
DE WIJKKRANT

De krant voor bewoners door bewoners

8e jaargang | # 26 | juli 2017             Verschijnt in Waalwijk en Sprang-Capelle

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

Het meidenvoetbal is enorm in opkomst. 
Zo kunnen meiden die willen voetballen 
al bij vele voetbalverenigingen terecht. De 
meiden van het team MO13-1 van WSC 
spelen al een aantal jaren samen en zijn 
van een zevental doorgegroeid naar een 
elftal. Het team onder leiding van San-
dra Versteeg en met vaste trainer Armad 
Pullens en Robert van Riel traint al een 
aantal jaar samen en heeft zich weten 
op te werken tot de 1e klasse. MO13-1 
van WSC is het enige meidenelftal in haar 
leeftijdsklasse in de Langstraat dat op dit 
niveau in de 1e klasse presteert. 
Op 20 mei 2017 konden de meiden be-
wijzen dat zij de sterkste zijn van het dis-
trict Zuid (Zeeland, Brabant en Limburg). 

MO13-1 WSC Waalwijk

Succesvol voetbalmeidenteam
Zo wist het team de titel te bemachtigen 
en mogen zij zich met recht districtskam-
pioen in hun leeftijdscategorie noemen 
van KNVB district Zuid in de 1e klasse. 
Het is een gezellig meidenteam dat sa-
men al vele successen heeft mogen vie-
ren. Zo is het team voorjaarskampioen 
2016 in de 2e klasse en voorjaarskam-
pioen 2017 in de 1e klasse geworden; 1e 
op een toptoernooi bij OJC Rosmalen en 
winnaar van de Waalwijk Cup. Komend 
seizoen 2017/2018 stromen de meiden 
door naar MO15-1 waar ze wederom in 
de 1e klasse mogen uitkomen en zeer 
zeker weer hun best zullen doen om het 
beste uit het team te halen. Een mooi 
voorbeeld voor het meidenvoetbal. 
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WSC MO13-1 bestaat uit Dunya Berber, Demi Knippels, Effy Doyle, Joey Verhoeven, Kim-
berley Vullings, Kyana van Riel, Lieke van Riel, Merel Sars, Meike Versteeg, Minou van Hoof, 
Maegan Dekkers, Marit Pullens, Yassmine Boubkar en Fleur Maarschalkerweerd.

Show- and Marchingband Cornu Copiae 
Waalwijk organiseert op zaterdag 8 juli 
om 20.00 uur weer een taptoe. Op het 
terrein van Hockeyvereniging KMHC 
Waalwijk treden naast Cornu Copiae 
Waalwijk, vijf show- en marchingbands 
op. Het belooft een geweldig muzikaal 
spektakel te worden.

Na het grote succes van Taptoe Waal-
wijk 2015 kan Cornu Copiae Waalwijk, 
mede door een groot aantal sponsoren, 
weer een taptoe organiseren. Gerenom-
meerde bands komen naar Waalwijk om 
het publiek wervelende shows te laten 
zien en horen. Deelnemende korpsen 
zijn: Muziekvereniging uit Sprang-Capel-

Cornu Copiae Waalwijk pakt uit!

Taptoe Waalwijk 2017

le, Drumfanfare TTH uit Hazerswoude, 
Showkorps Concento uit Breda, Show-
harmonie Oefening Baart Kunst uit Rhe-
nen, Dutch Pipes and Drums uit Tilburg, 
Clan Lamont Pipe Band Waalwijk en na-
tuurlijk Show- and Marchingband Cornu 
Copiae.

Entree is gratis. Om de kosten enigszins 
te drukken wordt er een grote loterij ge-
houden met als hoofdprijs een racefiets.
Zorg dat u er op tijd bij bent. Er zijn een 
beperkt aantal zitplaatsen voorhanden.

Op de foto’s Show- and Marchingband 
Cornu Copiae Waalwijk en  Dutch Pipes 
and Drums.
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Voorwoord

In dit nummer veel nieuws, gezellige activiteiten met de buurt, koken in het 
buurthuis, de geweldige meiden van WSC Waalwijk en de vele de vrijwilligers 
binnen de gemeente!

Dank aan onze gastschrijver: Louis Hofmann!

Organiseert u een activiteit of heeft u iets bijzonders te melden? De deadline 
voor de volgende krant is 8 november, deze verschijnt dan op 23 november. U 
kunt uw copij aanleveren via dewijkkrant@talgv.nl

Heeft u interesse om als vrijwilliger iets te betekenen voor de krant? Qua 
tekstschrijven, interviews houden, fotografie, of kunt u goed tekenen of ver-
halen schrijven stuur dan een mailtje naar dewijkkrant@talgv.nl

Wij wensen u alvast een hele fijne vakantie en
veel leesplezier!

Parkfestijn 2017

Op 21 mei vond het Parkfestijn plaats. Het was een gezellige boel  in het Wandelpark, 
Beukenlaantje en het Parkpaviljoen. 
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worden via waalwijk.nl bekendgemaakt. 
De prijsuitreiking is op 7 oktober. 

Waalwijk Ontmoet
Waalwijk Ontmoet is zoals de naam al 
aangeeft een feest van samenzijn en el-
kaar ontmoeten in een gezellige omge-
ving. Dat gebeurt op 7 oktober van 19.30 
tot 01.00 uur in het Mandemakers Sta-
dion. De muzikale omlijsting van deze 
avond is in handen van gerenommeerde 
artiesten. Uiteraard staat voor iedereen 
een hapje en een drankje klaar.

De zesde editie van Waalwijk Ontmoet 
krijgt een wat andere opzet om nog meer 
mensen bij het evenement te betrekken. 
Dus bepaalt het publiek welke vrijwilli-
gers, sporters en cultuurvertegenwoor-
digers de gemeente in het zonnetje zet. 
De feestavond met de prijsuitreiking is 
zaterdag 7 oktober in het Mandemakers 
Stadion. Vanaf vandaag kan iedereen zijn 
favoriet uit Waalwijk, Sprang-Capelle of 
Waspik voordragen.

Een voordracht gaat erg eenvoudig via de 
oranje button op www.waalwijk.nl/waal-
wijkontmoet Er zijn zes categorieën: Bes-
te Vrijwilligersprestatie Individueel, Beste 
Vrijwilligersprestatie Organisatie, Beste 
Sportprestatie Individueel, Beste Sport-

prestatie Team, Beste Cultuurprestatie 
Individueel en Beste Cultuurprestatie 
Groep. Iedereen die een voordracht doet, 
krijgt automatisch toegangskaarten voor 
de feestavond op 7 oktober. Dat geldt ook 
voor degene die voorgedragen wordt. Tot 
maandag 4 september kan iedereen een 
voordracht doen.

Stemmen
De vakjury bekijkt daarna alle voordrach-
ten om per categorie drie genomineerden 
te selecteren. Vervolgens kan het publiek 
online zijn stem uitbrengen en bepalen 
die stemmen wie de uiteindelijke winnaar 
per categorie wordt. De winnaar krijgt een 
oorkonde en een geldbedrag. Alle voor-
drachten en vervolgens genomineerden 

Publiek bepaalt winnaars Waalwijk Ontmoet 

Iedereen kan zijn favoriet voordragen op waalwijk.nl

We zijn het seizoen 2017 gestart met 
een activiteit waarbij de deelnemers zelf 
actief moeten zijn.  Met een forse groep 
van 40 personen zijn we naar het Bakke-
rijmuseum in Oosterhout geweest. Dus 
praat genoeg. Het programma startte 
met een plaats achter de tafel, een bol 
deeg voor iedereen, en onder leiding van 
de bakker en zijn 2 assistentes iets ma-
ken. Er werd van alles gemaakt: gevloch-
ten broden, krakelingen, poezen, vissen, 
maskers, zonnen enz. Opvallend hoe cre-
atief onze bewoners zijn. De maaksels 
werden klaargemaakt voor het afbakken 
en in de oven gezet en afwachten maar.  
In de tussentijd werd er koffie en thee 
geschonken met een verse appelflap, en 
nagepraat over van alles en of het thuis 
ook zou kunnen. Opvallend was dat de 
figuren in de oven behoorlijk veel groter 
werden. Een zonnetje werd een zon, een 

Het bakkerijmuseum  Oosterhout 
Uitstapje met de bewoners van het 
mr. Troelstrapark

vis werd een haai enz.  Na de koffie kon-
den we verder met een plak koekjesdeeg 
en een bak met vormpjes waarmee je di-
verse koekjes kon maken. De bakplaten 
lagen in een mum van tijd vol met een-
den, rondjes, zonnetjes, vlinders, auto’s 
enz. 
Intussen waren de brooddeeg broden 
maskers enz. klaar, en werden afgewis-
seld met de bakplaten koekjes. Iedereen 
kon zijn baksels vast uitzoeken, onder 
het genot van een glaasje fris. We moes-
ten afkoelen van het werken en de erva-
ringen even doorpraten. 
De koekjes waren veel sneller klaar en 
ook die moesten worden uitgezocht en 
verpakt worden. De tijd vloog voorbij, en 
de deelnemers konden met een lading 
broodfiguren en broden en koekjes in de 
auto’s worden geladen. 
De bakker en baksters hielden ons op 

een prettige manier bezig en het was 
weer een fijne middag, waarbij de deel-
nemers gezellig met de handen, maar 
ook met de mond zich konden uitleven. 
Een goede start van het seizoen, waar-

bij iedereen die wil met buren en andere 
flatbewoners weer eens lekker contac-
ten op kon halen. 

De activiteitencommissie
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sen volgen om kennis te maken alvo-
rens men een beslissing neemt over wel 
of geen deelname. Ook is in de statuten 
opgenomen dat mensen met een lichte li-
chamelijke beperking deel kunnen nemen 
aan de speciale bewegingsactiviteiten.

