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Hoog bezoek in de bibliotheek! Sinter-
klaas komt langs in de bibliotheek en 
leest voor over zijn eigen belevenissen. 
Kom je ook luisteren?

Deze tijd is altijd erg druk voor Sinter-
klaas en zijn Pieten. Maar het lezen van 
een goed boek, daar maakt de Sint graag 
tijd voor vrij! Om zoveel mogelijk kinde-
ren te kunnen voorlezen, maakt Sinter-
klaas een rondje langs de bibliotheken. 
Kom jij ook luisteren naar zijn verhaal?

Waar en wanneer?
Woensdag 22 november van 14.00 tot 
14.45 uur in de Bibliotheek Kaatsheuvel. 
De toegang is gratis. Aanmelden kan via 

kaatsheuvel@bibliotheekmb.nl of in de 
bibliotheek Kaatsheuvel (na 14.00 uur).

Woensdag 22 november van 15.00 tot 
15.45 uur in de Bibliotheek Loon op 
Zand. De toegang is gratis. Aanmelden 
kan via loonopzand@bibliotheekmb.nl of 
in de bibliotheek Loon op Zand. In de bi-

Sinterklaas leest voor
bliotheek Loon op Zand leest Sinterklaas 
voor over zijn knuffel. Neem jij ook jouw 
knuffel mee?

Kijk op https://www.facebook.com/
bibliotheekloonopzand voor meer 
informatie. 

de Bibliotheek Midden-Brabant

3 7 12 14

Na de herfstvakantie zijn de groepen 7 
en 8 verhuisd naar het voormalige buurt-
huis de Amstel omdat de Teresiaschool 
door de groei van het aantal leerlingen 
ruimtegebrek heeft. 

Wethouder Brekelmans was aanwezig 
bij de opening en Luc van Laar heeft spe-
ciaal een openingslied gemaakt en ge-
zongen. 

De kinderen hebben een flitsende ope-

Verhuizing groep 7 en 8 Teresiaschool

ningsdans opgevoerd. Ook was er een 
prachtige taart gemaakt door Marleen. 

De Teresiaschool zal gedurende twee 
jaar gebruikmaken van het voormalig 
buurthuis.

Teresiaschool Waalwijk
Wilhelminastraat 6
5141HK Waalwijk
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Voorwoord

De dagen zijn weer korter en kouder en binnenkort weer de gezellige avonden 
met de sint en de kerst. In dit nummer weer veel nieuws, gezellige activiteiten 
voor in de vakantie, interviews en de vele de activiteiten georganiseerd door 
vrijwilligers binnen de gemeente!

Organiseert u een activiteit of heeft u iets bijzonders te melden? 
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!

Vrijwilligers De Wijkkrant

                         

Lampionnenoptocht wijk Driessen 

              en ontsteken kerstboom   

                                            
Bewonerscommissies “Basilica” en “Het Juweel”  

organiseren op: 

Vrijdag 15 December 2017 
in wijk Driessen voor alle kinderen een lampionnen- 
optocht met als afsluiting het gezamenlijk ontsteken 

van de kerstverlichting in de binnentuin van “Basilica”. 

Na afloop is er gratis warme chocomel en limonade. 
Voor de ouders is er heerlijke Glühwein. 

De start is om 19.00 uur op het schoolplein van Villa 
Vlinderhof aan de Cornelis Verhoevenstraat. 

Zet u deze avond ook een kaars of verlichting voor 
uw raam of een vuurkorf in uw tuin !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

	

	

																																							 	 													Beerens	–Sprang	Capelle 

Op woensdag 29 november om 20.00 
uur is Charles Groenhuijsen te gast in 
Den Bolder te Waspik. Als echte Ameri-
ka-kenner vertelt hij meer over dit land 
en over de boeken die hij hierover heeft 
geschreven.

Amerika-kenner
Charles Groenhuijsen werd bekend als 
correspondent in Amerika voor het NOS 
Journaal. Na drieëntwintig jaar te hebben 
gewerkt voor de NOS, zette hij zijn kennis 
van zaken over Amerika in op literair vlak 
en publiceerde hij diverse titels.
In 2005 verscheen “Amerikanen zijn niet 
gek”. Hij verzet zich tegen het anti-Ame-
rikaanse sentiment in Nederland, omdat 
het naar zijn mening vaak gebaseerd is 
op oppervlakkige vooroordelen. Het boek 
werd ruim 100.000 keer verkocht.
Drie jaar later verscheen “Hoera, een 
nieuwe president”. In dit boek beschrijft 
Groenhuijsen het kersverse president-
schap van Obama, de nadelen van het 
Amerikaanse systeem (de invloed van 
‘The Almighty Dollar’), maar ook de posi-
tieve kanten van het democratische sys-
teem van de Verenigde Staten.
Zijn meest recente werk gaat over de 
controversiële presidentskandidaat voor 
de Republikeinen: Donald Trump. In dit 
boek zet Charles Groenhuijsen zijn tan-
den in het fenomeen Trump en zijn gooi 

naar het presidentschap. Hoe serieus is 
hij? Wat betekent het als hij níet in het 
Witte Huis terechtkomt?

Charles Groenhuijsen 
nieuwe gastspreker
In tegenstelling tot eerdere berichten 
is niet Twan Huys de gastspreker, maar 
Charles Groenhuijsen, eveneens een 
groot Amerika-kenner. De toegangs-
kaarten, die reeds zijn gekocht voor Twan 
Huys, kunnen gewoon gebruikt worden 
voor de entree bij Charles Groenhuijsen.
De Bibliotheek Midden-Brabant organi-
seert deze avond in samenwerking met 
Den Bolder en de Maatschappij tot Nut 
van ’t Algemeen Departement Langs-
traat.

