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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 Hetty van der Heijden. 
 
Deze foto is door Hetty genomen in 
Waalwijk, aan de  Pakketweg,  de nieuwe 
weg  naar  het  in aanbouw zijnde  distri-
butiecentrum van Bol.com.
Daar lag deze wegwijzer.

Ze vraagt zich het volgende af:
Gaat Waalwijk nu naar hogere sferen ? 
Of  heeft het te maken met de verwij-
dering van alle overbodige en nutteloze 
borden in Waalwijk? Of met de nieuwe 
kruising aan het einde van afslag 38 van 
de Maasroute?

De foto is gemaakt met een Canon Power-
shot G16-camera. De belichtingstijd 1/200 
sec., max. lensopening 1.6875 en de witba-
lans is handmatig ingesteld.

Hoe vindt u dat uw straat eruitziet? Bent 
u tevreden over het groen in uw buurt? 
Of mag uw straat wat fleuriger? Help 
uzelf en de gemeente door een stuk 
openbaar groen te adopteren. 

Samen met buurtbewoners kunt u het 
gemeentegroen in uw buurt onderhou-
den. Dit betekent nieuw groen plan-
ten, verwijderen van onkruid en afval, 
schoffelen/harken en water geven. Bij 
adoptiegroen mogen bewoners zelf de 
planten kiezen en deze op kosten van 
de gemeente aanschaffen. De gemeente 
vergoedt € 12,50 per m2. Op dit moment 
zijn er al meer dan 80 locaties in Waal-
wijk waar bewoners groen onderhou-
den. Maar er is nog groen genoeg om te 
adopteren.

Voor de voorwaarden kunt u kijken op http://www.waalwijk.nl/inwoners/
bewonersinitiatieven_3710/item/adoptiegroen_3418.html

Groene vingers? Meld u aan voor adoptiegroen!
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Op woensdagmiddag 8 juni aanstaande 
organiseert Buurt en Belangenvereni-
ging Sint Antoniusstraat/plein “BBA-
Waalwijk” voor de 8e keer de jaarlijkse 
buitenspeeldag deze is opgezet door 
o.a. Veilig Verkeer, Jantje Beton, Nicke-
lodeon. In het hele land vinden op deze 
dag dergelijke activiteiten plaats. De 
middag is bestemd voor de kinderen van 
de basisscholen. Het Antoniusplein is 
die middag afgesloten voor alle verkeer 
zodat de kinderen ongestoord kunnen 
spelen er wordt een circuit uitgezet met 
Oud-hollandse spelletjes zoals spijker-
poepen, zaklopen, steltlopen, blikgooien 
enz. Tevens kunnen de kinderen worden 
geschminkt. 
Ook de medewerkers van Contourde-
Twern zijn aanwezig met de de Sport- en 

Buitenspeeldag Sint Antoniusplein

Spelbus, de bus zit vol met buitenspeel-
goed, ballen, stoepkrijt en nog veel meer. 
Ook brengen ze een springkussen mee.
Het afgelopen jaar deden er bijna 150 
kinderen mee en hadden veel plezier 
dankzij het goede weer en inzet van een 
aantal enthousiaste  vrijwilligers.  

Natuurlijk wordt er weer gezorgd voor 
wat lekkers in de vorm van een ijsje en 
frisdrank. Klaas Houweling is namens de 
BBA-Waalwijk de organisator van deze 
leuke middag. Om een indruk te krijgen 
hoe leuk deze speelmiddag is kunt u zien 
aan de hand van de foto’s op de website:
http://bba-waalwijk.nl
Op deze website van onze vereniging 
kunt u nog veel meer informatie vinden 
over de andere activiteiten.

Achtste BBA Buitenspeeldag groot succes!
Al acht aaneengesloten jaren organi-
seert Buurt- en Belangenvereniging Sint 
Antoniusstraat op het Sint Antoniusplein 
een straatspeeldag. Hiermee sluit BBA 
aan bij het landelijk initiatief, dat onder-
steund wordt door Jantje Beton, Veilig 
Verkeer Nederland en Nickelodeon. Deze 
jeugdzender gaat op de woensdagmid-
dag van de Nationale Straatspeeldag op 
zwart om kinderen te stimuleren mee te 
doen. En in Waalwijk deden ze dat mas-
saal! Op woensdag 8 juni om 13.00 uur 
startte het evenement. Enkele weken 
van voorbereiding door de organisatie en 
een paar leuke redactionele stukjes in de 
lokale kranten stonden garant voor een 
grote toestroom van kinderen.
Onder de bezielende leiding van Klaas 

Houweling werd het plein versierd, de 
spellen opgesteld en de 20 (!) vrijwilli-
gers, waaronder drie dames uit de Max 
Bruchstraat, welkom geheten. Een aan-
tal basisschoolkinderen verrichtte hand- 
en spandiensten en medewerkers van 
ContourdeTwern brachten de bekende 
Sport- en Spelbus en een luchtkussen mee.
De kinderen stonden al te trappelen van 
ongeduld toen op het zonovergoten plein 
de Oudhollandse spellen konden begin-
nen. Zaklopen, knikkeren, blikgooien, 
spijkerslaan, in totaal aan dertien ver-
schillende spelletjes konden de bijna 180 
kinderen meedoen. Aan 150 ingekochte 
ijsjes kwamen we te kort maar gelukkig 
was de supermarkt dichtbij…
Kinderen van B.S.O. de Vuurtoren en Kin-

derrijk deden ook mee en hadden veel 
plezier. Naast gezellige muziek en volop 
ranja was er ook een popcornautomaat, 
gesponsord door Karwei. De groene 
Karwei-petjes kleurden al snel het hele 
plein, evenals de vrolijk geschminkte ge-
zichtjes. Sommige kinderen wilden ‘nog 
een rondje’ doen...
Toen om vier uur het festijn werd afge-
sloten en de vrijwilligers als dank een 
bloemetje kregen (beschikbaar gesteld 
door Bloemisterij de Bie) bood weer een 
aantal mensen spontaan medewerking 
aan voor de volgende editie.
De organisatie kan terugkijken op een 
zeer geslaagde dag en heeft al weer 
nieuwe ideeën om er volgend jaar een 
nog groter feest van te kunnen maken.
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Sportvereniging GALM/SCALA heeft tot 
doel de lichamelijke beweging van oude-
ren te stimuleren.
GALM is een door de Universiteit van 
Groningen ontwikkelde trainingsmetho-
de voor 50-plussers en betekent Gezond, 
Actief, Lichamelijk, Maatschappelijk.
De Galm-trainingen bestaan hoofdzake-
lijk uit conditiegymnastiek en bewegen in 
spelvorm. Momenteel bestaat de vereni-
ging uit 160 leden en 6 gediplomeerde  
vaste docenten. Tevens is er in de vereni-
ging het project SCALA opgenomen voor 

personen met een lichte lichamelijke 
beperking. Het bestuur van de vereni-
ging bestaat uit vrijwilligers die tevens 
deelnemen aan de trainingen. Er is geen 
winstoogmerk en alle kosten worden be-
taald uit de contributies en mogelijke do-
naties. De eerste twee lessen zijn gratis 
en de kosten per kwartaal €30-.

Heeft u interesse kijk dan op: 
www.galmwaalwijk.nl 
Bij vragen: neem gerust contact op met 
sportvereniging GALM Waalwijk.

Sporten voor  Senioren 
in Waalwijk en Waspik

Voor wie behoefte heeft aan ontspan-
ning, zou eens beukennootjes moeten 
gaan rapen. Het bos ligt in september en 
oktober vol met deze driehoekige bruine 
nootjes. Wanneer je eenmaal aan het 
rapen bent, vergeet je je dagelijkse be-
slommeringen –als je tenminste ook nog 
je telefoon thuis laat!

De vruchtwand van beukennootjes is 
verhout, net zoals bij hazelnoten en 
kastanjes. Dat betekent dat je de beu-
kennootjes moet pellen. En dat, dát zou 
je haast een beukennootjes-meditatie 
kunnen noemen. Het is een tijdrovend 
karweitje, waarbij je je alleen maar hoeft 

te focussen op het pellen. Voor je het 
weet, is je hoofd tot rust gekomen.

De smaak van de nootjes is te vergelij-
ken met die van kastanjes. Rooster de 
beukennootjes in een klein beetje olie 
met knoflook en ze zijn heerlijk voor in je 
salade. En die salade kun je dan geheel 
ontspannen eten, smakelijk!*

*p.s. Het schijnt dat ‘rauwe’ beukennoot-
jes –bij het eten van grote hoeveelhe-
den- giftig zijn. Het advies luidt daarom 
de nootjes te roosteren voordat je ze 
gaat eten.

Beukennootjes-meditatie

Rectificatie
In het interview met dementie consulente Marianne de Jongh, in het mei nummer van 
dit jaar, is per abuis een verkeerde titel vermeld waarin de indruk werd gewekt dat de-
mentie te voorkomen is. Dit is niet juist. Dementie kan niet voorkomen worden! De titel 
moest luiden: Dementie: hoe te herkennen en er mee om te gaan.

Waalwijk 2025: samen met inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke or-
ganisaties

De gemeente Waalwijk gaat haar visie 
op de toekomst van Waalwijk actuali-
seren. Dat doet ze, omdat de oude visie 
aan een update toe was. Met de nieuwe 
kijk wil de gemeente inspelen op de sa-
menleving die in rap tempo verandert. 
Uitgangspunt daarbij is het optimaal be-
nutten van de kwaliteiten van Waalwijk, 
Sprang-Capelle en Waspik: hoe zorgen 
we samen dat het aantrekkelijk wonen, 
werken en recreëren in de stad is en wat 
is daarvoor nodig? 

Bij het schrijven van de nieuwe visie 
betrekt de gemeente graag inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke or-
ganisaties. Hoe zien zij de toekomst 
in Waalwijk als het gaat om de manier 
waarop we in de stad wonen, werken, 
leren, recreëren, ondernemen en voor 
elkaar zorgen? De gemeente vindt het 
belangrijk dat de nieuwe visie een geza-

menlijke kijk is, gedragen door de men-
sen in de gemeente.