Een mijlpaal voor deze sportvereniging 
voor senioren. De vereniging heeft als 
doel de lichamelijke beweging van seni-
oren te activeren en te stimuleren. GALM 
is een door de universiteit van Groningen 
ontwikkelde trainingsmethode voor 50 
Plussers. GALM betekent: Gezond, Actief, 
Lichamelijk, Maatschappelijk.
In de lessen wordt aandacht besteed aan 
o.a  conditie, kracht, lenigheid en coördi-
natie. Sport en spel aangepast voor oude-
ren, waarbij iedereen kan meedoen op zijn 
of haar niveau. Ook Artsen en hulpverle-
ners voor senioren dringen steeds meer 
aan op de noodzakelijkheid tot bewegen.
Naast de trainingen is het advies heel 
vaak om elke dag een half uurtje te wan-

Sportvereniging GALM  tien jaar actief 
in Waalwijk en Waspik

delen of  anders te bewegen. Bewegen 
is niet alleen noodzaak voor het lichaam, 
maar ook voor de geest.

Onze vereniging heeft 150 leden die be-
geleid worden door vijf betaalde en ge-
diplomeerde docenten met een ruime 
ervaring.
Onze lessen vinden plaats in Waalwijk en 
Waspik in diverse sportzalen.
Galm is een gezellige vereniging gebleken 
waar senioren graag wekelijks naar toe 
gaan en na afloop soms nog even samen 
een kopje koffie drinken. Galm is een ver-
eniging die geen subsidie krijgt of dona-
ties maar alles betaalt uit de inkomsten 
van contributie (€3,- per uur per les).
Het bestuur bestaande uit vier actieve 
leden houden de kosten dan ook goed 
onder controle om het voortbestaan te 
kunnen garanderen.
Noodzakelijk is natuurlijk een regelmatige 
toestroom van nieuwe leden. Natuurlijk 
kunnen nieuwe kandidaten 2 gratis les-

Dit laatste i.o.m de docenten.
Samenvattend : De vereniging is voor ou-
deren van vitaal belang, omdat ze hierdoor 
worden gestimuleerd hun lichamelijke en 
geestelijke situatie te verbeteren. Boven-
dien biedt het ouderen met of zonder be-
perking, de gelegenheid sociale contacten 
te verbeteren en het algemene welzijn te 
bevorderen.

Interesse? 
Kijk dan op onze website: 
www.galmwaalwijk.nl
U bent van harte welkom! 

Durf jij fouten te maken?

Heeft u volop ideeën en/ of meningen 

over wat er beter en anders kan in de 

gemeente Waalwijk? Doe mee, meldt u 

aan voor het inwonerspanel Sprekend 

Waalwijk en geef uw mening!  

Wij nodigen iedere inwoner vanaf 16 jaar 
uit zich aan te melden voor het inwo-
nerspanel. Waarom? Wij vinden het be-
langrijk om uw mening te weten en een 
goed beeld te krijgen van hoe de Waal-
wijkse inwoners over actuele onderwer-
pen denken. Op deze manier werken we 
samen aan een prettige woon-, leef- en 
werkomgeving in de gemeente Waalwijk. 
Het inwonerspanel biedt u de mogelijk-
heid om snel, eenvoudig vanuit huis, ach-

Inwonerspanel
ter uw computer of onderweg via uw ta-
blet of smartphone uw mening geven. De 
tijdsinzet is beperkt. Wij vragen het inwo-
nerspanel ongeveer drie keer per jaar om 
advies en u kunt zelf bepalen of u wel of 
niet meedoet. De vragenlijsten zijn een-
voudig en kort van opzet. U bepaalt zelf 
hoe lang u wilt deelnemen aan het inwo-
nerspanel, tussentijds stoppen kan altijd.
Wij streven naar een representatief in-
wonerspanel. Daarom vragen wij u bij uw 
aanmelding enkele basisgegevens in te 
vullen zoals naam, leeftijd, geslacht en 
bijvoorbeeld in welke wijk u woont. 

Werkwijze
Wij vragen het inwonerspanel ongeveer 
drie keer per jaar om advies. Als u zich 
heeft aangemeld, ontvangt u van ons per 

e-mail een uitnodiging om deel te nemen 
aan het onderzoek.

De vragenlijsten zijn digitaal in te vullen 
en zijn kort van opzet (ongeveer 10 vra-
gen). U kunt zelf bepalen of u wel of niet 
meedoet ten aanzien van een vragen-
lijst. Verder kunt u ook aangeven welke 
onderwerpen u graag aan bod wilt laten 
komen in het inwonerspanel.  De verwer-
king van de antwoorden gebeurt volledig 
anoniem. Daarnaast gebruiken wij de ge-
gevens uitsluitend voor het inwonerspa-
nel en geven we ze niet aan anderen.

Na elk digitaal onderzoek plannen we 
een bijeenkomst met de verantwoorde-

lijk bestuurder. Daarbij nodigen we een 
aantal panelleden uit om de uitkomsten 
meer in detail te bespreken. U kunt zich 
per onderzoek hiervoor aanmelden. De 
uitkomsten van het inwonerspanel ne-
men we mee in het uiteindelijke besluit. 
Het inwonerspanel heeft een advies-
functie. Dit houdt in dat de gemeente 
de eindafweging maakt op basis van de 
uitkomsten van het inwonerpanel én dat 
zij duidelijk motiveert wanneer een ad-
vies wel of niet wordt overgenomen. Na 
afloop van elk onderzoek informeren we 
het inwonerspanel over de belangrijkste 
uitkomsten en de acties die hieruit mo-
gelijk volgen middels een factsheet. De 
factsheets met de belangrijkste uitkom-
sten van uitgevoerde onderzoeken vindt 
u onder uitkomsten.
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Geert Tobi

Vrijwilliger in hart en nieren
Zo’n vijftig jaar geleden kwam de fa-

milie Tobi van het grote Amsterdam 

naar het toen nog kleine Waalwijk. Va-

der was eerste klas kleermaker en die 

konden ze bij Verhaar wel gebruiken.  

Voor Geert, net van de lagere school af 

moet dat toch een hele overgang zijn 

geweest. Al zegt hij nu zelf dat dat wel 

meeviel. Maar wonen aan een gracht 

of in een deel van een boerderij aan de 

Kloosterweg, of plat Amsterdams pra-

ten of sappig Brabants is toch een we-

reld van verschil.

Maar koud in Waalwijk of Geert stortte 
zich al in het vrijwilligerswerk. Zelf nog 
maar een jochie van 13, maar toch al 
groepen scholieren  tijdens de avond-
vierdaagse begeleiden. Ook een aardige 
manier om Waalwijk en omstreken te le-
ren kennen. Na dertig jaar, de jeugd was 
veranderd en Geert ook, was het genoeg. 
De prachtige oorkonde is nu nog te be-
wonderen in zijn dikke ‘oorkonde en di-
ploma’ map.
Dat wandelen beviel wel. Het is een wat 
uit de ‘voeten’ gelopen hobby geworden. 
Al heel jong aan allerlei prestatietochten 
meegedaan en toen de ‘80’zich aankon-
digde natuurlijk direct meegedaan. Als 
gevolge van de ‘80’ is de Wandelsport 
Vereniging Waalwijk ’82 opgericht. Daar is 
Geert lid van geworden en natuurlijk ook 
vrijwilliger. Onder ander als ‘voorloper’. 
Dat is vooraf de route verkennen en con-
troleren. Te voet wel te verstaan!. Inmid-
dels heeft Geert er officieel 34.000 km 
op zitten, in binnen en ook in buitenland 
tot aan Marokko en Venezuela toe. En dat 
dan ook nog met ruim 6 km per uur. De 
planning is om de 50.000 km vol te ma-
ken. Schreef ik niet ‘uit de hand gelopen’?

Terug naar de jonge Geert die na de lage-
re school naar de LTS (de huidige VMBO) 
ging en daarna ging werken bij Lips/Al-
coa. Na 12 jaar maakte hij een overstap 
naar Van den Burg Eiproducten aan de 
Sluisweg. Dat bevalt  prima. Fijne omge-
ving en flexibele werktijden. 
Het vrijwilligerswerk ging natuurlijk ge-
woon door. Toen Geert in Besoyen ging 
wonen werd hij onmiddellijk vrijwilliger 
bij het buurthuis. Inmiddels helaas af-

gebroken en nog niet vervangen. Ook de 
buurtcommissie heeft gebruik mogen 
maken van Geerts geweldige inzet en 
verantwoordelijkheidsgevoel. De buurt is 
er in iedere geval groener van geworden.
Toen eind jaren 80 triatlon populair werd 
wilde Geert daar toch ook meer van we-
ten en meer aan doen. Dat laatste als 
vrijwillige dan. Heel veel aan de voor-
bereiding gedaan, parcours uitzetten, 
posten bemannen e.d. Dat waren lange 
dagen en nachten waarbij weleens het 
klokje rond moest worden gewerkt. Net 
zo snel als deze sport is opgekomen is 
hij bij ons in de regio weer ten onder ge-
gaan. Geen nood werk, genoeg. 

In 1995 vroeg de Kinderboerderij vrijwil-
ligers,  dat was weer eens wat anders. 

Geert Tobi

OP DE KOFFIE BIJ

Vol enthousiasme ging Geert aan de slag 
met koeien, paarden, schapen, kippen en  
wat er meer rondloopt. Niet slecht voor 
zo’n stadse jongen! 
Niet alleen in Waalwijk is een boerde-
rij, ook in Waspik. En ook daar is Geert 
regelmatig te vinden bij de dieren. Die 
moeten tenslotte ook eten en schone 
stallen krijgen.
Het wandelen werd een stukje minder 
maar na 17 keer de 80 gelopen te heb-
ben, kan je toch zo maar niet stoppen. 
Sinds 2000 is Geert dan ook, met voor-
bereiding en hand en spandiensten tij-
dens de loop bijna 24 uur in touw. 