Locatie: Sociaal Cultureel Centrum Den 
Bolder, Schoolstraat 19, 5165 TR Waspik
Datum: woensdag 29 november 2017
Aanvang: 20.00 – 22.00 uur
Entree:  € 8,00 (bibliotheekleden en le-
den van ’t Nut), € 10,00 (niet-leden)

Kaarten zijn verkrijgbaar 
-  Via de website van Den Bolder, www.

denbolder.nl
-  In de Bibliotheek Waalwijk (vanaf 

13.00 uur)
- Via de mail waalwijk@bibliotheekmb.nl 
-  The Readshop Waalwijk, de Els 21 in 

Waalwijk

Kijk ook eens op onze Facebook-pagina
https://www.facebook.com/biblio-
theekwaalwijk/ 
Ga naar www.bibliotheekmb.nl voor 
meer informatie.

Charles Groenhuijsen in Den Bolder
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Zaterdag 1 juli 2017 bestond de bewo-
nerscommissie van appartementen-
complex Basilica aan de Villa Waterra-
nonkel alweer tien jaar. Reden genoeg 
voor een mooi feest. Op het programma 
stonden een bezoek aan de klompenma-
kerij in Dussen en een gezellig samenzijn 
bij café “De Dreef” in Dongen (Vaart).
De bewoners werden bij de klompenma-
kerij ontvangen door Cor Sage     (bewo-
ner Harry Hens) en getrakteerd op koffie 
met zelfgemaakt gebak uit grootmoe-
ders tijd. Aansluitend was er een uitge-
breide demonstratie en informatie over 
het ambachtelijk maken van klompen. 
Als afsluiting konden de bewoners nog 
lekker even in de winkel snuffelen voor-
dat ze naar Dongen vertrokken. 
Hier werden ze verwelkomd door zang-
groep Chapeau uit Sprang- Capelle, die 
ook het feest de gehele avond muzikaal 
ondersteunde. Via een quiz werden de 
bewoners op hun kennis over het ap-
partement en de klompenmakerij getest.  
De regie en het entertainment waren in 
handen van Harry Hens, die de lachers al 
snel op zijn hand kreeg.         

‘s Avonds stond er een uitgebreid diner 
in buffetvorm gereed waar men heerlijk 
van genoot. Na de prijsuitreiking en een 
bedankje aan de organisatie ging men 
zeer tevreden huiswaarts. De bewo-
ners die wegens omstandigheden niet 
aanwezig konden zijn, hebben thuis een 
heerlijke appeltaart ontvangen.
De bewonerscommissie bedankt alle 
sponsoren, waaronder Casade, voor hun 
financiële bijdrage aan dit 10-jarig jubi-
leumfeest.
Dit jaar staan voor de bewoners van “Ba-
silica” nog burendag, de lampionnenop-
tocht en het kerstdiner op het program-
ma.

Bewoners “Basilica” zeer tevreden 
over tienjarig jubileumfeest

Wij zijn in januari 2008 opgericht ivm 
veel overlast daarom zijn wij in eerste in-
stantie begonnen maar toen hadden we 
genoeg straatvertegenwoordigers.
Helaas als het beter gaat in de wijk stop-
pen mensen ermee. Daarom zijn wij op 
zoek naar nieuwe straatvertegenwoor-
digers. Valt er iets voor in de buurt dan 
geef je dat door via het email. Is het iets 
kleins dan los je het zelf op. Wij staan als 
commissie altijd klaar om iemand te hel-
pen als dat nodig is of als er een praatje 
met iemand gemaakt moet worden.
Komen wij er niet uit dan zoeken we ver-
der wie wel kan helpen. Wij worden ge-
steund door gemeente, politie en boa’s. 
Ook als we een vraag aan Casade heb-
ben kunnen we er altijd terecht.
We werken met ContourdeTwern samen.

Mocht u interesse hebben om ons mee 

te helpen; graag! Wij zoeken nog een 
coördinator en straatvertegenwoordi-
gers voor de volgende straten:
Diederikhof,  Grotestraat, Hoekeinde, 
Laageinde, Molenvlietstraat, Voorweide,  
Prof. Piesonstraat, Talmastraat  en de 
Van Lovenlaan. 

Mochten mensen dit lezen en willen ze 
ook een buurtpreventieteam oprichten 
neem dan even contact op. Ook andere 
teams - zoals in  de Hoef- komen men-
sen tekort. Wilt u dit team versterken 
neem dan ook met mij contact op.
Gerard Corveleijn
Email: gerard@buurtpreventiewaalwijk.nl

Buurtpreventieteam Laageinde Noord

Halloweenmiddag Europaplein

Zondag 29 oktober heb ik met behulp 
van buren een Halloweenmiddag geor-
ganiseerd. 

Vorig jaar hebben we het voor de eerste 
keer gedaan en dat was zo’n succes dat 
we het nogmaals gedaan hebben.
De kinderen konden diverse spelletjes 
doen zoals zaklopen, blikgooien en ring-
werpen.
Er werden pompoenen uitgehold, ge-
schminckt en een disco was er.
Als afsluiter hebben we nog een Trick 
and Treat langs de deuren gedaan.

Middels flyers hebben we de buurt op de 
hoogte gebracht en uitgenodigd om sa-
men met hun kind/kinderen mee te doen 
aan de activiteiten. 