Blijf op de hoogte en doe mee
Inwoners, ondernemers en maatschap-
pelijke organisaties worden daarom na-
drukkelijk uitgenodigd een bijdrage te le-
veren aan de nieuwe visie. Na de zomer 
start dat traject. Via www.facebook.com/
waalwijk2025 kan iedereen zich aanmel-
den. Die Facebook-pagina staat centraal 
in de communicatie over de nieuwe visie 
en relevante ontwikkelingen.

Om te horen wat Waalwijkers belangrijk 
vinden bij die nieuwe visie worden digita-
le vragenlijsten gebruikt. Ook volgen er in 
het najaar en volgend voorjaar gesprek-
ken met geïnteresseerden. De gemeente 
wil samen met Waalwijkers anticiperen 
op nieuwe kansen en ontwikkelingen. 
Zodat het ook in 2025 en de jaren daarna 
aantrekkelijk wonen, werken en recreë-
ren in Waalwijk is.  

Gemeente actualiseert 
toekomstvisie Waalwijk 
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Tijdens de tweede tour van de Kracht-
toerbus, op woensdagavond in Waspik, 
vertelde Gerda Braam haar verhaal. Over 
haar passie voor het KIEMUUR. Sinds 
drie en half jaar is ze ervaringsdeskun-
dige bij dit project.

Heb jij dat ook?
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 

“Het kiemuur”, voor ontmoeting en groei

officiële instantie? Kom dan naar het KIE-
MUUR. Het KIEMUUR is een laagdrem-
pelige ontmoetingsplek waar je terecht 
kunt voor advies, hulp bij eigen ontwik-
keling of gewoon een praatje.

Van harte welkom
Het KIEMUUR is voor iedereen gratis 
toegankelijk: voor wijkbewoners, cliën-
ten van zorginstellingen, familie of vrien-
den en vrijwilligers. Je bent hier van harte 
welkom voor een luisterend oor en on-

dersteuning bij allerlei zaken zoals: Soci-
ale contacten, wonen, dag invulling, werk 
of psychische gezondheid.

De ervaringsdeskundigen van het KIEM-
UUR hebben zelf ervaring met lichame-
lijke of psychische klachten en/of ver-
slaving. 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 tegen-
aan loopt.

Wil je meer weten?
Kijk dan op www.kiemuur.nl. 
Zittingsdagen Waalwijk: 
wijkcentrum de WIERD, 
St Crispijnstraat 83, donderdagmiddag, 
en 
buurtcentrum Bloemenoord, 
Bloemenoordplein 3, 
dinsdagmiddag beide van 14.00 tot 
16.00. Voor verdere tijden en locaties kijk 
op de website of mail naar info@kiem-
uur.nl bellen kan ook 0615904492

Waalwijks tijdschrift 
De Sjaak krijgt een vervolg

WAALWIJK – De Sjaak krijgt een vervolg. 
De tweede editie van dit glossy maga-
zine voor en over Waalwijk verschijnt in 
de lente van 2017. Het wordt, net als het 
eerste nummer, uitgebracht door stich-
ting Uitgeverij Baard & Kale uit Waalwijk. 
De eerste editie van De Sjaak verscheen 
in november 2015 in een oplage van dui-
zend stuks. Die exemplaren waren snel 
uitverkocht. Vanwege dat succes heb-
ben de vier makers van De Sjaak beslo-
ten een tweede nummer uit te brengen. 
Ook De Sjaak #2 wordt gemaakt door 
Chantal Berber (vormgeving), Luuk Aarts 
(fotografie) en Sjaak Koolen (teksten) uit 
Waalwijk en Johan van Grinsven (teksten) 
uit Tilburg. 
Het tweede nummer krijgt eenzelfde 

opzet als het eerste: een dik tijdschrift 
dat oogt als een boek, uitgevoerd in 
een groot formaat, met daarin tal van 
verhalen. In De Sjaak #1 stonden onder 
meer rijk geïllustreerde sfeerreportages 
over het oude Mollercollege en Jachtha-
ven Waalwijk, interviews met dichter en 
kunstliefhebber Toon Gouda en de broers 
Rini (biljartkampioen) en Clemens (Deur-
zakker) van Bracht, een verhaal over 
de enige echte Meneer van Dijk en The 
Shakin’ Arrows en diverse columns van 
journalist Sjaak Koolen.

De naam De Sjaak is een knipoog naar 
bekende tijdschriften als de Linda, Wen-
dy, Catherine, Goedele, Youp en Maarten. 
En er is zelfs een Jezus! Maar ‘de sjaak 

RINI EN CLEMENS 

VAN BRACHT

GAAN MET DE BILLEN BLOOT

DE LAATSTE VOETSTAPPEN 

IN HET OUDE

DR. MOLLERCOLLEGE

SCHOENPORTRETTEN

VAN LUUK AARTS

November 2015

EN OOK: THE SHAKIN’ ARROWS, HET MEEST VERBOUWDE GEBOUW VAN WAALWIJK, 

DE EEUWIGE LIEFDE VOOR WAALWIJK VAN TOON GOUDA , DE GEWONE JACHTHAVEN,

DE ENIGE ECHTE MENEER VAN DIJK, COLUMNS VAN SJAAK KOOLEN EN VEEL MEER!

zijn’ betekent ook: de pineut zijn. De ma-
kers van De Sjaak willen met hun uitgave 
bewijzen dat inwoners van Waalwijk ze-
ker niet de sjaak zijn. De stad heeft na-
melijk veel te bieden; veel meer dan me-
nigeen vermoedt.

Lees meer over De Sjaak op de website 
www.uitgeverijbaardenkale.nl.

In de gemeente Waalwijk is een buurt-
toezichtteam gestart. Burgemeester 
Kleijngeld en politiechef Van der Vliet 
reikten woensdagavond de eerste hes-
jes aan de teamleden uit. Daarna liepen 
zij met het buurttoezichtteam een korte 
ronde door Waalwijk.

Het buurttoezichtteam bestaat uit twaalf 
enthousiaste inwoners die zich actief in-
zetten voor de veiligheid van hun wijk. 
De leden van het buurttoezichtteam lo-
pen een aantal avonden per week in hun 
opvallende hesjes door diverse wijken in 
Waalwijk. 
Zij houden een extra oogje in het zeil en 
melden verdachte en onveilige situaties 
bij de politie.  Het buurttoezichtteam 
loopt regelmatig en zichtbaar rond in de 
wijk en vormt zo een extra drempel voor 
criminelen om toe te slaan.  

Burgemeester Kleijngeld: “Ik ben blij met 
deze enthousiaste club inwoners. Zij wil-
len zich inzetten voor de veiligheid van 
hun wijk en dat vind ik waardevol. Hoe 

Buurttoezichtteam 
Waalwijk aan de slag

meer ogen en oren er in de wijk gericht 
zijn op veiligheid, hoe beter dat is. Na-
tuurlijk hoeven zij dit niet alleen te doen. 
Gemeente en politie doen er uiteraard 

ook alles aan om Waalwijk veilig te hou-
den. Met z’n allen maken we hiermee 
een vuist tegen criminaliteit.”

Waalwijk kent al een groot aantal buurt-
preventieteams. Deze buurtpreventie-
teams zetten zich ook in voor de veilig-
heid in hun eigen wijken. Zij signaleren 
onwenselijke zaken en geven dit door 
aan de gemeente of politie. De buurtpre-
ventieteams lopen niet zichtbaar rond 
in de wijken. Het nieuwe buurttoezicht-
team is zichtbaar aanwezig en breed in-
zetbaar in diverse Waalwijkse wijken.

Meedoen? 
Heeft u ook interesse om zich aan te slui-
ten bij het buurttoezichtteam? Neem dan 
contact op met de gemeente Waalwijk 
om vrijblijvend een keertje mee te lopen.

Nieuwe lokale 
radiozender

In augustus startte in Waalwijk een nieu-
we legale lokale radiozender.

Deze zender is te ontvangen op een ge-
wone draagbare radio, autoradio of een 
oude buizenradio! 
Het is een middengolfzender op de fre-
quentie 1485 Kilohertz wat overeen-
komt met 202 meter.

De zender staat in Besoyen, dus met 
name in Waalwijk west goed te ontvangen. 
De naam is Wijkradio. 

Er is een gelijknamige facebook pagina!
Nieuws en informatie is welkom.
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Klapstoelenconcert Cornu Copiae 

“Muzikale voltreffer”

De zomer starten met een avond vol 
muziek, dat was de doelstelling van het 
traditionele “Klapstoelenconcert” van 
Show- and Marchingband Cornu Copiae 
Waalwijk.
En dat is meer dan gelukt. Ruim 300 be-
zoekers genoten, op hun eigen meege-
brachte klapstoeltje, en met heerlijk zo-
merweer, van optredens van Jong Cornu 
Copiae; Muziekvereniging Andara en van 
Cornu Copiae Waalwijk.

De Music Hero’s van Jong Cornu Copiae 
opende de avond. Onder de bezielende 
leiding van instructeur Roy van Meurs 
speelden de jeugdige muzikanten muziek 
van o.a. Beauty and the Beast en Abba. 
Muziekvereniging Andara uit Tilburg nam 
de bezoekers mee in de filmmuziek van 
James Bond, The Pirates of the Caribean 
en Disney World. 

Na pauze wist Cornu Copiae Waalwijk, 
onder leiding van tambour-maître Jan 

Burmanje het publiek te boeien met mu-
ziek uit de taptoeshows “World of Fan-
tasy” en “At Last” Het publiek genoot en 
klapte luid op de muziek mee. 

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

Ook dit jaar heeft De Buurt en Belangen-
vereniging Sint Antoniusstraat/plein
mee gedaan aan de landelijke schoon-
maakdag.