Het hoogtepunt van Geerts vrijwilligers-
carrière is wel de erkenning die hij in 
2008 kreeg.

Een heuse Koninklijke onderscheiding, 
Lid van Oranje Nassau. Toespraak van de 
burgermeester in een overvolle Leest. De 
medaille aan het lintje glimt nog alsof  die 
gisteren is uitgereikt.
Stil zitten is er niet bij. Naast het werk 
blijft het wandelen gewoon doorgaan. 
Geen honderd of meer kilometers maar 
‘gewoon’ een stuk of vijftig. Ook het 
vrijwilligerswerk zal zeker niet stoppen. 
De buurtcommissie moet nu weer tot 
meer activiteiten komen. Geert natuurlijk 
voorop.

Geert, het is een plezier om je te hebben 
leren kennen. 

Louis Hofmann

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatie-
ven en bevordert zo contact en verbinding 
tussen groepen mensen. Ook met Buren-
dag willen wij mensen dichter bij elkaar 
brengen. Daarom is het mogelijk als buurt 
een aanvraag tot € 400,= in te dienen bij 
het Oranje Fonds om jullie Burendagplan 
te kunnen uitvoeren. Iedereen die voor 1 
september een activiteit aanmeldt ont-
vangt een Burendag feestpakket.

www.burendag.nl

Burendag is een jaarlijks terugkerend 

feest dat je samen viert met je buren 

en de buurt op de 4e zaterdag in sep-

tember. In 2017 vieren we Burendag op 

23 september. Het is een dag waarop 

je gezellig samen komt en waarbij veel 

mensen iets goeds doen voor elkaar en 

de buurt. Vanaf 13 juni 2017 kunnen de 

nieuwe activiteiten weer worden aan-

gemeld en kan er financiële bijdrage 

voor de activiteit worden aangevraagd.

Ontmoeting
Buurten worden leuker, socialer en vei-
liger als buren elkaar ontmoeten en zich 
samen inzetten voor hun buurt. Douwe 

Burendag 2017
Egberts en het Oranje Fonds ondersteu-
nen je daar graag in.

Douwe Egberts
Douwe Egberts brengt buren met elkaar 
in contact, met een goede kop koffie. Met 
koffie kun je echt even de tijd nemen voor 
je buren. Koffie is voor buren het begin 
voor het leggen en versterken van de con-
tacten. En die contacten zijn de basis voor 
een leuke Burendag!
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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 Ad Dekkers uit Sprang-Capelle.  
 

De foto is gemaakt op het kruispunt van 
de Kruisvaart en de Hogevaart in Sprang-
Capelle. Op het moment dat de foto werd 
gemaakt hing er een dreigende lucht. 
Even kwam de zon nog door en op dat 
moment heeft hij deze foto gemaakt. Hij 
heeft hierbij een groothoeklens gebruikt, 
omdat de twee weglopende punten een 
goed beeld geven van de locatie. Voor 
hem spreekt vooral de knotwilg die op de 
hoek staat. In zijn jeugd, ca. 35 jaar gele-
den, stond deze knotwilg er namelijk ook 
al. Beetje jeugdsentiment.
 

Zigeunerkoor en vele andere. 
Vuur, bloed, moord, seks, explosies, je 
vindt het allemaal bij opera. Maar wat is 
opera dan precies? Simpel gezegd is een 
opera een toneelstuk waarbij een verhaal 
wordt gezongen op muziek. Opera’s zijn 
gemaakt door de grootste componisten 
uit de geschiedenis. Verdi was een van 
de grootste componisten van Italiaanse 
opera’s, waarvan hij er in totaal zesen-
twintig schreef. Zijn werk was tijdens zijn 
leven zeer geliefd en is dat nog steeds.
Wij nodigen u graag uit voor dit bijzon-
dere concert.

Kaarten à € 17,50 kunt u bestellen bij 
de leden van De Liedertafel, per e-mail: 
kaarten@liedertafelwaalwijk.nl,
via www.deleest.nl of
www.liedertafelwaalwijk.nl

Liedertafel “Oefening en Vermaak” 

Waalwijk is een operavereniging die 

met een grote passie en traditie ope-

raconcerten verzorgt. Op 30 septem-

ber 2017 brengen zij het operaconcert 

“Omaggio a Verdi” in theater De Leest 

in Waalwijk.

Aan dit concert wordt meegewerkt door 
diverse solisten en een orkest. Dirigent 
Carl van Kuyck is er in geslaagd samen 
met de muziekcommissie een program-
ma samen te stellen met de mooiste 
fragmenten uit het fantastische opera-
repertoire van de componist Giuseppe 
Verdi. Uitgevoerd worden hoogtepunten 
uit de opera “Giovanna d ‘Arco” en de 
komische opera “Un giorno di Regno”, 
gevolgd door een selectie van bekende 
operakoren zoals; Slavenkoor, Brindisi, 

Operaconcert Liedertafel “Oefening en 
Vermaak” Waalwijk “Omaggio a Verdi” 

De foto is gemaakt op met een Canon 
60D,16 mm, F/6,5 stop, belichting 1/500 
sec, ISO 200.
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Uw
verzekeringskantoor
in de buurt

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

Bureau VAN DE WIEL

IM-advertentie algemeen okt. 2008  08-10-2008  14:07  Pagina 1

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.

Past. Kuypersstraat 26
5144 RJ Waalwijk

T (0416) 33 26 79
www.stofwolluk.nlAdverteren in De Wijkkrant?

Voor meer informatie mail naar: 

dewijkkrant@talgv.nl

of bel naar:

Ad de Graaf, T 06 52 40 81 69

De krant voor bewoners door bewoners

Afgelopen woensdag 14 juni werd op het 
Sint Antoniusplein in Waalwijk voor de 
9e keer de buitenspeeldag gehouden. De 
kinderen genoten van de diverse oudhol-
landse spellen onder een stralende zon, 
een aangename temperatuur en met 
muzikale ondersteuning.
Om 13.00 begonnen de kinderen met 
assistentie van vrijwilligers, waarvan een 
aantal oudere dames van het hofje Max 
Bruchstraat, aan de diverse spellen. Er 

deden dit jaar maar liefst 136 kinderen 
van verschillende leeftijden mee aan een 
circuit van spellen, zoals spijkerpoepen, 
ezeltje prik, sjoelen, eierlopen en blik-
lopen. De kinderen konden ook worden 
geschminkt.
Ook de mensen van ContourdeTwern 
waren aanwezig met de spellenbus waar 
de kinderen gebruik van mochten maken 
om mee te spelen. Wij mochten gebruik-
maken van de faciliteiten van de mooie 

Buitenspeeldag ‘t Heike

gele caravan ContourdeTwern zorgde 
ook voor een luchtkussen waar de kinde-
ren dankbaar gebruik van maakten.
Karwei zorgde ook dit jaar voor de mooi 
groene petjes en sponserde een picknick 
tafel om enkele spellen op te kunnen 
zetten. Bloemsierkunst De Bie zorgde 
voor bloemen als presentje voor de vrij-
willigers.  

Na alle spellen gedaan te hebben kregen 
de kinderen een ijsje. Er was volop lekker 

gekoelde ranja voor de dorstige kinderen 
en ouders. Jan van Horssen de wijkco-
ordinator Waalwijk Zuid bracht ons na-
mens de gemeente ook nog een bezoek.

De organisatie was in handen van BBA-
Waalwijk onder leiding van Klaas Houwe-
ling in samenwerking met Veilig verkeer, 
Jantje Beton, en Nickelodeon wij kunnen 
terugkijken op een geslaagde dag met 
veel kinderen die het reuze naar hun zin 
hadden. Nu op naar het eerste lustrum.
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Frank Pijnenborg

Zomer hangt in de lucht

De zon op het hoogste punt

Ze geeft warmte

Ze straalt

Loop in de zon

Stap voor stap

Verandert de lente in de zomer

We hebben het gehaald

Een blauwe hemel

Bomen weer groen

In een mum van tijd

Ga er eens op uit

Een fijn gevoel

En de zon die ons verblijdt

GEDICHTEN DOOR

Mijn naam is Frank Pijnenborg. Eind maart word ik 40 jaar. Ik doe vrijwilli-

gerswerk op Eikendonk. Vanwege mijn handicap loop en praat ik wat moei-

lijker. Mede daardoor altijd al veel geschreven. Denk maar gedachtes en ge-

voelens. Voor mij is het een soort uitlaatklep. Maar vooral omdat ik het erg 

leuk vind om te schrijven.

Sinds enkele jaren doe ik het in dichtvorm. Ik luister graag naar teksten van 
onder andere Frank Boeijen, Boudewijn de Groot en Raymond van het Groe-
newoud. Daarbij ben ik gek op taal. De ideale combinatie om het eens te gaan 
proberen. Ik schijf bijna iedere dag wel iets. Dit kan van alles zijn. Over muziek, 
de liefde, simpel over het weer. Meestal zet ik het op facebook. Er is zoveel 
om over te schrijven.

De wereld in de wolken

Ze wordt in de watten gelegd

Een wollen deken

Met mijn neus omhoog

Ruik ik de frisse geus

Toen we naar boven keken

Ik voel me goed

Geniet van de schoonheid

Die mijn hart laat spreken

ren, door de verwevenheid in het gebied 
van De Langstraat. Burgemeester en 
wethouders realiseren zich dat ze de ge-
meenten Loon op Zand en Heusden niet 
kunnen  ‘dwingen’ om ook ‘verliefd’ te 
worden op De Langstraat. Als er draag-
vlak komt, dan pakt het college die hand-
schoen graag op.