In september heb ik de wijkcoördinator 
benaderd of er een budget vrijgemaakt 
kon worden om deze middag extra fees-
telijk te maken...en de gemeente vond 
het een leuk initiatief en zei mij een be-
drag toe. Hiermee zijn spullen aange-
schaft, kopietjes gemaakt en allerlei lek-

kernijen aangekocht. Chips, chocomelk 
en ranja.
Het geeft een erg voldaan gevoel om dit 
met en voor elkaar en onze kinderen te 
doen. En er zijn alweer plannen voor vol-
gend jaar.

Alle buurtbewoners rondom het 
Europaplein....
Bedankt.
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Voor vier miljoen kan er een medicijn ontwikkeld worden 
tegen de ziekte van Huntington”

De ziekte van Huntington is een dode-
lijke erfelijke ziekte met symptomen van 
Alzheimer, Parkinson en ALS. Je hebt 50% 
kans om het te krijgen als één van je ou-
ders het heeft. Er heerst een taboe en 
schaamtegevoel op de ziekte. Relaties, 
carrières, een levensverzekering… ze zijn 
niet meer zeker. De ziekte heb je niet al-
leen, het treft je hele gezin en omgeving.
In Nederland zijn lijden er ca. 1700 men-
sen aan de Ziekte van Huntington, 7000 
mensen zijn drager van deze ziekte. Het 
is een hersenziekte, waarbij eiwit zich 
ophoopt in de hersenen, en zo de sig-
nalen niet meer doorgegeven worden. 
Langzaam maar zeker worden alle li-
chaamsfuncties uitgeschakeld waardoor 
de patiënt uiteindelijk zal overlijden. Een 
mensonterend lijden blijft de patiënt 
vaak niet bespaard. 

Geschat kan worden dat de ziekte jaarlijks 
zo’n 80 – 100 miljoen per jaar gemeen-
schapsgeld kost. Dat zijn niet alleen de 
jaarlijkse zorgkosten voor al de mensen 
met deze ziekte in een verzorgingshuis. 
Maar ook andere kosten, zoals mensen 
die voortijdig de arbeidsmarkt moeten 
verlaten, maar toch ook in hun bestaan 

moeten worden voorzien of aanpassing 
van woningen en vele andere zaken. Ge-
lukkig is dat in Nederland goed geregeld. 

De medische wetenschap is inmiddels 
zover dat ze goede resultaten boeken 
met onderzoeken. Zo goed zelfs dat ze 
verwachten dat er binnen 10 jaar een 
werkend medicijn op de markt kan ko-
men dat deze ziekte kan genezen. Ech-
ter, de subsidiekranen zijn dichtgedraaid 
en er wordt geen geld meer gegeven met 
als gevolg dat de onderzoeken stil zijn 
komen te liggen en dat terwijl de weten-
schappers denken slechts 4 miljoen euro 
nodig te hebben voor het ontwikkelen 
van een genezend medicijn. Daarom is de 
stichting Campagneteam Huntington op-
gericht, die als doel heeft fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek te financie-
ren dat tot een genezende therapie voor 
de ziekte van Huntington moet leiden.

Campagneteam Huntington vergroot de 
bekendheid van de ziekte en probeert 
fondsen te werven aan de hand van een 
landelijke campagne (doodgezwegen.nl). 
Alle opbrengsten gaan naar onderzoek. 
De stichting wordt gevormd door een 
kernteam van een vijftal vrijwilligers (niet 
betaald) die allen nauw betrokken zijn 
bij de ziekte, waaronder wetenschapper 
Eric Reits (AMC). Ook heeft het campag-
neteam een grote achterban aan vrijwil-
ligers die actief zijn in verschillende com-
missies en die zelf acties ontwikkelen. 

Maarten Schoenmaker is 54, woont in 
Waalwijk en lijdt aan de ziekte van Hun-
tington. In de familie (ooms en tantes, 
neven en nichten) komt het veel voor. 
Maarten heeft vele jaren, net als ieder 
ander, gewoon gewerkt, maar kwam 
op een gegeven moment thuis te zitten 
met burn-out klachten. Daarna is ie nooit 
meer de “oude” geworden. Uiteindelijk 
blijkt na een groot aantal jaren dat ie de 
ziekte heeft en is ie inmiddels volledig af-
gekeurd. Iets wat niemand tot enkele ja-
ren geleden voor mogelijk had gehouden.
Voor al die acties zijn mensen nodig. Wie 
helpt Maarten met zijn plannen? 

Maarten zou graag met mensen uit 
Waalwijk en omgeving in contact komen 
om acties op te zetten. Dit is echt iets 
wat je samen moet doen. Maarten geeft 
aan: “Dit kunnen verschillende dingen 
zijn. Een groots opgezette emballage ac-
tie, waar alle winkels in de omgeving aan 
mee kunnen doen of een organisatie die 
zijn naam aan de ziekte van Huntington 
wil verbinden door het reeds bestaande 
filmpje over Huntington weer op televi-
sie te laten verschijnen http://campagne-
teamhuntington.nl/landing. Fiscaal zeer 
aantrekkelijk voor die andere organisatie 
om landelijke aandacht te krijgen. Een 
andere mogelijkheid is het organiseren 
van een lokale collecte. Dus ik zoek ook 
mensen die de kennis hebben voor het 
organiseren van zo’n collecte en hun net-
werk daarin willen gebruiken.“ 

Het is van belang dat er geld komt voor 
het onderzoek, daar zouden veel mensen 
mee geholpen zijn. 