Er hadden zich weer een  twintigtal  be-
woners waaronder ook een aantal kinde-
ren aangemeld voor deze toch gezellige 
dag waar men elkaar weer op een andere 
manier leert kennen en ook bewust word 
hoe onze straat er nu precies uit ziet. We 
constateerden dat er wel heel veel straat 
afval  in de vorm van bladeren, takken en 
ander groen in de goten lagen waarbij 
de meeste straatkolken verstopt waren. 
Dit hebben we uiteraard gemeld bij het 
meldpunt v.d. gemeente Waalwijk. 
Om 10.00 uur kwamen we bij elkaar. 
Diny en Els hadden voor koffie, thee en 
een appelflap gezorgd.
Hierna deelden we de hesjes, plastic 
zakken, handschoenen en papierprikkers 
uit, die  ter beschikking gesteld werden 
door de gemeente.
Deze zorgde voor het afvoeren van de 
plastic zakken met vuil.

Met groepjes hebben we daarna de 
Sint Antoniusstraat, Antoniusplein een 
gedeelte van de Mozartlaan, het het 
honden losloop terrein bij het Halve Zo-

Schoonmaakdag door BBA-Waalwijk

lenpad, het halve zolen pad tussen Non-
nekesbrug en de burgemeester Smeelel-
aan schoongemaakt. Na ongeveer 3 uur 
was het meeste vuil wel verwijderd. 
Bij terugkomst stonden Els en Diny al 
weer klaar met een broodje, soep, koffie 
en thee waarna we nog gezellig konden 
napraten, de opbrengst van al dat verza-
melen was een viertal plastic zakken. 

Al met al was het weer een gezellig en 
productief  samenzijn op naar 2017!  

 

 

Secretariaat:     Bezoekadres:     Bank: 

Mevr. CMJ (Corry) Sperber   Olympiaweg 16a   Rabobank Waalwijk 
corry.sperber@ccwaalwijk.nl   5143 NA  Waalwijk   NL51 RABO 0155802089 
                                                                  Tel: 0416-339885   t.n.v.: muziekkorps Cornu Copiae 
 

     

Aan  de redactie

Waalwijk, 12 juni 2014

Onderwerp :  Persbericht Klapstoelenconcert

Geachte redactie,

Namens Show- and Marchingband Cornu Copiae Waalwijk verzoek u vriendelijk 
bijgaand persbericht te publiceren.
Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Graag nodigen wij u van harte uit om bij het Klapstoelenconcert   aanwezig te zijn.

Op de foto’s Cornu Copiae Waalwijk – Muziekvereniging Andara.

Met vriendelijk groet

René van Boxtel

Show- and Mrachingband Cornu Copiae Waalwijk

info@ccwaalwijk.nl
06-13218465
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Wijkcafé Wij(k)dienstencentrum 
Zanddonk
Via via had ik gehoord van het wijkcafé 
wat gehouden zou worden in Wij(k)dien-
stencentrum Zanddonk. De aanvang was 
om 19:30. Ik had me er verder niet heel 
erg in verdiept maar de naam gaf me een 
idee van een laagdrempelig toegankelijk 
gezellig iets dus ik nam me voor even 
langs te waaien. Eerst even mijn neus la-
ten zien bij de Sportmobiel en rond kwart 
voor 8 dacht ik, ik zal eens even binnen 
wippen. Mijn idee was namelijk dat in 
een soort van informele setting mensen 
konden babbelen met de Gemeente, Ca-
sade, CountourdeTwern enz.
Dat had ik dus verkeerd begrepen. Sa-
men met een vriendin kwamen we hal-
verwege een presentie van Jan van Hors-
sen binnenvallen en bleek het dus helaas 
een verkapte wijktafel te zijn. Er was 
wel een nieuw element aan toegevoegd, 
het gaat nu namelijk vooral om 2 din-
gen in de wijk: Samen leven en doen en 
de Veiligheid in de wijk. In verband met 
de vernieuwde participatie samenleving 
gingen we na de presentatie in 2 groepen 
uiteen, de ene groep ging een half uurtje 
brainstormen over Samen leven en doen. 
Wat voor initiatieven kunnen we beden-
ken en welke partners kunnen daarbij 
helpen? Aangezien ikzelf onderdeel ben 
van de vrijwilligers van het Wijkdien-
stencentrum, het Activiteitenteam van 
het Wijkdienstencentrum, COZy mee heb 
opgezet en nog wat ijzers in het vuur heb 
liggen, leek me dat al niet heel nodig om 
over te praten. Ook heb ik op dit moment 
genoeg om handen en kan nog heel veel 
verzinnen maar door de drukte niet uit-
voeren.
Het andere rondetafelgesprek ging over 
veiligheid in de wijk. Ook dat onderwerp 
leek me niet bepaald nuttig. De verlich-
ting voor het achterompad blijft een 
struikelblok. De bewoners krijgen wel de 
lampen etc. maar controle en onderhoud 

wordt niet samen met de bewoners op-
gepikt. Het invoeren en onderhouden 
van andere veiligheidsmaatregelen leek 
me dan ook een hopeloze zaak. Vooral 
ook omdat het onmogelijk blijkt om on-
derborden met een snelheidsaanduiding 
onder onze woonerfborden te krijgen 
omdat iedereen behoort te weten dat de 
snelheid in een woonerf stapvoets (5-10 
km/u) moet zijn. Oke, in de Cesar Franck- 
laan mag maar 30 worden gereden. Maar 
omdat mensen zich daar niet aanhouden 
liggen er nu punaises. Ziet men het pa-
troon ontstaan? Precies.
Ik ben er dus stiekem tussenuit gepiept. 
Mijn vriendin is wel gebleven, ik heb ze 
niet meer gesproken maar ik ben wel 
benieuwd of ze een interessante avond 
heeft gehad. 
De opkomst was overigens behoorlijk. 
Het bleek echter dat de bijeenkomst voor 
alle wijken van Waalwijk-zuid was, iets 
wat me eerder ook niet helemaal duide-
lijk was geworden. Daarnaast waren er 
op diverse plekken in de wijk(en) werk-
zaamheden bezig. Verschillende bewo-
ners wilden hierover klagen of uitleg 
krijgen maar kregen geen gehoor. Deze 
vragen bleven echter onbeantwoord. 
Ik houd daar Jan niet voor aansprakelijk 
voor, die man is nu eenmaal onze tus-
senpersoon en wordt dus naar dit soort 
gelegenheden gestuurd om de “klappen” 
op te vangen en de mensen gerust te 
stellen. Echt oor voor de bewoners heeft 
de Gemeente helaas dus nog steeds niet. 
Ik verwachtte door de term wijkcafé echt 
een laagdrempelig, gezellig samen ko-
men, met alle partners in de wijk, waar je 
vragen kunt stellen, discussies kunt aan-
gaan, afspraken kan plannen en noem 
maar op. Helaas was het weer een gere-
gisseerd zoethoudertje. Jammer want ik 
denk echt dat de Gemeente hierdoor veel 
kansen laat liggen. 

Met het verkrijgen van de rechten van de 
wereldberoemde en schitterende feel-
good musical ‘ Legally Blonde’, gaat weer 
een droom van Djemm! in vervulling. De 
Waalwijkse musicalgroep is al vanaf ja-
nuari druk bezig met de repetities want 
het is een grote en zeer muzikale pro-
ductie met veel zang en dans en boorde-
vol humor! Te zien in theater de Leest op 
7, 8 en 9 oktober 2016.
De blonde Elle Woods leeft een zorgeloos 
leven in het zonnige Beverly Hills: hippe 
vrienden, de laatste designerfashion en 
het coolste vriendje van haar high school. 
Totdat dit vriendje haar tegen alle ver-
wachtingen in dumpt! Hij vindt haar te 
dom en te blond en ze schaadt daarmee 
zijn toekomst. Dan neemt Elle het heft in 
haar eigen, perfect gemanicuurde, han-
den en volgt hem samen met haar Chi-
huahua naar Harvard. Het keurige Har-
vard schudt op zijn grondvesten en kleurt 
voor eens en altijd blond!
Als je maar een beetje musical liefheb-
ber bent, moet je deze feelgood musical 

gaan zien: geweldige zang- en dansnum-
mers en een enorm sterke en grote cast. 
De kwaliteit van musicalgroep Djemm! 
die als thuishaven Theater De Leest in 
Waalwijk heeft, is inmiddels in geheel 
Nederland bekend. Niet voor niets zijn 
er diverse leden in de afgelopen jaren 
doorgestroomd naar beroepsopleidin-
gen en naar professionele producties als 
o.a. Miss Saigon, Wicked, Shrek en Flash-
dance. Ook was Djemm! 2 jaar geleden 
(Grease) en vorig jaar (Bad Girls) winnaar 
van het prestigieuze muziekfestival in 
De Doelen in Rotterdam. Regisseuse en 
choreografe Aukje Nieuwenhuijze - Van 
de Wiel, muzikaal leider Ruud Verkoeijen 
en vocal coach Edit Bartos zijn als pro-
fessionals weer de creatieve breinen die 
de groep naar een grote hoogte stuwen. 
Een live orkest completeert het geheel. 
Meer info via info@djemm.nl. De toe-
gangskaarten kosten € 18,50 en voor 
kinderen t/m 15 jaar en CJP houders €  
15,-. Kaartverkoop via www.deleest.nl of 
0416-331751.

Superleuke musical ‘Legally Blonde’ 
door Djemm! 