De gemeenteraad is nu aan zet, zij be-
paalt welke van de 25 doelstellingen het 
meeste prioriteit heeft en als eerste op-
gepakt dient te worden. De raad discus-
sieert in september over de visie. 
Het is de bedoeling dat het visiedocu-
ment na bespreking in de raad in een 
verkorte publieksversie verschijnt. Ook 
komt er na de zomer een digitale versie 
op www.waalwijk2025.nl inclusief visu-
alisatie. In de tussentijd is het traject ook 
te volgen via 
www.facebook.com/waalwijk2025. 

 

De wereld in de wolken

Ze wordt in de watten gelegd

Een wollen deken

Met mijn neus omhoog

Ruik ik de frisse geus

Toen we naar boven keken

Ik voel me goed

Geniet van de schoonheid

Die mijn hart laat spreken

Zomer hangt in de lucht

De zon op het hoogste punt

Ze geeft warmte

Ze straalt

Loop in de zon

Stap voor stap

Verandert de lente in de zomer

We hebben het gehaald

Een blauwe hemel

Bomen weer groen

In een mum van tijd

Ga er eens op uit

Een fijn gevoel

En de zon die ons verblijdt

 En toen viel de bliksem in
De nacht werd helder

Takken van licht

In de duisternis
Mooi en angstaanjagend 

Tegelijkertijd

Elektrische tijd
Voor mijn ogen

Dan de klap

De gemeente Waalwijk gaat een ‘le-

vend L.A.B.’ inrichten. Ze ontwikkelt 

in dat laboratorium 25 doelstellingen 

waarbij de letters van L.A.B. staan voor 

de belangrijkste thema’s: Leefklimaat, 

Arbeidsmarkt en Bereikbaarheid. Dit is 

de uitkomst van de visie “Samen wer-

ken aan de toekomst” waaraan de ge-

meente het afgelopen jaar samen met 

inwoners, ondernemers en maatschap-

pelijke organisaties heeft gewerkt.

Genoemde partijen hebben nagedacht hoe 
Waalwijk ook in 2025 een aantrekkelijke 
gemeente is om te wonen, werken, leren 
en ondernemen. De vorige visie dateerde 
uit 2010. De belangrijkste prioriteiten lig-
gen binnen de drie genoemde thema’s.
Zo vindt het college het leefklimaat erg 

Gemeente richt levend laboratorium in

Uitkomst van visie “Samen werken aan de toekomst”

belangrijk. Er dient aandacht te zijn voor 
beleving en ontmoeting in de binnenstad, 
aantrekkelijk woonklimaat voor ouderen, 
gezinnen, jeugd en nieuwe inwoners 
(statushouders en arbeidsmigranten) en 
natuurlijk de zorg. Ook de arbeidsmarkt 
en dan vooral de balans tussen aanbod 
en vraag - tegen de achtergrond van de 
kwetsbaarheid van laagopgeleiden en 
mensen met een afstand tot de arbeids-
markt - staat hoog op de agenda. Tot slot 

is bereikbaarheid een thema dat in het 
levend laboratorium verder wordt uitge-
dacht. Goede toegang en ontsluiting zijn 
erg belangrijk, zeker voor de logistieke 
sector. Daarom zijn de insteekhaven 
en de Gebiedsontwikkeling Oostelijke 
Langstraat (GOL) belangrijke projecten.

Bestuurlijke toekomst
De visie besteedt ook aandacht aan de 
bestuurlijke toekomst van Waalwijk. Het 
college schat in dat zij het richting 2025 
voor haar inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties nog be-
ter kan doen als haar middelgrote schaal 
net iets groter is. Beter in de zin van een 
effectiever en efficiënter ambtelijk ap-
paraat. En beter in de zin van: op langere 
termijn diensten en voorzieningen dicht-
bij huis kunnen blijven borgen. 
Het college ziet mogelijkheden om die 
grotere schaal dichtbij huis te organise-
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Dit ben ik!
Iedereen heeft diverse smaken, inte-

resses en prioriteiten in zijn leven. Ie-

dereen is verschillend maar dat maakt 

je juist uniek. Iedereen is anders en bij-

zonder. In ons nieuwe rubriek laten we 

dat zien! De redactie stelt dezelfde vra-

gen aan verschillende mensen en krijgt 

leuke hartelijke antwoorden. 

Stelt u zichzelf voor
Ik ben Michel Risseeuw, 59 jaar, Sprang-
Capelle, een geregistreerd partnerschap, 
geen kinderen en qua beroep ben ik com-
mercieel trainer.

Hoe zit uw perfecte dag eruit? 
Mijn perfecte dag zou op een bankje in de 
zon in Zuid Italië zijn. Voel me verbonden 
met het land en de bevolking, ook al om-
dat ik de taal spreek en me er echt prettig 
voel. Mijn favorieten: Toscane en Umbrië.

Wat wilt u dit jaar bereiken? (of 
wat is uw doel voor dit jaar)
Heb alles bereikt wat ik wilde, ben tevre-
den en hoop nog lang gezond te blijven 
omdat dat uiteindelijk het belangrijkste 
is. Wel hoop ik na mijn pensioen uitein-
delijk definitief weg te kunnen gaan uit 
Nederland om in Italië te gaan wonen.

Stel u zich voor: u kunt een grote 
droom van een andere persoon 
laten uitkomen. Wat zou u willen 
doen en voor wie?
Dan zou ik de droom van een paar vrien-
den die strijden tegen een verschrikke-
lijke ziekte laten uitkomen en hopen dat 
ze weer gezond mogen worden.

Wat is uw favoriete plek in de ge-
meente Waalwijk?
Mijn favoriete plek is Atelier Winter-
dijk30B in Waalwijk, een huiskamerthe-
atertje waar ik 3,5 jaar als vrijwilliger ge-
werkt heb.

Stelt u zichzelf voor
Ik ben Marina, ben 27 jaar jong en woon 
samen met mijn verloofde in Waalwijk.
Ik ben afgestudeerd kraamverzorg-
ster maar sinds kort volledig afgekeurd 
i.v.m. het Elher- en Danlossyndroom (een 
bindweefsel aandoening waarbij alle ge-
wrichten uit de kom gaan, en gepaard 
gaat met 24/7 pijn).

Hoe zit uw perfecte dag eruit?
Mijn perfecte dag is als ik samen met 
mijn verloofde thuis lekker op de bank 
een filmpje kan kijken.

Wat wilt u dit jaar bereiken? (of 
wat is uw doel voor dit jaar)
Mijn doel voor dit jaar is dat we een on-
vergetelijke bruiloft gaan hebben! 

Stel u zich voor: u kunt een grote 
droom van een andere persoon la-
ten uitkomen. Voor wie en wat wilt 
u het doen?
Deze droom is voor iedereen die onzicht-
baar chronisch ziek is. Het zou fijn zijn als 
er niet meer z’n onbegrip is! Je hoeft niet 
persé in een rolstoel te hoeven zitten om 
chronisch ziek te zijn!

Wat is uw favoriete plek in de ge-
meente Waalwijk?
Mijn favoriete plek in Waalwijk is het Lido 
het is een heerlijke plek om je hoofd leeg 
te kunnen maken.

Stelt u zichzelf voor
Ik ben Daumants, ben 23 jaar oud, heb 
een vriendin (wij zijn al bijna een jaar sa-
men) en ik woon in Waalwijk (oorspron-
kelijk kom ik uit Letland). Hier woon ik 
al een jaar en ik werk bij een bedrijf als 
productiewerker. In Letland wilde ik aan 
de universiteit studeren maar ik had geld 
nodig dus ik ging werken. Ik had een baan 
bij de luchthaven maar op een gegeven 
moment besloot ik om naar Nederland te 
verhuizen en hier te gaan werken. 
Wat betreft mijn hobby’s die heb ik veel. 
Ik houd van breakdance, kickboksen, vol-
leybal. Nu heb ik weinig tijd om dat te 
doen maar ik wil het graag weer in de 
toekomst regelmatig beoefenen. 

Hoe zit uw perfecte dag eruit?
Mijn perfecte dag begint met een lek-
ker ontbijt en muziek waar ik van houd. 
Daarna zou het gezellig zijn om met mijn 
vrienden samen iets spontaans te doen.

Wat wilt u dit jaar bereiken? (of 
wat is uw doel voor dit jaar)
Dit jaar wil ik graag mijn eigen liedje 
schrijven en dat opnemen. Het zou een 
grote stap zijn, dat is wat ik echt leuk 
vind. Ik wil het echt doen want ik wil niet 
in de toekomst klagen dat ik niks gedaan 
had toen ik jong was. En natuurlijk moet 
ik gewoon doorgaan met mijn werk. 

Stel u zich voor: u kunt een grote 
droom van een andere persoon 
laten uitkomen. Wat zou u willen 
doen en voor wie?
Ik wil alle grote dromen van mijn goede 
vrienden laten uitkomen! Ook vind ik dat 
de mensen op deze wereld aardiger en 
liever zouden moeten worden zonder 
haat tussen mensen.

Ik wens iedereen: woon hoe jij wilt en 
laat niemand jouw dromen vernielen. 

Wat is uw favoriete plek in de ge-
meente Waalwijk?
Het Park Wereldboom is mijn favoriete 
plek in de gemeente, want ik kan daar de 
natuur bewonderen, rust krijgen of naar 
mijn favoriete muziek luisteren tijdens 
het wandelen. Heerlijk! 

Ook meedoen in deze rubriek 

of iemand verrassen? 

Stuur een  mail naar:

dewijkkrant@talgv.nl

Stuur ‘ns een kaartje als je op vakantie bent!
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Atelier PaspARToe: veel meer 
dan een creatieve ruimte

Er is een plek in Waalwijk waar je ge-

lijk enorm vriendelijk ontvangen wordt. 