Wilt u in contact komen met Maarten 
Schoenmaker en hem helpen? 
Neem dan contact op via 
maartenschoenmaker@gmail.com 

Meer informatie over de ziekte, het 
campagneteam en wetenschappelijk 
info op onderstaande websites:

https://www.huntington.nl/ 
http://campagneteamhuntington.nl 
https://nl.hdbuzz.net/ 

Foto: Roald Johan

GRAFISCHE VORMGEVING

Tal Grafi sche Vormgeving  - Nieuwstraat 2E - 5142 EC Waalwijk 
06 38 82 49 39 - info@talgv.nl - www.talgv.nl

Bij een bestelling van minimaal 40 geboortekaartjes 
en tegen inlevering van deze advertentie

15% korting op de drukkosten
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De Speelgoedbank in gemeente 
Waalwijk leeft voort….
De speelgoedbank in Waalwijk is een 

begrip geworden, en maakt vele kinde-

ren blij. De oprichtster Lucy Mayer-Bos, 

is daar erg trots op. Samen met haar 

vrijwilligers maakt ze er iets moois van. 

Daarom werd het weer eens tijd dat er 

een stukje in de Wijkkrant kwam, en is 

er antwoord gegeven op dit vragenvuur. 

Daarvoor dank.

Hoe is de stand van zaken op dit 
moment met de Speelgoedbank?
Speelgoedbank Waalwijk heeft voorlo-
pig een dak boven het hoofd. De huur 
van 2018 word betaald door Snackbar 
“t Heike uit Waalwijk. We zijn hen ont-
zettend dankbaar! Dit scheelt ons een 
hoop zorgen. Wij kunnen nu onbezorgd 
doen waar we goed in zijn... kinderen blij 
maken! De diaconie van de Protestantse 
Gemeente in Waalwijk heeft ons 500.- 
euro geschonken, goed voor 3 maanden 
huur. Ook verschillende mensen die onze 
oproep op Facebook hebben gelezen 
hebben geld gedoneerd... echt super lief! 

Hoe is het bezoek aan de Efteling en 
bij de kapper tot stand gekomen? 
De Efteling bestaat in 2017 65 jaar en 
dat werd groots gevierd. Personeel van 
de Efteling mocht Goede doelen/initia-
tieven nomineren die vervolgens uitge-
nodigd werden een avondje Efteling te 
beleven. Op vrijdag 13 oktober was het 
zover! Wat een mooie avond was dit! Zo-
veel blije gezichtjes! Er waren kinderen bij 

die nog nooit in de Efteling geweest wa-
ren en kinderen die er zelfs nog nooit van 
hadden gehoord. Het werd een avond om 
nooit meer te vergeten.

Yes Kappers Waalwijk organiseert eind 
oktober een speciale dag voor alle kin-
deren van Speelgoedbank Waalwijk! Ze 
mogen een mooie vlecht laten maken of 
krijgen een mooie coupe, misschien wel 
een highlight hier een daar of ze wor-
den geföhnd. De kapsters van Yes willen 
graag iets leuks doen voor “onze” kinde-
ren en dit idee hebben Nikki en haar team 
zelf voorgedragen. We zijn zelf ook zeer 
benieuwd naar wat ze ervan gaan vinden!

Welke acties staan er op stapel 
voor de komende tijd, welke zijn er 
al geweest en hoe zijn de samen-
werkingsverbanden ontstaan?
Op 29 oktober hadden we een actie in de 
Els tijdens koopzondag 12:00 tot 17:00 
met “Koop een beer en doneer.” We heb-
ben een Euro tornado mogen lenen van 
Plus van Engelen en verkopen knuffels. 
De opbrengst wordt gebruikt voor de 
aankoop van Speelgoed voor de oudere 
kinderen.

8 november vond de avond voor de men-
sen van de Voedselbank en Strohalm (die 
kinderen hebben) en de ouders die in ons 
bestand staan plaats. Ze mochten op deze 
avond vanaf 18:30 tot 21:00 naar de Speel-
goedbank komen zonder kinderen! De ou-
ders mochten voor elk kind 3 speelgoedjes 
uitzoeken, 1 leesboek en 1 knuffel. Zo kun-
nen zij hun kinderen iets geven voor Sinter-

Lucy Mayer-Bos

OP DE KOFFIE BIJ

klaas en staan ze niet met lege handen. 
2 December: Bezoek van 14:00 tot 15:00 
van Sint en zijn Pieten aan de Speel-
goedbank! De kinderen zijn vanaf 13:30 
welkom! Adres : Grotestraat 409 (ingang 
achterom).
Het is mooi om met bovenstaande par-
tijen samen te mogen werken. We weten 
van elkaar dat we er zijn en als het nodig 
is kunnen we bij elkaar aankloppen. 

Zijn er verder nog plannen voor 
uitbreiding in de toekomst? En wat 
heb je nodig om dit te realiseren? 
We hebben dromen genoeg! Binnen nu 
en.... zal het gebouw waar we inzitten 
gesloopt worden. We hopen dan een an-
der pand te mogen betrekken. Als ik dan 
toch aan het dromen ben zou het gewel-
dig gaaf zijn als we een grotere speel-
goedbank kunnen realiseren. Waar meer 
rekken in kunnen en een kantine voor de 
vrijwilligers zou echt fijn zijn. Nu zitten 
we in de Speelgoedbank te eten maar 
daar het steeds drukker word willen we 
graag dat de ouders kunnen zitten als de 
kinderen aan het uitzoeken zijn. Ik droom 
verder: Het zou fijn zijn als de opslag in 
hetzelfde pand zou kunnen zitten. Heb-
ben we iets nodig dan kunnen we het zo 
pakken en hoeven we niet heen en weer 
te rijden. Ook onze auto’s rijden niet op 
water.  Mocht er nog meer ruimte zijn 
dan zouden we graag een kledingbank 
toevoegen. Dat mensen met een voed-
selbankpas of paswijzer elk seizoen 3 
sets kleding per persoon kan uit komen 
zoeken. Alles onder 1 dak...ik vind het 
een mooie droom en hoop dat hij ooit 
werkelijkheid word!