De cast van Djemm! die Legally Blonde gaat brengen in De Leest. Foto Studio Piet Pulles

Bewonerscommissie “Basilica” en “Het 
Juweel” organiseren op vrijdag 9 decem-
ber 2016 in wijk Driessen voor alle kin-
deren en geïnteresseerden een sfeervolle 
lampionnenoptocht. De optocht vertrekt, 
onder muzikale begeleiding, om 19.00 
uur van het schoolplein van basisschool 
Villa Vlinderhof aan de Cornelis Verhoe-
venstraat. De tocht loopt via de Burg. Van 
Prooijenstraat, Villa Dotterbloem, Villa 
Waterranonkel en Villa Fonteinkruid naar 
de binnentuin van appartementencom-
plex Basilica. In de tuin van het complex 
is door bewoners en de organisatie langs 
de galerijen sfeervolle LED verlichting 
aangebracht. Tevens zijn er 3 verlichte 

kerstbomen in de binnentuin geplaatst. 
Hierdoor heeft het geheel een bijzonder 
sfeervolle uitstraling. Als afsluiting van de 
lampionnenoptocht wordt door de kerst-
man de 10 meter hoge kerstboom ont-
stoken. Aansluitend is er voor de kinderen 
op het plein gratis warme chocomel of 
limonade. Voor de ouders wordt warme 
Glühwein geschonken. De lampionnen ge-
ven tijdens de tocht een bijzondere sfeer. 
Om deze nog meer te verhogen doen we 
een oproep aan alle bewoners om langs 
de route ook kaarsen en /of kerstverlich-
ting voor hun raam of een vuurkorf in de 
tuin plaatsen. Iedereen is van harte uitge-
nodigd. De toegang is gratis.

Lampionnenoptocht wijk Driessen
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Gedichten door
Frank Pijnenborg

Wil jij ook iets leuks 

plaatsen

op het prikbord?

Stuur dan een mailtje naar:

dewijkkrant@talgv.nl

Jeanne van Riel, Waalwijk
Dhr. J.H.W.M van Trier, Sprang-capelle

Dhr./Mevr. S.A. Husein, Waalwijk

Prijswinnaars van de woordzoeker uit nr.1:

Gefeliciteerd! 
Jullie ontvangen een kaartenset van Studio JellieBean

Illustratie: Kim van der Mee, Studio JellieBean

Dinsdagochtend
Druppels in de dauw

De zon kijkt er doorheen
Het is nog grauw

Ze houdt een oogje in het zeil
Het is bijna licht

De wereld is verder
Dan mijn zicht

Dinsdagmiddag zonneschijn
Een meisje achter de kinderwagen

Het lijkt al heel wat
Maar is in feite nog klein

Dromen over later
Als ze zelf kinderen heeft

Beetje oefenen
En het leven door geeft

Dinsdagavond
Buiten is t nog licht
Bijna de klok rond

Nog lang niet de gordijnen dicht

Het is warm
De liefde doet haar werk

Een korte broek
Een blote arm

Elk seizoen heeft wel iets
Zijn voor en tegen

Zo ga ik met ze mee
Zonder af te wegen
Wat moet ik ermee

Er is genoeg te zien
Voor ieder die wilt

Het begint
Voor de honger die stilt
Als de liefde over wint

Lekker lui
Met de deur open

Muziek van een vrouw
Af en toe naar buiten lopen

Dan zit ik niet in de kou

De zon schijnt er weer zin in te hebben
Of  is het maar schijn

En is het een fooi

De zomer komt er weer aan
Tijd voor korte broeken en rokken

Een gevoel
Dat niet aan mijn ogen wordt onttrokken

Gelukkig heb ik jou
Hopelijk nog een lange tijd voor de boeg

Ik heb jou
Meer dan genoeg

Straks gaat de zon weer onder
De dag loopt op zijn eind

Wachten
Totdat ie weer verschijnt

Op een middag in de zon
Kwam ik een meisje tegen

Ze deed haar best zo goed als ze kon
Fietste wat verlegen

Ze was het aan leren
Vallen en opstaan

Telkens opnieuw proberen
En dan weer verder gaan

Stoppen voor het rode licht
Nog een beetje ongewend

Haar vader kneep een oogje dicht
Ze heeft haar grenzen verkend

Later � etsten ze me voorbij
Trappen met haar benen

Net een schilderij
En waren verdwenen

Prijswinnaars van de woordzoeker uit de 
Wijkkrant van afgelopen keer zijn:

D. Graafmans, Waalwijk
C. de Wild, Waalwijk
T. Leijtens, Waalwijk
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Als je de eerste keer het gebouw Ba-

LaDe ziet kun je in de war zijn. Appar-

tementen? Kantoren? Of misschien een 

theater? Het is nogal groot in de ver-

gelijking met de woonhuizen in de om-

geving dus de aandacht wordt meteen 

door haar uiterlijk getrokken. Het is een 

modern en transparant gebouw. Maar 

wat zit erin, voor wie en waarvoor staat 

dat gebouw in Waalwijk? 

“Mensen denken: BaLaDe, zo’n groot ge-
bouw… Ze weten niet wat er precies in 
het gebouw gebeurt.. “We willen meer 
naar buiten met ons verhaal zodat Ba-
LaDe, en  zeker De Kansenfabriek, on-
derdeel van BaLaDe, ingeburgerd raakt” 
vertelt Lore Knulst, Locatiemanager van 
Stichting De Kansenfabriek,  “daarom 
denken we er over om BaLaDe en de 
Kansenfabriek bekender onder de Waal-
wijkse bevolking te laten zijn. Ludieke ac-
ties bijvoorbeeld.

Ons gesprek vindt plaats in het gezellige 
Grand Café binnen het gebouw. Lore is 
heel enthousiast en geïnspireerd, actief 
en open. Ze houdt van haar werk, dat 
merk je meteen: ze wil alles over BaLaDe 
vertellen en alles laten zien. 
 
En na een paar minuten tijdens het ge-
sprek begrijp je wel waarom. 

“In dit gebouw is een aantal organisa-
ties gevestigd”, begint Lore haar verhaal, 

“vooral op het gebied van zorg en welzijn. 
We hebben hier kantoren van RIBW en 
Prisma. Dat zijn organisaties die mensen 
begeleiden, die beperkt zijn in hun moge-
lijkheden. Maar ook zitten hier Contour 
de Twern, Juvans, Casade en een groot  
gezondheidscentrum waar tal van dien-
sten worden verleend. Naast onderwijs 
en kinderopvang wonen er ook senioren, 
zelfstandig en mensen onder begelei-
ding die niet zelfstandig kunnen wonen. 
Dus veel wat hier in het gebouw zit heeft 
te maken met zorg, welzijn, onderwijs en 
wonen. Daarnaast functioneert BaLaDe 
als WIJ-Dienstencentrum in de wijk. Dit 
betekent dat BaLaDe steeds meer een 
plek wordt waar iedereen graag komt, 
zowel de kwetsbare als de krachtige in-
woners van Waalwijk. Het aanbod zorgt 
ervoor dat mensen langer zelfstandig 
kunnen blijven wonen en actief mee kun-
nen doen in de Waalwijkse samenleving.
  
Het Grand Café is het bruisende centrum 
van BaLaDe waar veel reuring is. Een 
kopje koffie maar ook een heerlijke lunch 
of warme maaltijd ‘s avonds, overdag 
een fijne ontmoetingsplek en regelmatig 
activiteiten in de avond- en weekenden. 
En dat alles op één plek! Dus dit centrum 
is echt uniek,” zegt Lore, 
“Ik streef ernaar dat partijen hier in het 
gebouw elkaar steeds beter weten te 
vinden en elkaar versterken zodat de 
wereld om BaLaDe heen maximaal pro-
fijt heeft. En hierbij probeer ik een rol te 
spelen. Want dat is de kracht van het ge-
bouw.”
Maar het hart van BaLaDe, Lore’s “dinge-

tje” en haar grote passie, is de Kansen-
fabriek. 

“Het is niet vergelijkbaar met wat ik heb 
gedaan in het verleden. In mijn vorige 
baan, als P &O Manager bij een bedrijf 
in Weert waren het lange dagen, vooral 
in de periode dat de recessie zich aan-
diende. Het begeleiden van reorganisa-
ties vergde veel en het dagelijks op en 
neer kostte al gauw 3 uur reistijd. Altijd 
files. Nu spring ik ‘s morgens op de fiets 
en binnen 5 minuten ben ik op mijn werk. 
Heerlijk!

Toen ik bij BaLaDe startte voelde het 
meteen goed. Ik vond het meteen een 
fijne omgeving. Ik heb hier mijn kans 
kunnen pakken door voortvarend aan de 
slag te gaan. Ik kreeg veel ruimte om ini-
tiatieven te nemen. Daarom was het ook 
een uitdaging om betrokken te worden 
bij de totstandkoming van het concept 

“De Kansenfabriek”. 
Veel voldoening krijg ik van het onderne-
mer zijn in een omgeving waar aandacht 
voor mensen belangrijk is. Lange dagen 
maak ik nu ook maar het voelt zo anders. 
Mijn man, zelf een workaholic, begrijpt 
als geen ander dat het voor mij geen 9 
tot 5 baan is. En nu onze kinderen vol-
wassen en op eigen benen staan, is er 
ruimte om samen met een goed team 
iets moois te creëren. 

De Kansenfabriek is pas in oktober vorig 
jaar gestart en bestaat uit een recep-
tieafdeling, een winkeltje en een Grand 
Café met bijbehorende faciliteiten. Bij de 
receptie word je vriendelijk verwelkomd 
en hier kun je altijd hulp, advies of infor-
matie over de BaLade krijgen. 

In ‘t Winkeltje vind je mooie handge-
maakte dingen, en in het Grand Café  
staat een horeca team voor je klaar. 
Het personeel bestaat uit jongeren van 
Prisma, een leuke gemotiveerde groep. 
Ze doen hun best en dat voel je als in ‘t 
Winkeltje of in het Grand Café door hen 
wordt geholpen. “Maar het belangrijkste 
is dat de jongeren veel nieuwe dingen le-
ren”, zegt Lore: “Ze worden begeleid en 
doen veel ervaring op en er is veel aan-
dacht voor de ontwikkeling van kennis- 
en vaardigheden. Ze zien hoe een hore-
cabedrijf werkt en in ‘t Winkeltje kunnen 
ze creatief bezig zijn maar ook leren ze 
winkeltechniek: hoe ga je met de kassa 
om bijvoorbeeld. Iedereen heeft vaste 
taken en op het moment dat na een pe-
riode de taak goed wordt uitgevoerd, 
wordt er gekeken naar andere te leren 
werkzaamheden.“

De jongeren worden door professio-
nele coaches en vrijwilligers  begeleid 

     ‘‘Een plek waar iedereen 
                     zijn kans kan pakken’’ 
     ‘‘Een plek waar iedereen      ‘‘Een plek waar iedereen IN GESPREK MET

“Ik kan er de hele dag over praten! - lacht 
ze, - want alles is hier mogelijk.”
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Receptioniste Els Sterk:  “Het is gewoon 
hartstikke leuk om hier te werken!”