Op het terras kan je bijna gratis (één 

euro) koffie krijgen of lekker (ook heel 

erg goedkoop) van tosti’s/kroketten/

en dergelijke genieten. Binnen word je 

tevens verrast, niet van de prijzen maar 

wat je ziet. Aan de ene zijde staan er tal 

van schilderijen, handgemaakte kaar-

sen en keramische spullen. Wat verder 

zit een werkplaats waar deze dingen 

worden gemaakt. Aan de andere zijde 

zitten er mensen in de kantine te klet-

sen. Alles in één ruimte. 

In de buurt is deze plek nog niet echt 
bekend want het is pas geopend in de-
cember. Maar mensen die het wel ken-
nen noemen dit gewoon het winkeltje 
“Paspartoe”. Dit pand is gevestigd aan de 
Professor Zeemanweg 16 in Waalwijk.
Voor de inwoners ziet dit winkeltje er als 
een atelier of workshopruimte uit waar 
je gezellig wat kunt kopen en een lekker 
kopje koffie kunt drinken. Maar deze plek 
en het idee ervan is wat groter dat het 
eerst lijkt.
‘De spullen die wij maken willen wij ver-
kopen, alleen wij zijn geen winkeliers. Wij 
worden gesubsidieerd dus wij willen niet 
zo veel geld investeren in een winkel, om-
dat wij vooral willen dat het heel goed gaat 
met de cliënten. De winkel is bij ons meer 
bijzaak,’ legt teamleider van “Paspartoe” 
(stichting “Prisma”) Bert Joosen uit.

Wie zijn jullie cliënten? 
‘Het zijn allemaal mensen met beperkin-
gen. De meerderheid heeft een verstan-
delijke beperking, maar ook psychische 
en lichamelijke. Wij proberen de cliënten 
zo veel mogelijk te leren werken.’ 

Waarmee zijn ze hier bezig?
‘Wij proberen cliënten zoveel mogelijk 
werknemersvaardigheden te leren.
Hier binnen hebben wij een kantine, 
waar de cliënten dingen in de horeca le-
ren, en in het winkeltje zijn ze bezig als 
verkopers. Achter in dit pand kan je heel 
veel inpakruimtes vinden. Daar doen ze 
inpakwerk voor verschillende bedrijven. 
Wij hebben ook een houtbewerkings- en 
een tuingroep. 

Onze bedoeling is om onze cliënten zo 
veel mogelijk in contact te brengen met 
andere mensen waardoor ze deel kun-
nen nemen in de maatschappij. Dat is 
ons hoofddoel. Wij leren ze hier dat ze op 
tijd moeten komen, dat ze de telefoon uit 
moeten zetten, dat ze leuk omgaan met 
collega’s, dat ze moeten doen wat de 
baas zegt. Dat betekent niet dat wij hier 
als bazen rondlopen maar we proberen 
toch te zorgen dat als ze straks gaan 
werken bij een supermarkt of bij een an-
der inpakbedrijf dat ze weten hoe ze zich 
daar moeten gedragen.’

Hoeveel mensen werken hier?
‘Er werken ongeveer 150-160 mensen, 
maar niet iedereen is hier in het gebouw. 
Rond de 40 mensen werken al bij de Ef-

teling en bij Romca packing in Vlijmen of 
diverse bedrijven en instellingen in de 
omgeving.

Elke groep heeft een eigen begeleider. 
En die kijkt hoe het met de cliënt gaat, 
of die goed zijn werk doet en nieuwe ta-
ken leert, en of de cliënt lekker in zijn vel 
zit. In de bedrijven of instellingen  zijn er 
twee begeleiders eigenlijk - één van ons 
en één van het bedrijf waar de de per-
soon werkt. Het is best moeilijk om een 
juiste plek voor onze cliënten te vinden. 
Soms hebben wij heel veel voorstellen 
maar zijn de cliënten nog niet klaar voor 
de werkplek en soms hebben wij cliën-
ten klaar maar kunnen wij niet een goede 
plek kunnen vinden. Het moet altijd pas-
sen: de cliënt met de dingen die hij kent 
en die hij kan doen en de werkplek die 
met hem goed kan omgaan.’

En lukt het momenteel?
‘De laatste keer was er een cliënt van de 
inpakgroep. Voor haar was een plek voor 
gevonden op een school. Ze doet daar 
van alles wat: de jassen ophangen, voor-
lezen, sapjes maken, opruimen, de was. 
Deze meid is daar een hulpje, en de men-
sen zijn hartstikke blij met haar, zij wordt 
gewaardeerd. 
Vroeger zat dat meisje hier, zij was altijd 

aan het inpakken, heel verlegen en kalm. 
Ze is daar gaan werken en zij zit tegen-
woordig recht aan tafel, ze kijkt iedereen 
aan, ze laat iedereen zien wie zij is. Ze 
heeft zichzelf ontwikkeld, het is mooi om 
te zien. Ze vindt zichzelf meer waard. Ik 
dacht op het moment toen ik haar hier 
zag - top! Dat is wat wij graag willen.’

En wat meer willen jullie nog meer 
hebben/doen?
‘Wij zijn altijd blij met vrijwilligers. Het 
maakt niet uit wat je wilt doen. Maar 
toch het liefste zou ik bijvoorbeeld een 
vrijwilliger voor de houtbewerkingsgroep 
hebben. Het lijkt me geweldig! 
Alle vrijwilligers moeten wel iets heb-
ben met mensen met een beperking. Ze 
moeten wel met/voor hun iets willen 
doen. Cliënten zijn in het algemeen hart-
stikke leuke en aardige mensen. Als je 
aardig bent voor ze, dan ben je de beste 
vriend, dat gaat zo snel. Ik zeg altijd - 
wees jezelf, ze voelen dat. En als je niet 
jezelf bent dan hebben ze jou niet nodig. 
Als ze iets goed of verkeerd doen moet 
je gewoon eerlijk tegen hen zijn. Dat ac-
cepteren ze allemaal. Het is niet moeilijk 
maar niet iedereen kan dat en niet ieder-
een wil dat. Dat snap ik ook, dat hoeft 
toch ook niet. Maar degene die dat wil en 
er tijd voor heeft is altijd welkom!’

Bert Joosen.
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weg dat nagelknippertje en stop een vijl 
in koffer. Met een schaar of nagelknip-
per verstoor je de laagjes van je nagel. 
Hierdoor kun je sneller scheurtjes krijgt 
en zullen je nagels sneller breken. Om 
gespleten nagels te voorkomen, moet 
je één richting op vijlen. Of door van bin-
nen naar buiten te vijlen. Dus niet gaan 
zagen!’

Tip 2
‘Wil je op vakantie écht geen omkijken 
hebben naar je nagels, dan adviseer ik 
gellak. Ik gebruik die lak veel in mijn prak-
tijk. Het is een flexibele sterke lak die 2-3 
(en soms wel 4) weken kan blijven zitten 
en al droog is in minder dan één minuut. 
Geen gedoe meer met lange droogtijd... 
De gellak kan naturel worden aange-
bracht als French Manicure. Ga je liever 
voor een kleurtje? Pak dan bijvoorbeeld 
Koraalrood of fluor-oranje, deze kleuren 
zijn hip momenteel.’

Janneke, bedankt voor de tips!

Yvonne Fiolet is de eigenaresse van 

het bedrijf “Vrolijk opgeruimd”. Ze is 

een opgewekte jonge vrouw met im-

pulsieve ideeën. Getrouwd en moeder 

van 3 kinderen. En probeert mensen 

enthousiast te maken en te motiveren. 

Ze houdt ervan creatief bezig te zijn, en 

ook van inrichten van het huis.

Yvonne werkt met mensen met autisme 
en heeft een korte studie gedaan als 
huishoudcoach. Toen ze die had afgerond 

was het een uitdaging iets voor haar zelf 
te gaan beginnen. Ze heeft zich laten in-
schrijven bij de Kamer van Koophandel. 
De naam “vrolijk” omdat mensen blij in 
hun hoofd worden van opruimen. Ze on-
dersteunt mensen, die niet weten hoe ze 
moeten beginnen.
“Je kan pas rust creëren, als je omgeving 
ook rust ervaart” dat is haar visie. Ze 
heeft nog niet echt een doelgroep op het 
oog, iedereen is welkom in de breedste 
zin van het woord. Ook kleine bedrijven 
die het overzicht kwijt zijn. “Ik doe alles” 
geeft Yvonne duidelijk aan, “samen met 
de klant, zodat ze het daarna zelf kun-

nen”. Ze geeft als voorbeelden, bijvoor-
beeld post openmaken, preventief wer-
ken, structuur aanbrengen. Het is leuk 

om met mensen te werken.” Ik ben een 
echt mensenmens”. 
www.vrolijkopgeruimd.nl

    EVEN VOORSTELLEN    

De Wijkkrant Woordzoeker
Zoek de woorden in het kader met de letters. Let op: de woorden kunnen van links naar 
rechts of van rechts naar links geplaatst worden, zowel horizontaal, verticaal en diago-
naal. Als alle woorden zijn weggestreept in het kader, blijft er een aantal letters over. 
Deze vormen een zin. Mail deze zin vóór 15 oktober 2017 naar welkom@jelliebean.eu 
en maak kans op een setje wenskaarten van Studio JellieBean! (vergeet in de mail niet 
je NAW-gegevens door te geven). 

Prijswinnaars van de woordzoeker uit De Wijkkrant van afgelopen keer zijn:
Mary Nieuwenhuizen, Sprang-Capelle
Ied Vermeer, Kaatsheuvel
Adriëtte van Bladel, Waalwijk

Hartelijk gefeliciteerd! Jullie ontvangen per post een set kaarten van Studio JellieBean.

Het is zomer. Tijd voor een jurkje en open 
schoentjes. En dan mogen mooi gelakte 
nagels zeker niet ontbreken. Gelakte na-
gels zijn immers een verlenging van je 
(vakantie-)outfit.
Daarom vroeg De Wijkkrant nagelstyliste 
Janneke van Beek om een paar tips zo-
dat ook jij tijdens je vakantie goed voor 
de dag te komt.