Heb je voldoende vrijwilligers om 
de bank draaiende te houden of 
kunnen er nog meer bij?
Voor de woensdagmiddagen in de even 
weken 13:30 tot 16:30 zijn wij nog op 
zoek naar een vrijwilliger(ster) die het 
leuk vind met kinderen te werken. Je 
helpt ze met iets leuks uit te kiezen in 
de Speelgoedbank en je helpt met het 
schoonmaken van de ingeleverde spul-
len en ze te sorteren in de daarvoor be-
stemde dozen. Heb je interesse mail dan 
naar: zanddonkunited@hotmail.com

Tevens zijn wij op zoek naar spullen voor 
de oudere kinderen. We zoeken ballen, 
op afstand bestuurbare auto’s, leuke 
spullen om jongens en/of meisjeskamers 
mee aan te kleden denk hierbij aan schil-
derijen, schemerlampjes. Donald Duck 
pockets strips of andere stripboeken. 
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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 resul-

taten deze fotoclub onder 

de aandacht brengen.

 
Deze keer is de keuze gevallen op een foto 
van Hans Schoenmakers uit Waalwijk.
 De foto is gemaakt vanaf Waalwijk - Be-
soyen lopend op de Winterdijk.  Richting 
Sprang-Capelle heb je een prachtig zicht 
op het slagenlandschap met  rechts paar-
den in de wei en links een kleine wiel die 
vermoedelijk dateert  uit het jaar 1633. 
Als je langs dit watertje bent gelopen zie 
je even later deze sloot en kijk je,  terwijl 
je in Waalwijk staat, via Sprang-Capelle 
op de kerk van Kaatsheuvel.  De kerk is de 
St. Johannes de Doperkerk.
De foto is genomen  met een Canon 700D 
stop f/9, ISO 100 en brandpuntafstand 200.

Voorlezen heeft pas zin als een kind een 
jaar of twee oud is, toch? Het is een veel-
voorkomend misverstand bij ouders. Om 
spelenderwijs te laten zien hoe leuk én 
stimulerend het is om al met de allerjong-
ste een boekje te lezen, krijgen de consul-
tatiebureaus in Waalwijk en Waspik vanaf 
september (twee)wekelijks bezoek van 
een BoekStart-coach. 
Deze coach komt niet alleen gezellig 
voorlezen, maar geeft ook voorleestips 
en gaat met ouders in gesprek over het 

belang van voorlezen voor de taalontwik-
keling van kinderen in de leeftijd van 0-12 
jaar.

Het consultatiebureau wordt druk be-
zocht door ouders met hun kinderen. Tij-
dens de bezoeken staat de ontwikkeling 
van hun kind, waar taalontwikkeling een 
onderdeel van is, centraal. Net als de Bi-
bliotheek benadrukt het consultatiebu-
reau het belang van (voor)lezen en pro-
beren zij ouders ervan bewust te maken 

dat je met lezen en voorlezen niet vroeg 
genoeg kan starten. Samen lezen ver-
sterkt de band tussen ouder en kind. En 
kinderen die als baby al zijn voorgelezen, 
zijn later beter in taal. 

De BoekStart-coach is een leesconsulent 
van de Bibliotheek Midden-Brabant die op 
een laagdrempelige manier het gesprek 
met ouders aangaat over het belang van 
voorlezen in relatie tot taalontwikkeling. 
Dit om ouders zich er bewust van te ma-
ken, dat zij een belangrijke rol hebben in 
de taalontwikkeling van hun kind.

Twee mooie voorbeelden uit de praktijk: 
Twee kinderen van 1 en 4 zitten in de 
wachtkamer met hun ouders. Ze spreken 
gebrekkig Engels en de BoekStart-coach 
komt erachter dat ze uit Eritrea komen, 
waar Tigrinya een veel gesproken taal is. 
Gelukkig heeft de coach een folder in deze 
taal die uitlegt dat de ouders bij de biblio-
theek een koffertje op kunnen halen met 
daarin boekjes voor de jongste. Samen 
hebben ze nog een aanwijsboekje voor-
gelezen, waarna vader het alfabet en de 
voorwerpen probeerde mee te lezen (hij 
volgde al Nederlandse les). 

Een andere moeder vond het eigenlijk 
maar onzin om haar kind van acht maan-
den al voor te lezen, dat kwam later wel 
als het kind ouder was. De BoekStart-

coach heeft met behulp van een knisper-
boekje uitgelegd dat voorlezen aan baby’s 
iets anders is dan voorlezen in de traditi-
onele zin van het woord. Door samen met 
een boekje te spelen en te benoemen wat 
het kind ziet en doet, ontdekt het kind de 
wereld van boekjes. Met de bon van de 
gemeente ging de moeder in ieder geval 
naar de bibliotheek om het Boekstart-
koffertje op te halen.

Samenwerkingsverband ‘Waal-
wijk Taalrijk’
Het project BoekStart-coach is een sa-
menwerking tussen de Bibliotheek Mid-
den-Brabant, de GGD Hart voor Brabant 
en de Gemeente Waalwijk vanuit Waal-
wijk Taalrijk. Het combineert de drie the-
ma’s van Waalwijk Taalrijk: ouderpartner-
schap, taalontwikkeling (woordenschat) 
en bevorderen leesplezier. 
Omdat de coach een echte spin in het 
web is kan zij ouders helpen en informe-
ren over de verschillende (taal)activiteiten 
van Waalwijk Taalrijk. En als de ouders 
zelf met taal aan de slag willen kunnen 
zij naar het Taalhuis Waalwijk in de biblio-
theek in Waalwijk. 