Deze twee geweldige vrouwen, Ingrid en 
Sylvia, vertellen graag elke klant over ‘t 

Winkeltje en over hun  artikelen. Veel van 
de artikelen die je hier koopt zijn uniek.

en ondersteund. De begeleidingsgroep, 
bestaande uit coaches, leermeesterkok, 
vrijwilligers en Lore, vormt een hard-
werkend en gezellig sterk team welke in 
de toekomst mogelijkheden creëert  om 
te groeien. Dat is eigenlijk het plan van 
Lore, want ze is overtuigd dat de Kan-
senfabriek een plek is waar iedereen een 
kans kan pakken: “De Kansenfabriek is 

niet enkel voor jongeren die onder be-
geleiding werken.. Als je werkloos en op 
zoek bent naar een andere baan, kun je 
er voor kiezen om thuis te blijven zitten 
maar je kunt ook als vrijwilliger iets doen. 
Bijvoorbeeld bij onze receptie creëer je 
kansen voor je zelf  omdat je veel con-
tacten opdoet bij organisaties binnen het 
gebouw en ontmoet je mensen van bui-
tenaf. Maar ook binnen onze horeca zijn 
de vrijwilligersbanen heel leuk. Ervaring 
hoef je niet te hebben, wel gemotiveerd 
zijn. Vrijwilligerswerk bij ons is leuk, geeft 
veel voldoening, je werkt met leuke col-
lega’s en je wordt blij van wat je doet.. 
Dus het zijn allemaal kansen. Daarom is 
het de Kansenfabriek.”

Fotoclub Waalwijk
Foto expositie en AV 
presentatie fotoclub 
Waalwijk

Van vrijdag 7 oktober t/m zondag 9 ok-
tober is in Buurthuis de Wierd, St. Cris-
pijnstraat 83 te Waalwijk, weer een foto-
tentoonstelling van Fotoclub Waalwijk te 
bezichtigen. 

Er worden zo’n 100 foto’s tentoonge-
steld betreffende de mooiste foto’s die 
de leden van de fotoclub afgelopen jaar 
hebben gemaakt.
Ook worden er 24 foto’s tentoongesteld 
met het thema muziek. De leden van de 
fotoclub hebben dat elk op hun eigen wij-
ze gedaan en het is zeer boeiend om te 

zien hoe de leden  dit thema in een aantal 
foto’s hebben  uitgewerkt.
Ook  worden er verschillende  AV presen-
taties gegeven. Als eerbetoon, aan de in 
juli overleden bekende Waalwijker Michel 
Hooymaker, vertoont Fotoclub Waalwijk 
een speciale AV serie. Deze speciale AV 
serie is gebaseerd op het door hem ge-
schreven, gecomponeerd en gezongen  
Wolluks volkslied “Ode aan Waalwijk.

De opening van de tentoonstelling is 
vrijdag 7 oktober om 20.00 uur.
Op zaterdag en zondag zijn de openings-
tijden van 11.00 tot 17.00 uur.

Voor meer informatie over de tentoon-
stelling en/of de fotoclub kunt u contact 
opnemen met de fotoclub Waalwijk via 
email secr@fotoclubwaalwiijk.nl

Redactieleden gezocht
De Wijkkrant zoekt redactieleden. Lijkt het je leuk om ons komen te versterken? 

Wil je alleen schrijven, interviews houden of misschien alleen redigeren? 
Wil jij de nieuwe striptekenaar worden?  Je bent van harte welkom! 

Mail naar: dewijkkrant@talgv.nl voor meer info

Balade 3 Waalwijk.
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De Wijkkrant Woordzoeker

Zoek de woorden in het kader met de let-

ters. Let op: de woorden kunnen van links 

naar rechts of van rechts naar links ge-

plaatst worden, zowel horizontaal, ver-

ticaal en diagonaal. Als alle woorden zijn 

weggestreept in het kader, blijft er een 

aantal letters over. Deze vormen een zin. 

Mail deze zin vóór 1 november 2016 naar 

welkom@jelliebean.eu en maak kans op 

een setje wenskaarten van Studio Jel-

lieBean! (vergeet in de mail niet je NAW-

gegevens door te geven). 

Waarom een straatspeelmiddag organi-
seren, dat is toch super veel geregel en 
kost toch hartstikke veel tijd? Ja dat klopt 
maar dat is het allemaal waard als je zo’n 
dag als vandaag meemaakt!

Voor de derde keer organiseerden we de 
straatspeelmiddag op Landgoed Dries-
sen in Waalwijk. En wat hebben we veel 
vrolijke gezichtjes gezien!

We hebben echt weer een super leuke 
dag gehad! De ochtend begon met de 
voorbereidingen, verschillende spelle-
tjes en springkussens werden geplaatst, 
eten en drinken werd klaar gezet, de 
schminkmama’s zaten er klaar voor en 
om 13.30 uur was het dan zover. Met wel 
ruim 100 enthousiaste kindjes kon het 
feest beginnen. Er was van alles te doen, 
springkussens, tafelvoetbal, schminken, 
spiraal, schatgraven, schommelen, wa-
terrace, airhockey etc., etc. En ook aan de 
lekkere trek was gedacht want met dit 
lekker weer mocht de koude ranja en een 
ijsje niet ontbreken. Gelukkig scheen de 
zon flink en dat maakte de middag echt 
af. Wat hebben we een geweldige straat-
speelmiddag gehad, volgend jaar gaan 
we het zeker weer organiseren :-)!

Straatspeel-
middag Villa 
Waterranonkel
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	  (vergeet	  in
	  de	  mail	  niet	  je	  N

AW-‐gegevens	  

door	  te	  gev
en).	  	  

	  

	  

	  

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	  diagonaal.	  
Als	  alle	  woorden	  zijn	  weggestreept	  in	  het	  kader,	  blijft	  er	  een	  aantal	  letters	  over.	  Deze	  vormen	  een	  zin.	  Mail	  deze	  zin	  vóór	  1	  november	  2016	  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).	  	  
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Je hebt nodig:
Stempelinkt in verschillende kleuren
Papier
Pen of Stift
Babydoekjes

Maak diertjes van je gestempelde vin-
gerafdruk.

Kies een paar leuke kleurtjes stempel-
inkt. Het beste gebruik je uitwasbare of 
niet permanente stempelinkt, omdat je 
die makkelijker van je handen wast. 
Zorg dat je je handen goed gewassen 
hebt. Druk dan een vinger in het stem-
pelkussen en druk de vinger met inkt er-
aan op het papier. Je hebt nu een ovaal, 
waar je verder mee kunt gaan. 

Met je pink er een rondje bovenop zet-
ten bijvoorbeeld. Teken er oortjes bij en 
poten en je maakt er zo een beer van.  Of 
maak van de ovaal een kop van een aap. 
Of wat dacht je van schuine vingeraf-
drukken om een vlinder te maken.
Gebruik verschillende vingers om de af-
drukken groter en kleiner te maken. Of 
stempel alleen met het topje van je vin-
ger. Dan krijg je een ronde vorm, zoals je 
ziet in het voorbeeld van het rupsje.

Door met pen pootjes, gezichtjes en an-
dere kenmerken te tekenen, maak je de 
diertjes helemaal af. Je kunt de stempel-
diertjes op echte dieren laten lijken. Kies 
dan kleuren stempelinkt die de dieren in 
de natuur ook hebben.
Het is ook erg leuk om fantasiedieren te 
maken. Dan kun je alle kleuren van de 
regenboog gebruiken. Geef ze vleugels, 
teken gekke koppen, of heel veel poten, 
je kunt van alles bedenken. 

Maak tussendoor je vingers schoon met 
babydoekjes. Zo komen er geen andere 
kleuren op je stempelkussen terecht.

Tip: nodig een paar vrienden of vriendin-
nen uit. Leg papiertjes klaar om je vinger-
afdrukken te stempelen en geef ze dan 
door aan elkaar. Versier elkaars vinger-
afdrukken door ze telkens door te geven. 
De ene tekent pootjes, de ander oogjes 
en weer een ander verzint een staart of 
vleugels. 
En na een paar keer doorgeven komt 
jouw vingerafdruk weer bij je terug. Is het 
een leuk stempel diertje geworden?

Veel knutselplezier. Laat je ons weten 
wat je gemaakt hebt? Vraag een (groot)
ouder of verzorger om een foto van 
je knutsel op onze facebookpagina te 
plaatsen.

Stempel diertjes

DOOR MAUD

    KNUTSEL        KNUTSEL        KNUTSEL    

plaatsen.
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Buurthuis De Wierd sluit definitief de 
deuren. De sociaal ondernemers die zich 
eerder dit jaar voor de tweede termijn 
meldden met een plan voor het buurt-
huis hebben zich terug getrokken. Daar-
mee valt in 2017 het doek voor buurthuis 
De Wierd. 
De gemeente Waalwijk zocht, samen 
met een selectiecommissie met daarin 
inwoners, een sociaal ondernemer die 
toekomst zag in het uitbaten van buurt-
huis De Wierd als Wij-dienstencentrum. 
De gemeente wilde het pand gratis ter 
beschikking stellen, de exploitatiekosten 
waren dan voor rekening van de sociaal 
ondernemer. Die zou zo een maatschap-
pelijk opdracht vervullen door zelf zijn 
geld te verdienen. 
Die zoektocht strandde in maart van dit 
jaar toen bleek dat geen van de partijen 
een levensvatbaar plan had ingediend. 
Tijdens een speciale avond begin april om 
daarover met alle betrokkenen te praten, 
kwam er drie nieuwe initiatieven op tafel. 
Burgemeester en wethouders gaven die 
initiatiefnemers een kans om het buurt-

centrum beschikbaar te houden voor 
de wijk. Bij nadere uitwerking bleek een 
van de plannen niet haalbaar en trokken 
twee kandidaten zich terug. 
Volgens wethouder Hans Brekelmans 
betekent dat sluiting voor De Wierd. “Er 
is geen plan of voorstel dat kans van sla-
gen heeft.” Hij bedankt iedereen die heeft 
meegedacht over de toekomst van het 
buurthuis. “Die mensen verdienen een 
groot compliment voor hun betrokken 
inzet.” 
De huidige gebruikers van het wijkcen-
trum hebben de afgelopen maanden ge-
bruikt om te kijken naar een nieuw on-
derkomen. Dat is bijna iedereen al gelukt. 
De gemeente verwacht dat ook de ove-
rige gebruikers de komende maanden 
elders onderdak vinden. 