Tip 1
‘Ik zal bij de basis beginnen en dan kom 
ik meteen bij mijn allereerste tip: gooi 

Mooi gelakte nagels? Zo doe je dat!

“Ik ben een mensenmens”



12

DE WIJKKRANT

Door Olena Damen

Hoe heb je jouw man leren kennen? 

Op internet? Deze vraag hoor ik best 

vaak. Mensen verwachten dat als je een 

vrouw uit Oost-Europa bent, dat je dan 

(of jouw man) expres op zoek geweest 

bent naar een partner op internet of zo. 

Natuurlijk is het niet de enige manier 

om jouw liefde te ontmoeten. Echte 

liefde komt meestal onverwacht. Zo 

was het ook met mijn landgenote Natalia 

Rozunma. 

Ze woont hier al zeven jaar, ze is voor 
haar inburgeringsexamens geslaagd en 
ze heeft een Nederlands paspoort. Nata-
lia is getrouwd, heeft een dochtertje van 
drie jaar en werkt samen met haar man 
op hun boerderij in Waspik. 

Als je de man van Natalia vraagt, hoe 
en waar ze elkaar hebben leren kennen, 
krijg je een kort antwoord: in Duitsland. 
Maar Natalia’s verhaal is wat langer. 
Het is begonnen toen Natalia nog een 
student was, meer dan tien jaar geleden. 
“Ik zat aan een agrarische universiteit in 
Kharkiv (een stad in Oost-Oekraïne). Daar 
studeerde ik economie wat met veeteelt 
te maken had. Dankzij deze studie kon ik 
stage lopen in het buitenland bij diverse 
boerderijen (één keer in Engeland en nog 
één keer in Denemarken). Ik had ook mo-
gelijkheden om door Europa te reizen, ik 
was tevens in Amsterdam geweest.”  Op 
het moment dat Natalia in Nederland 
was, zou ze nooit vermoeden dat ze hier 
ooit naartoe kon verhuizen en zelfs een 
Nederlandse boerin zou worden.

Brief, Twix, liefde
Na haar stage ging Natalia terug naar 
Oekraïne. Zij vond een baan in de hoofd-
stad en verhuisde naar Kiev. Het was 
een internationale organisatie die in-
vesteerders voor Oekraïense agrarische 
bedrijven zocht. Daar ontmoette Natalia 
een aantal boeren waarvan enkele Ne-
derlanders waren, ze wilde een zaak in 
Oekraïne beginnen. Later gaan ze nog 
een belangrijke rol in Natalia’s verhaal 
spelen. Maar toen gingen de zaken van 
dat bedrijf niet door. Natalia stopte met 
dit werk en vloog weer naar Denemar-
ken om bij een boerderij te werken. Later 
kreeg ze ander werk in Nederland, daar 
moest Natalia op kinderen passen. 
“Maar opeens op een avond, ontving ik 
een email. Het was een brief van één van 
die Nederlanders die toen, enkele jaar ge-
leden naar Oekraïne kwamen. Hij vroeg 
mij te helpen om een reis in Oekraïne te 
organiseren, met een groep Nederlandse 
en Duitse boeren. Ik heb veel dingen ge-
regeld en na een tijdje vertrokken wij met 
de auto vanuit Nederland naar Duitsland 
om iedereen op te halen. En de laatste 
man die met ons mee moest gaan was 
Peter”.
Natalia begint te lachen, haar ogen stra-
len: “Toen ik hem de eerste keer zag, 
stond hij op ons te wachten bij zijn boer-
derij (waar hij tijdelijk manager was), met 
een tas in de hand en glimlach op zijn 
gezicht. Ik zat gewoon naar hem te kij-
ken en dacht, dat alles hiervoor in mijn 
leven onbelangrijk was. Werk, relatie, 
liefde, studie, werk… Alles tegelijkertijd 
en niks duidelijks. En wanneer ik hem 
zag, begreep ik meteen alles voor mezelf. 
Het was liefde op het eerste gezicht. Ik 
merkte dat Peter ook opeens zenuwach-
tig werd, zijn handen trilden.”
De groep zou vijf dagen in de Oekraïne 
blijven. Het was best druk en vermoeiend, 
maar toch heel gezellig. “Op een avond 
zaten wij op een terras, ik was moe en 
had honger. Peter zat bij mij en pakte uit 
zijn zak een Twix. Op dat moment dacht 
ik nog: er zijn toch twee koekjes, gaat hij 
die met mij delen, haha? Peter gaf mij er 
toch ééntje en vervolgens kletsten we de 
hele avond lekker…”

Duitse “vakantie” die nog steeds 
voortduurt 
De week in Oekraïne was zo voorbij. De 
Nederlanders vlogen terug naar Neder-

Nederland door de ogen van buitenlanders

Boer zoekt vrouw
land en Natalia moest nog in het land 
blijven. Op de vluchthaven vroeg Peter 
haar telefoonnummer en dezelfde avond 
belde hij Natalia. Na enkele weken no-
digde Peter haar uit op vakantie. “Ik ging 
naar Duitsland en bleef gewoon daar. 
Eerst dacht ik dat wij iets gezelligs samen 
gingen doen, iets romantisch, dat wij van 
onze relatie gingen genieten. Maar in 
plaats van genieten moest ik hard wer-
ken samen met Peter. Dus als ik naar het 
programma “Boer zoekt vrouw” kijk, lach 
ik gewoon want die vrouwen kunnen zich 
niet voorstellen wat voor leven ze krijgen 
als met een boer gaan trouwen. Boerin 

zijn is heel moeilijk. Je moet elke dag op de 
boerderij helpen, het huishouden, bood-
schappen doen en kinderen opvoeden, 
bijna alleen. Daar moet je klaar voor zijn.”  
In Duitsland woonde het koppel twee 
jaar en toen kreeg Peter een voorstel 
om terug naar Nederland te gaan, naar 
Waspik (het project van de Overdiepse 
Polder). Daar hadden ze een nieuw huis 
en een boerderij gebouwd.
Kennis die Natalia tijdens haar studie en 
stage kreeg bleek trouwens heel nuttig, 
want nu moest ze elke dag met vee bezig 
zijn. “Ik heb eigenlijk nog rond de twin-
tig kinderen extra, lacht Natalia, dat zijn 
kalfjes voor wie ik zorg, dat is mijn taak. 
Totaal hebben wij zestig kalfjes en drie-
honderd melkkoeien.”

Over de taal, Nederlandse mannen 
en kinderopvoeding 
“Alle Nederlanders zijn enorm vriendelijk 
en open. Ze gedragen zich tegen andere 
nationaliteiten heel loyaal. Maar toch kan 
ik mij hier nooit echt thuis voelen. Het 
gevoel dat ik er niet bij hoor, krijg ik con-
stant. Aan de andere kant, voel ik me hier 
absoluut gelukkig als vrouw met mijn 
echtgenoot. De Nederlandse mannen 
zijn anders dan de Oekraïense. Ze helpen 
en ondersteunen hun vrouwen veel. Pe-
ter zegt altijd tegen mij: je bent de beste!, 
goed gedaan!
Een koppel doet altijd alles samen, sa-
men huishouden, samen kinderen op-
voeden, samen werken. Maar er is een 
uitzondering: als je een boerin bent haha, 
dan heb je meerdere taken die je moet 
verdelen

En de taal? Die begon ik al in Duitsland te 
leren. Het is raar maar het Duits vond ik 
moeilijk en het Nederlands niet. 
Wat ik in Nederland niet fijn vind is de 
zorg. Bijvoorbeeld dat de dokter’s assis-
tente een diagnose stelt via telefoon. Als 
mijn dochter ziek is, krijg ik altijd hetzelf-
de antwoord: het is een virus, ze hoeft 
geen medicijnen in te nemen. Dat vind ik 
belachelijk! 
Wat betreft kinderopvoeding, is ook an-
ders dan in Oekraïne. Ik kijk hoe de Ne-
derlanders zich met hun kinderen gedra-
gen en ik probeer hetzelfde te doen: niet 
schreeuwen tegen je kind, laat ze veel 
dingen zelf doen en eigen keuzes maken.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik Oekraïne 
niet mis. Toen ik het tegen een van mijn 
Oekraïense vriendinnen zei, communi-
ceerde ze niet meer met mij. Het is een 
prachtig land maar het bestuur vind ik 
niks. Ik mis wel heel erg mijn moeder. 
Gelukkig komt zij vaak bij ons op bezoek.

Je weet nooit wat er in je leven kan ge-
beuren. Tien jaar geleden wilde ik ge-
woon mijn studie volgen en daarna een 
appartement in mijn stad kopen om daar 
zelfstandig te wonen. Maar nu heb ik een 
andere nationaliteit, een nieuw huis en 
een eigen gezin: mijn man Peter en doch-
tertje Sasha die mij heel gelukkig maken.”
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In Sprang-Capelle vindt op 23, 24, 25 
augustus de VBK (Vakantie Bijbel Klub) 
plaats, georganiseerd vanuit de Her-
vormde kerk Sprang. De grote tent staat 
op het Molenplein, en is vorm gegeven 
door een grote groep mensen. Dit jaar is 
het thema (T)op survival. Lijnie Bogers 
een van de vele organisatoren vertelt er 
enthousiast over.
Lijnie verteld: ”Het is de laatste week van 
de schoolvakantie, als iedereen weer te-
rug is. Overdag is er een programma voor 
de kinderen van de basisschool. Die het 
leuk vinden elkaar na de lange vakantie 
weer te zien, en in de avond voor de jon-
geren vanaf 12 jaar. We beginnen altijd , 

met een Bijbelverhaal en het zingen van 
liederen. Daarna gaan we nog meer leuke 
dingen doen, en dit jaar met het thema 
survival. Ik zelf ben betrokken bij  de ac-

tiviteiten voor de kleintjes, en een andere 
groep van onze club met de jongeren. In 
de activiteiten zit altijd een blijde bood-
schap verbonden. Het is organisatorisch 
een grote klus, daarom moet voor de va-
kantie alles geregeld zijn. De scouting is 
ook uitgenodigd om te helpen. Er worden 
in de avond voor de jongeren tochten 
door de bossen georganiseerd, door mid-
del van GPS en ook mogen ze een kamp-
vuur maken. Er is ook een band aanwe-
zig. En als we dan de drie dagen heerlijk 
met elkaar op survival zijn geweest, moe 
maar voldaan, is de weekafsluiting in de 
hervormde kerk van Sprang. Ik kan het 
niet blijven herhalen, dat iedereen van 
harte welkom is. Op de website staat de 
flyer met daarin de activiteiten geduren-
de de dagen:
www.hervormdsprang.nl .”