Het project is mede mogelijk gemaakt 
door  Stichting Lezen en Waalwijk Taalrijk.

BoekStart-coach in consultatiebureau
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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

De wereldwinkel in Waalwijk be-
staat 35 jaar, en is sinds 2013 
gevestigd op een zichtlocatie in 
de Grotestraat. De wereldwinkel 
draait enkel en alleen op vrijwil-
ligers, die zich met hart en ziel 
inzetten voor het Faire Trade pro-
duct.

Er worden en zijn voor het jubileum ver-
schillende activiteiten georganiseerd. In 
september de actie “Heel Waalwijk Bakt” 
een taartenbakwedstrijd. De resultaten 
werden gejureerd door Francis Cuijk van 
het gelijknamige televisieprogramma  en 
patisserie van Tim. En nadat de winnaar 
bekend was, zijn de taarten aangesneden 
en uitgedeeld aan het winkelend publiek. 
Op 29 oktober mochten er door basis-
schoolleerlingen, die zich van tevoren had-
den aangemeld, knutselwerkjes gemaakt 
worden van afvalmaterialen. De kinderen 
werden verwend met een suikerspin, ran-
ja en popcorn. En op 18 november heeft  
er, ondersteund met live muziek, een wok 
festijn plaatsgevonden, met Ingredienten 

Fair trade producten, een kleine 
moeite, een groot plezier

uit de Wereldwinkel. Alles klaargemaakt 
door Clemens van Bracht (deurzakkers) 
en Wilbert Broos van de Groene Vlinder in 
Tilburg. De hapjes werden ook weer uit-
gedeeld aan het winkelende publiek.

Geschiedenis
De verkoop is 35 jaar geleden begonnen 
in de BIOWINKEL, aan het Sintjansplein in 
Waalwijk, met slechts een paar plankjes 
met Faire Trade koffie, thee en rietsuiker. 
Na verschillende verhuizingen in 2013 te-
recht gekomen in de Grotestraat. Door de 
zichtlocatie loopt het goed. Iedere twee 
weken worden er nieuwe spullen inge-
kocht van de Faire Trade leveranciers. Te-
vens zijn er ook duurzame artikelen opge-
nomen in het assortiment.

De Wereldwinkel wordt draaiende ge-
houden door 35 vrijwilligers. Het belang 
van Faire Trade is dat je de producenten 
in ontwikkelingslanden een betere toe-
komst kan geven. De boeren en kunste-
naars daar handelen volgens het principe 
van Fair Trade. Dat houdt in respect voor 

mens en milieu, geen kinderarbeid, eer-
lijk loon en betere arbeidsvoorwaarden 
en werkomgeving. Naast loon krijgen de 
producenten van de cooperatie een pre-
mie voor o.a. schoolkleding en medische 
voorzieningen. Door de continue afname 
van producten krijgen de ondernemers 
in de ontwikkelingslanden meer zeker-
heid over het voortbestaan van de zaak/
bedrijf. Daardoor is alles wat er verkocht 
word in de wereldwinkel een uniek en au-
thentiek product.
De wereldwinkel is in 2016 uitgeroepen 
tot de leukste winkel uit de buurt. Er zijn 
nog steeds vrijwilligers extra nodig, vooral 
voor de PR, verkoop kerstpakketten en 
scholen projecten waar verteld word aan 
leerlingen van groep 8 wat Fair Trade is. 
Voor de maand december wordt er spe-

ciaal ingekocht, en het zou leuk zijn als de 
wereldwinkel kerstpakketten kan verzor-
gen voor het bedrijfsleven.

Het laatste nieuws is dat gemeente Waal-
wijk zich heeft voorgenomen een Faire 
Trade gemeente te worden. Er zijn al ver-
schillende Fair Trade gemeentes in Ne-
derland. Er is een werkgroep van burgers 
opgericht die zich bezig gaat houden met 
het binnenhalen van de titel Fair Trade 
gemeente.  Er zitten nogal wat eisen aan 
voordat je de titel mag dragen. 

Fair Trade: net zo lekker als gewoon of 
nog lekkerder, maar je steunt er een ander 
mee…….
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Frank Pijnenborg

Ik voel me thuis in dit seizoen

Tijd voor bezinning

Om alles nog eens goed

Te overpeinzen

De zomer sterft

Groen wordt geel en rood

De intrede van de herfst

Alles lijkt zo dood

Maar alles heeft zijn kleur

Als je meereist door de tijd

Zie het als een nieuw begin

De muziek geeft klank

Aan het dagelijks bestaan

In mijn hart

Draag ik de herfst

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 dicht-
vorm. Ik luister graag naar teksten van 
onder andere Frank Boeijen, Boudewijn 
de Groot en Raymond van het 
Groenewoud. 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.

Mag ik je hondje zijn

Dan loop ik keurig aan de lijn

Laat je me uit

‘s Avonds laat

Met mijn trotse snuit

Over straat

Met mijn halsband

Haal voor je de krant

Ik krijg liefde van je

De aandacht

Ik ben degene die op je wacht

Kan niet echt met je praten

Ben vaak de pleister op de  wond

Ik heb het allang in de gaten

Maar dat begrijpt geen hond 

Ik kijk door het raam
Zie een schilderij

Van de herfst

Bladeren vormen een pad
De wind waait door mijn haar

Ik blader door de herfst

Als een kleurboek
Hier voel ik me goed

Na een lange dag
Dool ik door mijn hart

Inmiddels is het donker
Alles is er nog

Maar ik zie het niet meer

www.vogellust-waalwijk.nl     

waar U dan de vogels kunt tentoonstel-
len De contributie bedraagt € 42.50 per 
jaar bij vooruitbetaling en eenmalig € 
2.50 inschrijfgeld.

