispijn
Brigitte Yoga
Inloop
Seniorenweb
Vogellust
Waalwijk

Spaanse les
BV de Amstel
Vrije Inloop
Wij(k)dienstencentrum
Handwerken
BV Zanddonk
(1x per 2 wk)
Sjoelver. De
Zandschuivers
COZY

MAANDAG

v.a. 19.30
v.a. 18.00
19.30

Bridge
Double You
dance
Yoga

MAANDAG

Sprang-Driessen

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

Naailes
b.v. H.I.T.
Inloop
Seniorenweb
Brigitte Yoga

13.00 - 17.00 Ouderen
Biljart
13.00 - 17.00 Vrije inloop
13.00 - 16.30 (1x per 2wk)
Bingo
19.00 - 00.00 BV RKC

10.30 - 11.30
13.00 - 17.00
19.00 - 23.00
09.00 - 21.30

Yoga Zaneta 13.00 - 17.00 Inloop
09.00 - 21.30 Seniorenweb 14.30 - 19.00 Inloop
14.00 - 17.00 Inloop RIBW 14.00 - 19.00 Inloop
Afhankelijk van activiteit
b.v. H.I.T.
Fotoclub
/ Kiemuur
Seniorenweb 19.00 - 22.00 Naailes
19.00 - 22.00 Hobbyclub
20.00 - 21.00 Yoga Zaneta
09.00 - 21.30 Seniorenweb

09.00 - 11.30
12.30 - 13.30
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
19.00 - 21.00

Schildersclub
Soepgroep
BV De Amstel
Vrije Inloop
WSV
Waalwijk
20.00 - 23.00 Country
Dans

v.a. 13.30
Bridge
v.a. 16.45
09.30 - 10.30 Yoga 55+
De Notenv.a. 18.00
v.a. 18.15
krakers
v.a. 20.00
Musical Next 19.30 - 20.30

DINSDAG

13.00 - 17.00 (1x per 2w)
Bingo
13.00 - 16.00 Naailes
13.00 - 17.00 Vrije Inloop
13.00 - 17.00 BV D.O.T
13.00 - 15.00 Nl Praatles
17.00 - 19.00 Kookclub
Amarant
19.30 - 23.30 Vrije inloop
19.30 - 23.30 BV DVB
20.00 - 22.00 Wild Cats
Dance

3 x 1 uur Yoga
Vrije inloop
BV D.O.T
Kaarten
2x 1 uur Yoga
Inloop RIBW
/ Kiemuur
19.30 - 20.30 Jazz Dance
19.30 - 20.30 1x per 2 wk
Sjoelver.
Langstraat

MAANDAG

DINSDAG

info@parkpaviljoenwaalwijk.nl

Buurtcentrum

WOENSDAG

09.30 - 11.30
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
09.00 - 21.30
20.30 - 21.30

Double You
dance
Weight
Watchers
Yoga

13.00 - 17.00 Vrije inloop
09.00 - 11.30 Vriendenclub
13.30 - 15.30 Country
13.00 - 17.00 Vrije inloop
dans
13.00 - 16.00 Wij(k)dienstencentrum
19.00 - 21.30 Dansclub
Waalwijk

v.a. 16.45

Double You
dance

v.a. 19.00
v.a. 14.00

Djemm
Bingo - om
de week

Afhankelijk van het programma

14.00 - 19.00 Inloop
19.00 - 20.00 Nederlandse
les

afhankelijk van het programma

ZONDAG

v.a. 18.30

Bingo laatste
zondag van
de maand

TEVENS MOGELIJKHEID OM RUIMTE TE HUREN. OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN. WE BESCHIKKEN OVER 8 RUIMTES. DAGELIJKS OP AFSPRAAK: ROOD RAAKT JE MASSAGE

Grotestraat 154a
5141 HC Waalwijk
0416 332 962
www.parkpaviljoenwaalwijk.nl

DINSDAG

09.00 - 12.30
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.30 - 16.30
14.00 - 17.00

v.a. 13.00
vrije inloop
voor een kop koffie, samen
biljarten of een gezelschapsspel
Avond
Jeu de 		
Boules club

WOENSDAG

09.00 - 10.00 55+ Gym
09.30 - 12.00 Turkse
vrouwen ontmoetingen
13.00 - 17.00 Vrije inloop
13.00 - 17.00 BV D.O.T
19.00 - 23.00 Vrije inloop
19.00 - 21.00 Zangkoor
Rode en
Witte Wijk
20.00 - 22.00 Bloemschikken
20.00 - 23.00 Gospelkoor