Iedereen is welkom bij de 
vakantiebijbelklub

Niels Aussems 25 jaar, een geboren 

Waalwijker. Zet zich in om de moeilijker 

doelgroep van arbeidsbeperkten aan 

een baan te helpen. Dat doet hij met 

veel passie en vuur en een sociaal hart, 

en maakt deuren open die voor andere 

gesloten blijven. 

Niels heeft een bijzondere loopbaan, 
vanuit het praktijkonderwijs is hij op de 
bank thuis komen zitten. Niet geschikt 
voor het MBO werd er gezegd. Omdat 
het geen passend onderwijs zou zijn, 
geen maatwerk voor een jongen zoals 
hij, met een beperking. Niels is niet bij 
de pakken neer gaan zitten, en is gaan 

fotograferen bij festivals bij de Tavenu. 
Zo kreeg hij veel volgers op zijn face-
bookpagina, en kon hij zich promoten als 
fotograaf van de regio bij lokale evene-
menten. De hobby staat nu op een laag 
pitje. Hij is in eerste instantie de sales in 
gegaan, en heeft vakanties voor ouderen 
georganiseerd en verkocht. Toen kwam 
hij in contact met Raymond Diemer, en 
daarmee is de nationale talentenbank 
ontstaan, en is Niels algemeen directeur 
geworden.

Op de website die ze hebben ontwik-
keld kunnen mensen, die door hun be-
perking noodgedwongen thuis zitten, en 
dat zijn er 100.000, zichzelf verkopen bij 
werkgevers. Ze kunnen hun CV plaatsen, 

filmpjes plaatsen waarin ze vertellen wie 
ze zijn, en online trainingen volgen bij be-
kende cursus instellingen en de regie van 
het leven in eigen hand te nemen. Ook 
zijn er Webinars opgezet. Er is een eigen 
studio waar de cliënten terecht kunnen.

Niels is het levende voordbeeld, dat je 
ondanks je beperking een groot succes 
kunt worden, en dat draagt hij graag uit. 
Hij maakt deuren open die voor anderen 
gesloten blijven, en laat geen kans onbe-
nut om voor de doelgroep op te komen. 
Zo is hij ook bij de bedrijven in Waalwijk 
langs geweest, om de belangen van de 
doelgroep te behartigen. En ze duidelijk 
te maken dat het ook voordelen heeft 
deze mensen aan te nemen. Niels is zo 

gedreven dat hij nu genomineerd is voor 
de titel van jongste ondernemer. 
Op www.nationaletalentenbank.nl staat 
alles duidelijk beschreven, en alle moge-
lijkheden duidelijk verwoord, neem eens 
een kijkje.

“ Met plezier je werk doen,
vol van inzet en passie.”

Niels Aussems.  Foto: Corne Hannink Fotografie
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Feestelijke opening 
vernieuwd terras Parkpaviljoen

De laatste weken is er hard gewerkt aan het terras 
van het Parkpaviljoen in Waalwijk. De oude grindte-
gels hebben plaats gemaakt voor mooi eigentijds te-
gelwerk. Er is inmiddels nieuw meubilair aangeschaft 
en een gloednieuwe parasol is in aantocht. Prachtige 
grote planten, afkomstig van de Hortus Botanicus Am-
sterdam, maken het geheel af.
Het is een plek geworden in het centrum van Waalwijk 
en toch midden in het groen waar het goed vertoeven 
is. Na een wandeling door het bekoorlijke wandelpark of 
een stadswandeling, om even bij te komen van het win-
kelen of gewoon omdat het een fijne plek is, iedereen 
kan er neerstrijken voor een kopje koffie, een verfrissend 
drankje, ambachtelijke snack of een heerlijk ijsje. 

Het terras mag, na harde arbeid van vrijwilligers en bij-
dragen van de Lions-Club Waalwijk en het WOP Centrum/ 
Besoijen, weer gezien worden. Dat wil het Parkpaviljoen 
graag vieren met alle sponsoren van het Parkfestijn van 
afgelopen 21 mei, alle stakeholders, de huurders van de 
zalen en leveranciers maar zéker ook met alle mensen die 
het paviljoen een warm hart toedragen of gewoon eens een 
kijkje wil nemen op het vernieuwde terras. Iedereen is van 
harte welkom!
Op zaterdagmiddag 8 juli vanaf 15.00 uur worden bezoe-
kers en genodigden ontvangen met een feestelijk glaasje 
Prosecco. Om 16.00 uur zal wethouder Hans Brekelmans 

de officiële openingshandeling verrich-
ten waarna er volop gelegenheid is om 
gezellig samen een drankje te nuttigen. 
De hapjes worden verzorgd door het 
Parkpaviljoen en D.J. Clemens van Bracht 
zorgt voor de muzikale omlijsting van de 
middag.

Het parkpaviljoen is volop in beweging 
en er zitten allerlei uiteenlopende activi-
teiten in de planning. Er is ook een mo-
gelijkheid om er met uw clubje een eigen 
activiteit te organiseren. De vrijwilligers 
van het paviljoen kunnen u hierbij onder-
steunen. Ook worden er streekproducten 
aangeboden zoals plaatselijk gebrouwen 
bier, biologische ijsjes en ambachtelijk 
bereide snacks. Het terras is nu open 
op de inloopmiddagen op dinsdag- don-
derdag- en zaterdagmiddag maar het 
Parkpaviljoen wil het terras de komende 
zomermaanden ook openen op zondag-
middag. Hiervoor is de stichting hard op 
zoek naar vrijwilligers. 

Wilt u meer informatie over de mogelijk-
heden of heeft u nog een zondagmiddag 
in de maand over om het bezoekers naar 
hun zin te maken op deze unieke locatie 
midden in het centrum van Waalwijk?
Alle informatie is te vinden op: 
www.parkpaviljoenwaalwijk.nl, 
www.facebook.com/ParkpaviljoenWaal-
wijk, info@parkpaviljoenwaalwijk.nl

Iedereen met een goed idee voor de 

straat, buurt, wijk of de hele gemeente 

Waalwijk kan veel geld winnen voor de 

uitvoering ervan. Dat kan door mee te 

doen aan de wedstrijd ‘Het Beste Idee 

van Waalwijk’. 

De wedstrijd draait om ideeën die zorgen 
dat wonen en werken in de gemeente 
Waalwijk de moeite waard blijft, nu en 
in de toekomst. Ideeën die maken dat 
iedereen mee kan blijven doen. Het idee 
moet nieuw zijn voor Waalwijk, nog niet 
zijn gestart en moet nuttig zijn voor de 
lokale samenleving.

De winnaars van vorig jaar wonnen geld 
om een vervoers- en boodschappen-
dienst te beginnen, een natuurspeeltuin 

aan te leggen, voor het promoten van 
lokale producten in etalages van leeg-
staande winkelpanden, voor het zoeken 
van werk voor mensen met een beper-
king en het opknappen van een vervallen 
speeltuin. 

Doe mee met ‘Het Beste Idee van Waalwijk’

Win een mooi bedrag voor je straat, wijk of buurt!
Presenteren
De gemeente Waalwijk roept iedereen, 
van vrijwilligers, organisaties en sociaal 
ondernemers tot individuele inwoners op 
om hun goede idee aan te melden. Twin-
tig (groepjes) mensen krijgen de kans om 

op dinsdagavond 19 september hun idee 
in 5 minuten tijd te presenteren aan een 
panel onder leiding van wethouder Hans 
Brekelmans. Dat gebeurt in sporthal De 
Slagen in Waalwijk. 

Het panel beslist dezelfde avond wie de 
vijf winnaars zijn. Onder hen wordt maxi-
maal 50.000 euro verdeeld. Deelnemers 
kunnen hun kans vergroten door hun 
idee op facebook.com/waalwijkactief te 
plaatsen en zoveel mogelijk likes te ver-
zamelen. Het aantal likes wordt door het 
panel meegenomen in de beslissing.

Meedoen? 
Aanmelden kan tot 11 september via 
www.waalwijk.nl/besteidee. Wie geen 
internet heeft, kan voor de aanmel-
ding bellen met Margriet Rijnja op 0416 
683563
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In buurthuis Zanddonk, is op 2 december 
2016, een bijzonder initiatief gestart. Te 
weten de Moeder/dochter kookclub. Een 
vrouwengroep van alle denkbare culturen 
die Waalwijk rijk is. De initiatiefneemster 
is Zahra el Messaoudi, die de behoefte 
onder de vrouwen aanvoelde op het 
schoolplein en in de Moskee An Nur. En is 
daarmee naar Contour de Twern gegaan, 
en zo is de moeder/dochter kookclub ge-
boren.  Supermarkt Eyup en supermarkt 
Sahan sponsoren de ingredienten voor 
de recepten die de dames iedere vrijdag-
avond maken.