Meer info: 
Secretariaat: Jasmijnhof 19                                                                                                                   
5143 EC Waalwijk
Telefoon 0416-337221
E-mail: rinusdiny@kpnmail.nl  

Dit kan zijn van de vogels in de natuur, 
thuis in een gezelschapsvolière, via 
broedkooien per koppel geselecteerd of 
in verenigingsverband. Hier worden dan 
de vogels besproken door ervaren keur-
meesters van de NBvV Nederland. Als 
u zelf vragen heeft kunt u die ook elke 
clubavond meebrengen en vragen.
Dus je steekt er altijd iets van op en je 
leert je eigen vogels ook beter kennen.

Heeft u daar wel interesse in, laat het 
even weten.
U kunt zich ook aanmelden bij onze ver-
eniging, zodat u ervaring kunt opdoen bij 
collegakwekers. We houden onze club-
avonden in principe op de 2e maandag 
van de maand bij Buurthuis Bloemen-
oord, Bloemenoordplein 3, 5143 TB   
Waalwijk, tel. 0416 337982
Jaarlijks organiseren we ook een show 

Gaat uw interesse uit naar het houden van vogels? 	

	

Vogelvereniging
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Dit ben ik!
Iedereen heeft diverse smaken, in-

teressen en prioriteiten in zijn leven. 

Iedereen is zo verschillend maar dat 

maakt hem uniek. Iedereen is anders en 

bijzonder. 

In ons nieuwe rubriek laten we dat zien! 

De redactie stelt dezelfde vragen aan 

verschillende mensen en krijgt leuke 

hartige antwoorden. 

Stelt u zichzelf voor   
Ik ben Eric Daandels, 51 jaar oud, woon in 
Heeswijk-Dinter, getrouwd met Astrid en 
wij zijn de trotse ouders van Stefan (20), 
Luuk (18) en Eline (17).

Ik werk momenteel bij de gemeente 
Waalwijk als wethouder, verantwoorde-
lijk voor de ruimtelijke ordening, volks-
huisvesting, stedelijke vernieuwing en 
monumentenbeleid. Ook ben ik wijkwet-
houder van Waspik.
 
Hoe ziet uw perfecte dag eruit?
Mijn perfecte dag begint met een lekker 
ontbijt met het hele gezin en daarna sa-
men er op uit, de natuur in.
 
Wat wilt u dit jaar bereiken, wat is 
u doel dit jaar?
Samen met onze inwoners werken aan 
de leefbaarheid van onze kernen, Waal-
wijk, Sprang-Capelle en Waspik.
 
Stel u zich voor: u kunt een grote 
droom van een ander persoon la-
ten uitkomen. Voor wie en wat wilt 
u dat dan doen?
Ik zou eigenlijk de droom van iedereen 
die het moeilijk heeft in deze maatschap-

pij en hoopt op betere tijden in vervulling 
willen laten gaan.
 
Wat is uw favoriete plek in de ge-
meente Waalwijk?
Ik ben net begonnen met mijn werk voor 
de gemeente Waalwijk. Ik ontdek telkens 
weer verrassend leuke plekjes in deze 
mooie gemeente.  Ik heb al genoten van 
de terrasjes en de gezellige omgeving 
rondom het Raadhuisplein.

Stelt u zichzelf voor   
Ik ben Herma van Bodegom, 35 jaar, ge-
trouwd en samen hebben we 4 kinderen. 
Sinds 3 jaar wonen we in Waspik .

 Hoe ziet uw perfecte dag eruit?
Met het gezin,  genieten van een dagje 
weg.

Wat wilt u dit jaar bereiken, wat is 
u doel dit jaar?
Een puppy van het KNGF Geleidehonden 
opvoeden tot hij naar school ging om 
(blinde) geleidehond te worden.

Stel u zich voor: u kunt een grote 
droom van een ander persoon la-
ten uitkomen. Voor wie en wat wilt 
u dat dan doen?
Mijn lieve vriendinnetje uit Canada laten 
overkomen, met haar kindjes.
Zodat ze haar kindjes aan haar fami-
lie kan voorstellen en ik haar weer kan 
knuffelen.
 
Wat is uw favoriete plek in de ge-
meente Waalwijk?
Mijn favoriete plekje is thuis waar mijn 
gezin is.

Stelt u zichzelf voor   
Ik ben Carola Boezer, 46 jaar, woon in 
Waalwijk, ben single moeder en werk als 
masseuse en auteur.
  
Hoe ziet uw perfecte dag eruit?
Als de zon schijnt en mensen om me 
heen zijn gelukkig.

Wat wilt u dit jaar bereiken, wat is 
u doel dit jaar?
Mijn eigen massage praktijk begonnen 
daar ben ik erg trots op. Daarnaast heb 
ik mooie programma’s gemaakt voor 
Langstraat TV en Ros-D.

Stel u zich voor: u kunt een grote 
droom van een ander persoon la-
ten uitkomen. Voor wie en wat wilt 
u dat dan doen?
Als ik een droom mocht uitlaten komen 
voor mijn zoon dan zou ik dat doen. Ik 
zou een grote wens voor hem vervullen 
om een eigen bedrijfje te starten met een 
startkapitaal.