De komende maanden onderzoekt de 
gemeente wat de nieuwe bestemming 
van het buurthuis wordt. De uitkomsten 
van dat onderzoek worden met de buurt 
besproken. Na de sluiting in januari krijgt 
het pand anti-kraak bewoning om van-
dalisme en dergelijke tegen te gaan. 

De Wierd per 1 januari 2017 
defi nitief gesloten

Van 21 t/m 26 november organiseert 

het Nationaal MS Fonds de landelijke 

huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan 

er weer duizenden collectanten met 

een collectebus langs de deur om geld 

in te zamelen voor mensen met Multi-

ple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is 

nog veel onbekend. Zo weten we nog 

niet waardoor MS veroorzaakt wordt en 

hoe we het kunnen genezen.

De collecte is de belangrijkste bron van 
inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. 
We ontvangen geen subsidies en zijn 

Maak je sterk tegen MS

Collectanten gezocht!

volkomen afhankelijk van donaties en 
giften. Door de collecte kunnen we ons 
werk blijven doen en investeren in inno-
vatieve onderzoeken om MS te genezen.

Wil jij je ook sterk maken tegen MS?
Om de jaarlijkse collecte nog succesvol-
ler te maken, zijn we op zoek naar nieu-
we collectanten en coördinatoren. Een 
avondje collecteren kost maar 2 uur van 
je tijd. Hou je van regelen en organiseren 
en heb je ongeveer 10 uur over, dan kun 
je al aan de slag als collecte-coördinator.

Kijk op de website www.mscollecte.nl 
voor meer informatie en meld je snel aan. 
Samen maken we ons sterk tegen MS!

Het parkpaviljoen is in ontwikkeling van 
ouderensoos tot een modern groen dy-
namisch ontmoetingscentrum. En het 
bestuur en de vrijwilligers doen er alles 
aan om het voor elkaar te krijgen. Daar-
om moeten langzaam zaken omgevormd 
worden wat tijd nodig heeft. Er is een 
nieuw bestuur, en veel vrijwilligers zijn 
er nodig om de openingstijden te ver-
ruimen. Er komen planten van de HOR-
TUS om het terras te versieren. Er zullen 
wijkdiensten ontwikkeld worden, om de 
aanloop te vergroten en het karakter te 
veranderen. 

Er zijn grootse plannen, maar alles kost 
tijd inzet en positiviteit. Maar als het aan 
de club ligt gaat het lukken. Ook andere 
partijen zullen er hun thuis gaan vinden, 
zoals het WOP. In het pand hangen wis-
selende schilderijen van wisselende kun-
stenaars uit Waalwijk. De tweede zaal is 
inmiddels op orde gebracht, om die te 
gebruiken is niet altijd een vrijwilliger no-
dig, de verantwoordelijkheid ligt dan bij 

de gebruikers. Er is veel inzet voor nodig 
maar de kop wordt boven water gehou-
den. Het is gewoon een unieke locatie 
waar iedereen gebruik van kan maken. Er 
is zelfs een AED aanwezig die aangemeld 
is op het landelijke netwerk.

Het is een stichting die werkt als een 
club, ieders mening is van belang en het 
“wij” gevoel telt. Het is 1 geworden, eerst 
stond het bestuur op afstand, nu is het 
samen. Er komt een mobiel schaakspel 
op het terras, de mat is er al, volgend 
voorjaar wordt er actie ondernomen. 
Eerst een opslagruimte realiseren. Het 
Paviljoen heeft ook een idee ingediend bij 
“het beste idee van Waalwijk”. Organisa-
torisch is het belangrijk de taken niet te 
delegeren naar meerdere personen maar 
bij 1 persoon te laten, de ervaring is dat 
dit helder en duidelijk is. 

Het Parkpaviljoen, een tent in 
positieve ontwikkeling

Gaat u de uitdaging aan? Om het win-

nende gedicht te schrijven. Maart vol-

gend jaar zal een aantal bewoners van 

Waalwijk een zelfgemaakte gedicht 

voordragen in de Waalwijkse Biblio-

theek en wellicht in de finale in de Leest.

Een groep mensen bestaande uit Mathieu 
Mertens, Titia Fluks namens Bibliotheek 
Waalwijk, Marian Mahieu en Jozef Mahieu 
organiseert de dichtwedstrijd DichterBij-
Waalwijk. Deelname is niet alleen moge-
lijk voor de inwoners van Waalwijk. Ook 
mensen die sociaal gebonden zijn aan 
Waalwijk mogen deelnemen.
De gedichten moeten aan een aantal 
spelregels voldoen. Zo mag het gedicht 
maximaal 130 woorden bevatten. Ook 
mag slechts één gedicht per deelnemer 
worden gestuurd. Verder moet het, in de 
breedste zin van net woord, over Waal-
wijk gaan. Eventuele andere criteria wor-
den vóór 1 november bekend gemaakt.
Voor de rest is het vrijheid  Wil je jezelf een 
strak rijmschema opleggen? Schrijf je een 
haiku? Wordt het een rap? Maak je juist 
een sonnet? Of gun je jezelf alle vrijheid 
en laat je jezelf helemaal gaan in een to-
taal vrije vorm? Alles is mogelijk.

De gedichten mogen worden ingeleverd 
vanaf 1 november. De uiterste inleverda-
tum is 15 januari. De gedichten moeten 
worden gemaild naar: 

titiafluks@bibliotheekmb.nl Zij gaat de 
gedichten anonimiseren, zodat de jury bij 
lezing niet weet van wie een gedicht is. 
De jury selecteert de 30 beste inzendin-
gen. Deze 30 mensen krijgen een uitno-
diging voor een van de twee voorrondes. 
De voorrondes vinden plaats op 1 en 15 
maart in de Bibliotheek in Waalwijk. Uit de 
voorrondes komen vervolgens 10 fina-
listen. Deze 10 mogen in de Leest op 29 
maart hun gedicht voordragen. Op deze 
avond zijn er twee prijzen te vergeven. De 
jury wijst een winnaar aan, maar ook het 
publiek krijgt de gelegenheid een winnaar 
uit te roepen. Overigens is het de bedoe-
ling alle gedichten in een poëzieroute op 
te nemen. Je kunt dus ook zeggen dat alle 
finalisten een prijs krijgen.

De organisatie richt zich op letterlijk alle 
inwoners van Waalwijk. Zo zal er een ac-
tieve werving plaats vinden bij diverse 
instanties. Daarbij moet je denken aan 
het Toon Hermanshuis, Contour/De 
Twern, Francines de Wind, diverse ver-
zorgingshuizen, scholen, enz.
Voor degenen die zich wat onzeker voe-
len om een gedicht te maken, wordt een 
workshop gegeven door Marian Mahieu. 
De datum van deze workshop wordt nog 
nader bekend gemaakt.
Dus giet dát wat je raakt in de gemeente 
Waalwijk in een gedicht en stuur het tussen 
1 november en 15 januari in. Wellicht bent 
u de winnaar van deze poëziewedstrijd.

Komt uw gedicht op het 
Raadhuisplein?
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Een natuurspeeltuin, een vrijwillige 

taxicentrale, het promoten van Waal-

wijkse producten in etalages van leeg-

staande winkelpanden, het zoeken van 

werk voor mensen met een beperking 

en het opknappen van een vervallen 

speeltuin. Dat zijn de vijf winnaars van 

de succesvolle, eerste editie van het 

Beste Idee van Waalwijk! 

De gemeente Waalwijk stelde 50.000 
euro beschikbaar voor iedereen die een 
goed idee had voor de straat, buurt, wijk 
of de hele gemeente Waalwijk. De crite-
ria: de nieuwe ideeën moesten zorgen 
dat wonen en werken in de gemeente 
Waalwijk de moeite waard blijft, nu en 
in de toekomst voor iedereen, dus ook 
kwetsbare mensen. 

Een jury met wethouder Hans Brekel-
mans, Theo van Bracht, Chantal Berber, 
Reijn van Heteren, Bert van Wijlen en 
Kees van Gorp had gisteravond in sport-
hal De Slagen de moeilijke taak om uit 
de vele enthousiaste aanmeldingen de 
winnende projecten te kiezen. Initia-
tiefnemers konden hun idee 5 minuten 
presenteren en ook het aantal likes dat 
mensen voor hun idee via Facebook wis-
ten te verzamelen woog de jury mee. 

Winnaars
De vijf winnaars op een rijtje: 
-  Een natuurspeeltuin in Waspik, idee  

van Wilma de Rooij, 20.000 euro. Plus 
1.000 euro vanwege de meeste likes op 
Facebook.  

-  Opknapbeurt speeltuin in de Vrijhoeve 

in Sprang Capelle, idee Thomas Heuter 
en Rick Sterrenburg, 7500 euro. 

-  Vrijwillige taxicentrale,  Bert de Graauw 
en Marjan van den Berg , 7500 euro

-  Etalageplan Waalwijk, Hans Brander-
horst , 7500 euro.

-  Arbeidsmatige dagbesteding, Stichting 
Samen Top, en Judith Baijens,  6500 
euro. 