De recepten wisselen per avond, iedere 
avond een andere cultuur. Buiten het ko-
ken heeft de avond nog een ander doel, 

De moeder en dochter kookclub IN HET BUURTHUIS
In deze rubriek bezoeken we een club 

of groep welke een activiteit hebben in het buurthuis. 

gezelligheid. Het koken met je kind in een 
neutrale omgeving, maakt dat alles be-
spreekbaar is. En worden de ervaringen 
uitgewisseld. Er wordt gesproken over 
kinderproblemen, zoals bijvoorbeeld het 
pesten op school, de strengheid van vader 
en de Syrische problematiek.

Maar ook zetten ze zich in voor een van de 
Nederlandse dames, Ingrid Melis, die met 
een handbike de Alpe d’Huez gaat beklim-
men.  Ze hebben hapjes verkocht, en een 
taartenactie georganiseerd en daarmee  
139 euro opgehaald. Een bedrag om trots 
op te zijn. 
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Buurthuis 
Zanddonk
Willaertpark 2a

5144 VM Waalwijk
T (0416) 33 82 88

MAANDAG
09.00 - 12.00 Spaanse les
10.00 - 12.00  Somalische  
  Naaiclub
13.00 - 17.00 BV de Amstel
13.00 - 17.00 Vrije Inloop
14.00 - 16.00  Handwerken
19.00 - 00.00  BV Zanddonk
19.30 - 23.30  Sjoelver. De  
  Zandschuivers
19.00 - 21.00  COZY

DINSDAG
13.00 - 17.00  Ouderen  
  Biljart
13.00 - 17.00  Vrije inloop
13.00 - 16.30  (1x per 2wk)  
  Bingo
14.00 - 16.00 Buurtkamer 
19.00 - 00.00  BV RKC

WOENSDAG
09.00 - 11.30  Schildersclub
12.30 - 13.30  Soepgroep
13.00 - 17.00  BV De Amstel
13.00 - 17.00  Vrije Inloop
19.00 - 21.00  WSV 
  Waalwijk
20.00 - 23.00  Country  
  Dans

DONDERDAG
13.00 - 17.00  Vrije inloop
13.30 - 15.30  Country  
  dans
13.00 - 15.00  Wij(k)dien- 
  sten
16.00 - 17.00 MeidenClub  
  CdeT
19.00 - 21.30  Dansclub  
  Waalwijk

VRIJDAG
09.00 - 11.30  Vriendenclub
13.00 - 17.00  Vrije inloop
19.00 - 22.00  Moeder- 
  dochter
  moment

ZATERDAG
Afhankelijk van het 
programma

ZONDAG
afhankelijk van het 
programma

Verenigings-
gebouw

De Ouwe Toren
Loeffstraat 107

5142EP Waalwijk
Beheerder Paul vd Boom

T 06 16513665

MAANDAG
18.00 Double You  
 dance
19.30 Bridge
19.30 Yoga

DINSDAG
09.30 - 10.30 Yoga 55+
13.30 Bridge
18.00 De Noten- 
 krakers
20.00 Musical Next

WOENSDAG
16.45 Double You  
 dance
18.15 Weight  
 Watchers
19.30 - 20.30 Yoga

DONDERDAG
16.45 Double You  
 dance

VRIJDAG
14.00  Bingo - om  
 de week
19.00 Djemm

ZATERDAG

ZONDAG
10.00 -12.30 Bijscholing   
 Allochtonen

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

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

MAANDAG
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

DINSDAG
09.00 - 12.30  3 x 1 uur  
 Yoga
13.00 - 17.00  Vrije inloop
13.00 - 17.00  BV D.O.T
13.00 - 17.00  Kaarten
13.30 - 16.30  2x 1 uur Yoga
14.00 - 16.00  Inloop RIBW  
 / Kiemuur
19.30 - 20.30  Jazz Dance
19.30 - 20.30  1x per 2 wk  
 Sjoelver. 
 Langstraat

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
16.00 - 20.00 Buurtkamer
17.00 - 20.00 Kookgroep
18.30 - 20.30  Wij(k)diensten
19.00 - 21.00  Zangkoor  
 Rode en  
 Witte Wijk
20.00 - 22.00  Bloemschikken
20.00 - 23.00 Gospelkoor

DONDERDAG
09.00 - 11.15  Houtsnijden
09.00 - 12.00  Ouderengym  
 NVVH
10.00 - 12.00  Duitse les
13.00 - 17.00  Vrije inloop
13.00 - 17.00  BV D.O.T
13.00 - 16.00  1x per 2wk  
         Kaartclub De  
 Gezelligheid
13.00 - 16.00  Vrouwen- 
 praatgroep
19.00 - 23.00  Vrije inloop
19.30 - 23.00 Kaartver. Ww
19.15 - 21.15  Yoga
19.30 - 20.30  VUK Yoga
20.00 - 24.00  Kaartver. Ww
Elke do-avond rikken en 
jokeren in competitieverband

VRIJDAG
13.00 - 17.00  Vrije inloop
13.00 - 17.00  BV D.O.T
19.00 - 23.00  Sjoelen, 
 ene week  
 competitie  
 andere week  
 vrij sjoelen

ZATERDAG
09.00 - 13.00  Elke 1ste  
 zaterdag  
    vd mnd  
 Verzame- 
 laarsbeurs
19.30 - 21.30  Bloem-
 schikken
   
   
ZONDAG 
13.00 - 16.30  Elke even  
 week Rikken  
 en Jokeren
16.00 - 20.00 Buurtkamer

Buurtcentrum 
Sprang-Driessen 

Jeroen Boschstraat 1
5161 VA Sprang-Capelle

T (0416) 283052, 
bgg. 06 30702702

buurtcentrumsprang-
driessen@hotmail.nl

MAANDAG
vanaf 19.45  Koor  

Phonè  

DINSDAG
vanaf 18.00  Muziekver 

Marijke

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

DONDERDAG
19.30  DC De Kets  
 (dansen v.
   mensen met  
 beperking) 
19.45  Rolidas 
 Rolstoel-
 dansers 
 

VRIJDAG
19.30 – 21.30  Elke 1ste vrij 

vd maand 
Disco Ster-
renlicht. Disco 
voor mensen 
met een 
beperking.

ZATERDAG
20.00 Ridin 
 Linedancers 
 (2e zat. vd  
 maand)
ZONDAG
gesloten

Buurthuis 
Vrijhoeve
Akkerwinde 1A 

5161 XL Sprang-Capelle
T (0416) 27 97 43

www.buurthuisvrijhoeve.
organiseert.nl

MAANDAG

 

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

WOENSDAG
09.00 – 10.00  Yoga
10.30 – 11.30  Yoga 2e  
 groep
Vanaf 19.30   Rikken en  

jokeren (ca. 
2x per mnd)

(Data worden gepubliceerd)

DONDERDAG
19.30 – 21.30  Creatief met  
 bloemen

VRIJDAG
18.30 – 20.30   Jeugddisco  

groepen 
 1 t/m 8
 (1x per mnd)

ZATERDAG
09.30 – 10.30   Ballet 4-6  
  jaar
10.30 – 11.30   Ballet 7-12  
  jaar
ZONDAG
Gesloten  

Parkpaviljoen 
Waalwijk

Grotestraat 154a
5141 HC Waalwijk
T (0416) 332 962

info@parkpaviljoenwaalwijk.nl
www.parkpaviljoenwaalwijk.nl

MAANDAG

 

DINSDAG
v.a. 13.00  vrije inloop
 voor een kop  
 koffie, samen  
 biljarten of  
 gezelschaps- 
 spel
Avond Jeu de  
 Boules club

WOENSDAG
middag 2x per  
 maand  
 kinder-
 activiteit
2x per maand 
Thuis met Dementie

DONDERDAG
v.a. 13.00   vrije inloop
 voor een kop  
 koffie, samen  
 biljarten of  
 gezelschaps 
 spel-
17.30 - 19.30  Wij(k)diensten

VRIJDAG ZATERDAG
v.a. 13.00   vrije inloop
 voor koffie,  
 biljarten of  
 gezelschaps 
 spel
ZONDAG
Middag Jeu de  
 Boules club

OP ZOEK NAAR EEN RUIMTE VOOR UW BIJEENKOMST OF VERGADERING? INFO@PARKPAVILJOENWAALWIJK.NL OF WWW.PARKPAVILJOENWAALWIJK.NL 

Steunpunt 
Achter de Hoven

Hendrikus Chabotstraat 70
5161EK Sprang-Capelle

T (0416) 282422  
Email:  s.wo@home.nl

MAANDAG
14.00 – 16.00  Breien/
    haken  
 (Welfare)
14.00 – 16.00  Soos 
    (Kaarten/ 
 sjoelen/
 spellen
14.00 – 16.00  Bingo (Elke    
    laatste  
 maandag vd   
    maand)

DINSDAG
09.00 – 09.45  Meer Bewe- 
 gen Voor  
 Ouderen 
 (1e Groep)
10.00 – 10.45  Meer Bewe- 
 gen Voor  
 Ouderen 
 (2e Groep)
13.00 – 16.30 Biljarten  
 Ouderen  
 Vermaak

WOENSDAG
09.30 – 11.30  Koersbal
13.00 – 16.30  Biljarten  
 Ouderen  
 Vermaak
13.30 – 16.30  Kaarten  
 (Rikken/ 
 Jokeren)

DONDERDAG
10.00 – 11.00  Vrije Inloop  
 Koffie- 
 ochtend
13.00 – 16.30  Vrij Biljarten
13.00 – 16.30  Vrije Inloop

VRIJDAG
13.30 – 16.00  Sjoelen
13.00 – 16.30  Vrije Inloop

ZATERDAG

ZONDAG

Heeft u nieuws voor 

De Wijkkrant?

mail naar: 

dewijkkrant@talgv.nl