WOENSDAG
middag
2x per 		
maand kinderactiviteit
2x per maand
Thuis met Dementie

DONDERDAG

VRIJDAG

09.00 - 11.15 Houtsnijden 13.00 - 17.00 Vrije inloop
09.00 - 12.00 Ouderengym 13.00 - 17.00 BV D.O.T
NVVH
19.00 - 23.00 Sjoelen,
10.00 - 12.00 Duitse les
ene week
13.00 - 17.00 Vrije inloop
competitie
andere week
13.00 - 17.00 BV D.O.T
13.30 - 16.00 1x per 2w
vrij sjoelen
Kaartclub De Gezelligheid
13.30 - 16.00 Vrouwenpraatgroep
19.00 - 23.30 Vrije inloop
19.15 - 21.15 Yoga
19.30 - 20.30 VUK Yoga
20.00 - 24.00 Kaartver. Ww

DONDERDAG

v.a. 13.00
vrije inloop
voor een kop koffie, samen
biljarten of een gezelschapsspel

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

09.00 - 13.00 Elke 1ste za 13.00 - 16.30 Elke even
vd mnd Verzamelaarsbeurs
week Rikken
19.30 - 21.30 Bloemen Jokeren
schikken
			 Op 1 - 5, 18 - 9 en 20 -11
			 worden er Rommelmark		ten georganiseerd in het
buurthuis.
Van 9.30 - 15.00
Entree is 1,00
een tafel kost 10,00

ZATERDAG

v.a. 13.00
vrije inloop
voor een kop koffie, samen
biljarten of een gezelschapsspel

ZONDAG
Middag
Boules club

Jeu de 		

Op zoek naar een ruimte of een idee voor uw bijeenkomst of vergadering? Neem contact op: info@parkpaviljoenwaalwijk.nl of kijk eens op www.parkpaviljoenwaalwijk.nl

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

vanaf 19.45

Koor Phonè

Jeroen Boschstraat 1

vanaf 18.00	Muziekver
Marijke

5161 VA Sprang-Capelle
T (0416) 283052,

19.30 Cursus Reiki
vanaf 19.45 Schaakver. De
Zandloper
20.00 Dansver. Tango Jubilo

bgg. 06 30702702

19.30 DC De Kets (dansen v. 19.30 – 21.30 Elke 1ste vrij
mensen met een beperking) vd maand Disco Sterrenlicht.
Disco voor mensen met een
vanaf 19.45 Rolidas
beperking.
Rolstoeldansers

20.00

Ridin
Linedancers
(2e zat. vd
maand)

gesloten

buurtcentrumsprangdriessen@hotmail.nl

Buurthuis
Vrijhoeve
Akkerwinde 1A
Sprang-Capelle
T (0416) 27 97 43
www.buurthuisvrijhoeve.

COLOFON

organiseert.nl

19.00 – 20.00 Aerobics
1e groep
20.00 – 21.00 Aerobics
2e groep

09.00 – 10.00 Yoga
10.30 – 11.30 Yoga 2e
groep
Vanaf 19.30 Rikken en
jokeren
(ca. 2x per maand)
(Data worden gepubliceerd)

19.30 – 21.30 Creatief met 18.30 – 20.00 Jeugddisco
bloemen
groepen 1,2 3, 4,
20.15 – 22.00 Jeugddisco
groepen 5, 6, 7, 8
(1x per maand)

Redactie De Wijkkrant: dewijkkrant@talgv.nl Volg ons ook via www.facebook.com/Wijkkrant0416 • www.twitter.com/DeWijkkrant
Redactieleden:
Hanneke van Eeten • Anja Wens • Otto Grevink • Aart Borsje • Marianne Visser • Juul Willemsen • Barbara Etienne
Alphons van Lieshout • Astrid van der Linde • Kim van der Mee • Olena Damen • Chantal Berber
Vormgeving:
Tal Grafische Vormgeving • www.talgv.nl • info@talgv.nl • T 06 38 82 49 39
Acquisitie:
Tal Grafische Vormgeving • Ad de Graaf • T 06 52 40 81 69
Inleveren kopij 2016: 20 april (verschijning 7 mei), 7 september (verschijning 24 september), 30 november (verschijning 17 december)
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09.30 – 10.30 Ballet 4-6
jaar
10.30 – 11.30 Ballet 7-12
jaar

Altijd gesloten	 