De gemeente kijkt of het succesvolle ini-
tiatief volgende jaar een vervolg krijgt. 
Daarnaast wil de gemeente met een 
aantal initiatiefnemers in gesprek om te 
kijken hoe ze hun plan misschien op een 
andere manier toch kunnen realiseren. 

Gemeente verdeelt 50.000 euro onder indieners van goede ideeën 

Winnaars Beste Idee van Waalwijk 

WAALWIJK – Voor iedereen die vragen 
heeft over het downloaden en lezen van e-
books op tablet en e-reader, zijn er de in-
loopspreekuren. In de Bibliotheek legt onze 
expert uit hoe deze apparaten werken en 
op welke manier de e-books te lezen zijn.

Inloopspreekuur
De Bibliotheek Midden-Brabant biedt 
haar leden toegang tot e-books die zij 
kunnen lezen op diverse apparaten. Tij-
dens het inloopspreekuur krijgt iedereen 
gratis uitleg en advies hierover. Ideaal 
voor wie een tablet of e-reader heeft en 
er meer over wil weten. 
Op www.bibliotheek.nl/ebooks lees je 
alles over e-books en kun je zoeken en 
bladeren door de collectie. Ontdek de e-
books collectie. Lekker digitaal lezen!

Wanneer?
Datum en tijd: zaterdag 15 oktober van 
12.00 tot 13.00 uur 
Locatie: de Bibliotheek Kaatsheuvel
Toegang: gratis
Kijk op www.bibliotheekmb.nl voor meer 
informatie.

Inloopspreekuur e-books 
downloaden

Foto: Jan Stads/Pix4Profs.

Foto: Jan Stads/Pix4Profs.
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Nu de gemeente heeft toegezegd dat 
ze de huur zullen betalen tot december 
2017, is er iets meer lucht ontstaan voor 
de Speelgoedbank.

Er zijn veel organisaties die hen een 
warm hart toedragen, zo mochten ze in 
hun door Groen links gesponsorde groe-
ne shirts twee dagen op Wolluk Stock 
staan en 1 dag op het Park van Ooit en 
knuffels verkopen die ook gekregen wa-
ren. Zo is er ook 1000 euro van Thebe 
gekomen die besteed is aan een eigen 
aanhanger. De knuffels hebben 239,20 
euro  opgeleverd.
De Lions club heeft 1000 euro geschon-
ken om te besteden aan een koffiezet-
apparaat en het schaarse speelgoed 
voor jongens tussen de 8 en 12 jaar. Op 
7 augustus was er een grote zomer-
markt bij de Speelgoedbank, waarbij al 
het speelgoed werd gewisseld. Ouder-
wetse spellen en grote spullen gingen in 
de verkoop, waarvan de opbrengst weer 
ten goede kwam van de Speelgoedbank. 
Daar kunnen weer nieuwe spullen voor 
gekocht worden of de huur van betaald.

Op 28 augustus mochten ze de entree 
bemannen en een kraam neerzetten om 
speelgoed te verkopen of de mensen ge-
legenheid te geven om te doneren. Te-
vens mochten ze meedoen met de grote 
clubactie van de Rabobank, en 20 sep-
tember met het Beste idee van Waalwijk 
en daar pitchen. Op 5 november, duurt 
nog even, mogen ze zich promoten bij 
“kijk in de wijk”.
De Voedselbank wil een gezamenlijke 
actie met de Speelgoedbank opzetten, 
om de ouders en kinderen van de Voed-

selbank, bij de Speelgoedbank speelgoed 
te laten uitzoeken voor de feestdagen. 
Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s hebben 
voor een prikkie een leuk cadeau voor de 
kinderen. Maar daarvoor is er nog een 
statiegeldbonnen actie bij de PLUS.
Ook stoere jongens zetten zich in voor de 
Speelgoedbank, Lost Boy’s Brotherhood 
is een actie gestart om voor de Speel-
goedbank in te zamelen. Ook de vrijwil-
ligers verdienen een dikke pluim, want er 
is altijd wel iemand bereid om zich extra 
in te zetten. Vooral tijdens de activiteiten 
buiten de Speelgoedbankuren.

De Speelgoedbank is op zoek naar vrij-
willigers, op de woensdagmiddagen in 
de even weken van 13.00 tot 16.00 uur.
De Speelgoedbank is blij met de onder-
steuning vanuit de kleine ondernemers. 
Op facebook zullen de vrijwilligers voor-
gesteld worden met een eigen stukje en 
foto. Zoals u kunt lezen DE SPEELGOED-
BANK VOLOP IN BEWEGING.

De speelgoedbank is nog op zoek naar 
opslag! Weet of heeft u ruimte beschik-
baar neem dan contact op met Speel-
goedbank Waalwijk.

Speelgoedbank komt in actie 
voor meer inkomsten en meer

Ze hadden beloofd het nog een keer te 
doen. En ze doen het ook. Horeca-onder-
neemster Ina van Cromvoirt en BD-jour-
nalist Sjaak Koolen nemen van 15 tot en 
met 18 december weer hun intrek in het 
Kersthuis op het Raadhuisplein. Waal-
wijk kan zich dus opmaken voor Kerst-
huis 2016, het grote feest van saamho-
righeid en samenwerking.

Ina en Sjaak beleefden samen met heel 
Waalwijk in 2012 de eerste editie van 
het Kersthuis. Ook toen lieten ze zich drie 
dagen en drie nachten opsluiten in een 
glazen huis met als doel veel geld in te 
zamelen voor Hospice Francinus de Wind 

en Inloophuis Toon. De opbrengst over-
trof alle verwachtingen. Liefst 125.000 
euro kwam er binnen. En wat nog be-
langrijker was: het was drie dagen feest, 
er was drie dagen reuring in de stad. Met 
dank ook aan de vele vrijwilligers die hun 
bijdrage leverden.

Kersthuis 2012 kwam voort uit een co-
lumn die Sjaak een jaar eerder voor het 
Brabants Dagblad schreef. Hij klaagde 
over het gebrek aan sfeer in Waalwijk 
in de periode rond de feestdagen. Zelfs 
een kerstboom kon er toen niet af. Sjaak 
daagde Ina uit om in een glazen huis op 
het Raadhuisplein te gaan bivakkeren. 

Ina nam de uitdaging aan. “We hadden 
zelfs niet durven dromen dat Kersthuis 
2012 zo’n geweldig succes zou worden 
en zo veel zou los maken in Waalwijk”, al-
dus Ina en Sjaak. 

Half december komt het er opnieuw van. 
“Hoewel het emotioneel best zwaar was 
vier jaar geleden, hebben we heel veel zin 
in”, zeggen Ina en Sjaak. “Op dit moment 
zijn we druk bezig met de voorbereidin-
gen. Er komt heel wat bij kijken. Gelukkig 
hebben we enige ervaring opgedaan in 
2012.” Vast staat dat het een feest gaat 
worden, met nieuwe elementen. Aan het 
programma wordt gewerkt. “We willen 

iedereen bij het Kersthuis betrekken. Er 
moet voor iedereen iets te doen zijn. Ui-
teraard geven we daarbij plaatselijke en 
regionale talenten alle kansen om te la-
ten zien wat ze in hun mars hebben.”
Ook de Santa Run wordt opgenomen in 
het programma. In welke vorm dat ge-
beurt is op het moment van schrijven 
nog niet bekend. De gesprekken daar-
over met de Rotaryclub lopen nog. De 
goede doelen worden in oktober bekend 
gemaakt. ‘Samen’ en ‘Saamhorigheid’ 
zijn ook deze keer weer de motto’s van 
het Kersthuis.

Kersthuis 2016 is in aantocht

Sinds 2 jaar is mountainbike vereni-

ging mtb4xd actief in Waalwijk. Er 

wordt wekelijks gefietst door volwas-

sen en jeugd. Ze zijn vaak te vinden in 

de Loonse en Drunense duinen. Daar 

ligt immers een uitdagende mtb-route 

in een prachtig natuurgebied. De heide, 

de bospaden en de zandverstuiving zijn 

uniek en schitterend in ieder seizoen.

Naast de trainingen en fietsen in club-
verband worden er regelmatig avon-
den georganiseerd waar onderhoud en 
nieuwste ontwikkelingen op het gebied 
van materialen aan bod komen. In de 
werkplaats, van de  fietsenwinkel aan 
de Andoornstraat, komt men bij elkaar. 
Deze avonden zijn altijd interessant en 
gezellig.
Sinds 2016 is er een nieuw bestuur ge-
vormd. Nieuwe ideeën en plannen wor-

den gemaakt om het doel te bereiken: 
Het doel van de vereniging is het aan-
trekken, begeleiden en enthousiast ma-
ken van mensen voor de fietssport door 
op een vast tijdstip te gaan mountainbi-
ken in clubverband. Het is naast gezond, 
ook een manier om met veel plezier bij 
elkaar te komen en met z’n allen deel te 
nemen aan fietsactiviteiten. 

Door groei van het aantal clubleden is 
Mtb4xd  op zoek naar enthousiaste mtb-
ers die het leuk vinden om bij de NTFU 
opgeleid te worden tot instructeur. Hou 
je van fietsen, trainingen geven en het 
motiveren van andere mtb-ers? Aarzel 
niet en neem contact op via 
info@mtb4xd.nl

Wil je ervaren of het ook iets voor jou is, 
rij dan vrijblijvend één of twee keer mee 
met de groep. Voor meer informatie kun 
kijk je op www.mtb4xd.nl

Fiets je 
mee?
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Even voorstellen: 
De mensen van De Wijkkrant

Ik ben Marianne Visser, ik ben sinds het 
ontstaan van de krant vele jaren geleden, 
al lid van de redactie. Is erg leuk om te 
doen. Je leert veel mensen kennen, en je 
kwaliteiten verbeteren.
Als vrijwilliger kom ik op veel plaatsen en 
leer je veel organisaties, hun passie en 
hun gedrevenheid kennen en deze onder 
de aandacht brengen in de krant is leuk. 
De organisaties groeien ervan. Ik woon 
inmiddels niet meer binnen de gemeen-
te, maar ik blijf de krant doen omdat hij 
zo interessant is. En zo blijf ik toch met 
Waalwijk - wat sinds 1994 mijn woon-
plaats was - verbonden.
Mijn verdere hobby’s en activiteiten zijn, 
handwerken, schilderen en schrijven 
voor de krant. Verder ben ik verbonden 

aan WOP Centrum en Besoyen waar 
ik het secretariaat voor mijn rekening 
neem. Ik ben een actieve vrijwilliger bij 
de Dorpsboerderij in Waspik in het week-
end. Dieren zijn een passie. Ik vertolk de 
gastvrouwrol bij het Repair Café, eens 
per maand. Ben twee wekelijks vrijwil-
lig actief bij de speelgoedbank, sinds 
kort op woensdagmiddag. Verder doe ik 
op zaterdagochtend de ontbijtservice bij 
een verzorgingshuis, en help ik op dins-
dag mee met een activiteit daar. De twee 
laatst genoemden nog niet zo lang maar 
wel erg leuk om te doen.

Ik hoop dat ik me voldoende heb voor-
gesteld, want het is best lastig om over 
jezelf te schrijven...

IN GESPREK MET

Bezig bijtje...

De redactie van De Wijk-

krant heeft het idee op-

gevat, om alle leden van 

de redactie ter kennis-

making langs te laten ko-

men met een stukje. Deze 

keer Marianne Visser.

In Waalwijk is de “Stichting Waalwijk 

CO2 vrij” opgericht. Een groep onder-

nemers heeft samen met de gemeente 

en de plaatselijke Rabobank, de han-

den ineen geslagen om Waalwijk meer 

duurzaam te maken. De stichting gaat 

energiebesparing en productie van 

duurzame energie voor Waalwijkse be-

drijven stimuleren. Ze is onafhankelijk 

en heeft geen commercieel belang.

Energie wordt nu vooral opgewekt met 
fossiele brandstoffen. De toekomst van 
‘fossiel’ is onzeker, vanwege de broei-
kasgassen en het wereldwijde ener-
gieakkoord, dat ook door Nederland is 
ondertekend. Om voor versnelling te 
zorgen bij energiebesparing en pro-
ductie van duurzame energie, hebben 
enkele Waalwijkse bedrijven in overleg 
met de gemeente Waalwijk het initiatief 
genomen tot vorming van een platform 
omdat bedrijven die tijdig en adequaat 
inspelen op het energievraagstuk, beter 
zijn voorbereid op de toekomst. Dit plat-
form is nu de Stichting Waalwijk CO2 vrij 
geworden.

Bewustwording
De Stichting Waalwijk CO2 vrij is voorlo-
per in het proces van energietransitie. De 
stichting helpt bedrijven om kennis die zij 
heeft op gebied van duurzame energie te 
delen met bedrijven. De stichting bouwt 
bewustwording van de noodzaak tot 
duurzame energie verder uit. Daardoor 
kunnen bedrijven hun energiebeleid zo 
effectief mogelijk CO2 vrij inrichten. Ook 
wil de stichting duurzame opwekking 
van CO2 vrije energie stimuleren.

Bestuurssamenstelling
Het stichtingsbestuur bestaat uit voor-
zitter Aad van Lopik, Jan van Groos (wet-
houder gemeente Waalwijk), Francois 
van Son (Parkmanagement Waalwijk), 
Marc Snoeren (Plastica Plaat Holding 
BV), Marcel Houben (Thermaflex Isola-
tie BV) en Jan Kielestein (Rabobank De 
Langstraat).

Samenwerken
Stichting Waalwijk CO2 vrij stimuleert 
onderlinge samenwerking tussen on-
dernemers. Daarmee kan uitwisseling 
van energie-mogelijkheden ontstaan. 
Doordat bedrijven meer samenwerken, 
kunnen ze samen optrekken in speci-

“Stichting Waalwijk CO2 vrij” opgericht
fieke energie-vraagstukken. Voorzitter 
Van Lopik: “Soms hebben bedrijven veel 
energie nodig voor hun bedrijfsproces. 
Andere bedrijven kunnen warmte uit 
hun productieproces over hebben. Dat 
weten ze vaak niet van elkaar. Wij willen 
die brug slaan en bedrijven met elkaar in 
contact brengen. 
Zo kan het ene bedrijf gebruik maken van 
ongebruikte energie van de ander.”

Kennisdelen
De stichting gaat kennis verzamelen 
en doorgeven. Van Lopik: “Er komt een 
hele nieuwe generatie windmolens aan, 
die nog effectiever energie opwekt. Ook 
zonnepanelen worden steeds efficiënter. 
De kennis daarover willen we bundelen.” 
Maar ook het optimaliseren van energie-
gebruik staan op de agenda van de stich-
ting. “Niet elk bedrijf heeft tijd om alle 
ontwikkelingen op de voet te volgen. Wij 
zijn daar graag een kennisplatform voor.” 
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Buurthuis 
De Wierd

Crispijnstraat 83
T (0416) 33 11 52

MAANDAG
13.00 - 17.00 Vrije inloop
19.00 - 23.30 b.v. Crispijn
19.00 - 20.00 Brigitte Yoga
19.00 - 23.30 Inloop
09.00 - 21.30 Seniorenweb
19.00 - 23.00 Vogellust  
 Waalwijk

DINSDAG
09.30 - 11.30 Naailes
13.00 - 17.00 b.v. H.I.T.
13.00 - 17.00 Inloop
09.00 - 21.30 Seniorenweb
20.30 - 21.30 Brigitte Yoga

WOENSDAG
10.30 - 11.30 Yoga Zaneta
13.00 - 17.00 b.v. H.I.T.
19.00 - 23.00 Fotoclub
09.00 - 21.30 Seniorenweb

DONDERDAG
13.00 - 17.00 Inloop
14.00 - 16.00 Inloop RIBW  
 / Kiemuur
19.00 - 22.00 Naailes
19.00 - 22.00 Hobbyclub
20.00 - 21.00 Yoga Zaneta
09.00 - 21.30 Seniorenweb

VRIJDAG
09.00 - 21.30 Seniorenweb
14.00 - 19.00 Inloop

ZATERDAG
14.30 - 19.00 Inloop 
Afhankelijk van activiteit

ZONDAG
14.00 - 19.00 Inloop
19.00 - 20.00 Nederlandse  
 les

Buurthuis 
Zanddonk

Willaertpark 2a
T (0416) 33 82 88

MAANDAG

09.00 - 12.00 Spaanse les
13.00 - 17.00 BV de Amstel
13.00 -  Vrije Inloop
13.00 - 16.00  Wij(k)dien- 
 stencentrum
14.00 - 16.00  Handwerken
19.00 - 00.00  BV Zanddonk
19.00 - 23.30  (1x per 2 wk) 
  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
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 - 16.00  Wij(k)dien- 
 stencentrum
19.00 - 21.30  Dansclub  
 Waalwijk

VRIJDAG
09.00 - 11.30 Vriendenclub
13.00 - 17.00 Vrije inloop

ZATERDAG
Afhankelijk van het pro-
gramma

ZONDAG
afhankelijk van het pro-
gramma

Verenigings-
gebouw

De Ouwe Toren

Loeffstraat 107
5142EP Waalwijk

Beheerder Paul vd Boom
T 06 16513665

MAANDAG
v.a. 19.30 Bridge
v.a. 18.00 Double You  
 dance
19.30 Yoga

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

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

DONDERDAG
v.a. 16.45 Double You  
 dance

VRIJDAG
v.a. 19.00 Djemm
v.a. 14.00  Bingo - om  
 de week

ZATERDAG 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

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
19.00 - 23.00  Vrije inloop
19.00 - 21.00  Zangkoor  
 Rode en  
 Witte Wijk
20.00 - 22.00  Bloem-
 schikken
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
13.30 - 16.00  1x per 2w  
        Kaartclub De Gezelligheid
13.30 - 16.00  Vrouwen- 
 praatgroep
19.00 - 23.30 Vrije inloop
19.15 - 21.15 Yoga
19.30 - 20.30 VUK Yoga
20.00 - 24.00 Kaartver. Ww

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 za  
   vd mnd Verzamelaarsbeurs
19.30 - 21.30  Bloem-
 schikken
   
   
  

ZONDAG 
13.00 - 16.30  Elke even  
 week Rikken  
 en Jokeren

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 

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   
vanaf 19.45 Schaak- 
 ver. De  
 Zandloper
20.00 Dansver. Tango Jubilo

DONDERDAG
19.30 DC De Kets (dansen v.
  mensen met een beperking) 

vanaf 19.45  Rolidas 
 Rolstoeldan- 
 sers 

VRIJDAG
19.30 – 21.30 Elke 1ste vrij 
vd maand Disco Sterrenlicht. 
Disco voor mensen met een 
beperking.

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

ZONDAG
gesloten

Buurthuis 
Vrijhoeve

Akkerwinde 1A 
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 maand)
(Data worden gepubliceerd)

DONDERDAG
19.30 – 21.30  Creatief met  
 bloemen

VRIJDAG
18.30 – 20.00  Jeugddisco  
groepen 1,2 3, 4, 
20.15 – 22.00  Jeugddisco  
groepen 5, 6, 7, 8 
(1x per maand)

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

ZONDAG
Altijd gesloten  

Parkpaviljoen 
Waalwijk

Grotestraat 154a
5141 HC Waalwijk

0416 332 962
info@parkpaviljoenwaalwijk.nl
www.parkpaviljoenwaalwijk.nl

MAANDAG

 

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

WOENSDAG
middag 2x per   
maand kinderactiviteit

2x per maand 
Thuis met Dementie

DONDERDAG
v.a. 13.00  vrije inloop
voor een kop koffie, samen 
biljarten of een gezelschaps-
spel

VRIJDAG ZATERDAG
v.a. 13.00  vrije inloop
voor een kop koffie, samen 
biljarten of een gezelschaps-
spel

ZONDAG
Middag Jeu de   
Boules club

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 

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

ZATERDAG ZONDAG