Wat is uw favoriete plek in de ge-
meente Waalwijk?
Mijn favoriete plek in Waalwijk is de Surf-
vijver aan het Lido, daar ben ik in de zomer 
vaak te vinden en ik zwem daar dan. In de 
andere jaargetijden ga ik met mijn hondje 
wandelen en loop zo het natuurgebied in.

Recept
Koude preisoep (4-6pers)
 

Ingrediënten
3 preien
1 aardappel
1 sjalot
30 g boter
500 ml kippenbouillon van tablet
1 laurierblaadje
250 ml kookroom light
250 ml melk
3 el bieslook

Bereiden
Smelt de boter op laag vuur. Was en snijd 
het wit van de preien. Schil de aardap-
pel en snijd in blokjes. Snipper de sjalot. 
Bak de prei, aardappel en sjalot 5 min. op 

middelhoog vuur zonder ze bruin te laten 
worden. Voeg de bouillon en het laurier-
blaadje toe en laat 20 min. zacht koken.
Laat de soep iets afkoelen. Snipper de 
bieslook en roer de kookroom, melk en 2 
el bieslook erdoor en breng op smaak met 
peper en eventueel zout. Pureer de soep 
met de staafmixer of in de blender. Als je 
een blender gebruikt, houd dan je hand op 
de deksel zodat de warme soep niet uit de 
mengbeker spat. Laat in minimaal 1 uur 
koud worden in de koelkast. Voeg eventu-
eel een paar ijsblokjes toe.

Serveer de soep in glaasjes en garneer 
met de rest van de bieslook.
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GASTVROUW / GASTHEER

Grotestraat 154a   5141 HC  Waalwijk    0416 33 29 62 of 06 23 07 81 39

www.parkpaviljoenwaalwijk.nl   Facebook@parkpaviljoenwaalwijk

Bel of mail geheel vrijblijvend: info@parkpaviljoenwaalwijk.nl 

WIJ WILLEN ONZE GROEP VRIJWILLIGERS UITBREIDEN!

Wij zijn op zoek naar gastvrouwen en -heren die onze gebruikers 
gastvrij ontvangen en daarbij de bar beheren. Hoe vaak je beschikbaar 
bent bepaal je zelf! Aanmelden kan alleen of als duo, met een voorkeur 

voor een dagdeel, overdag of in de avond, door de week of in het 
weekend, voor kleine of grote activiteiten........

JE BENT VAN HARTE WELKOM!

JIJ HEBT EEN IDEE, WIJ GEVEN JOU DE KANS!
het parkpaviljoen biedt ruimten en ondersteuning aan 

GEZOCHT: NIEUWE INITIATIEVEN

Grotestraat 154a   5141 HC  Waalwijk    0416 33 29 62 of 06 23 07 81 39

www.parkpaviljoenwaalwijk.nl   Facebook@parkpaviljoenwaalwijk

Denk bijvoorbeeld aan een buurtkeuken, kaart- en/of
leesgroep, sciencecafé, álles is bespreekbaar!

Je kunt gebruik maken van al onze (vernieuwde) voorzieningen.

Bel of mail geheel vrijblijvend: info@parkpaviljoenwaalwijk.nl 

WIJ DENKEN MEE EN BIEDEN ONDERSTEUNING!

Stichting Parkpaviljoen Waalwijk wil 

verdere uitbreiding van de openings-

uren en zoekt daarvoor vrijwilligers en 

nieuwe initiatieven

Het is veel mensen al opgevallen. Het is 
volop in beweging bij het Parkpaviljoen! 
In de afgelopen zomer hebben er veel ac-
tiviteiten plaatsgevonden op het mooie 
terras. Van het Parkfestijn tot een pizza-
picknick op burendag, van een pianist en 
singer/songwriter tot een hiphopband 
en een troubadour, álles kwam voorbij! 
De succesvolle optredens worden deze 
winter naar binnen verplaatst. Elke laat-
ste zondag van de maand wordt er een 
muziekmiddag georganiseerd. 

Wat minder opvalt zijn de binnenactivi-
teiten. Zo zijn er de inloopmiddagen op 
dinsdag-, donderdag- en zaterdagmid-
dag waar iedereen van harte welkom is 
om te komen biljarten, een kaartje te leg-
gen of om gewoon gezellig te ‘buurten’ 
onder het genot van een heerlijk kopje 
koffie. Maar ook vindt er onder andere 

Parkpaviljoen zoekt vrijwilligers 
en nieuwe initiatieven

het Mantelzorgcafé onderdak, houdt 
ContourdeTwern er een wij(k)dienst, is 
er wekelijks een taalgroep actief en ook 
‘Thuis met dementie’ heeft er een fijne 
plek gevonden. 

Toch wil het Parkpaviljoen de openings-
uren uitbreiden en een nog breder aan-
bod creëeren. Hiervoor wordt actief ge-
zocht naar vrijwilligers die bijvoorbeeld 
gastvrouw of -heer willen worden. Vind 
je het leuk om de bar te beheren en de 
bezoekers gastvrij te ontvangen? De be-
heerster van het Parkpaviljoen helpt je 
op weg en biedt alle benodigde onder-
steuning. Hoe vaak je beschikbaar wilt 
zijn bepaal je natuurlijk helemaal zelf!

Het paviljoen is ook op zoek naar mensen 
die een nieuw initiatief willen ontwikkelen. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kids-
club, een lees-, handwerk- of kookclub, 
een sciencecafé, een vaste ‘singles’ ont-
moetingsmiddag of -avond, álles is be-
spreekbaar! Er zijn diverse ruimtes waar 
je gebruik van kunt maken en zelfs een 
gloednieuwe keuken staat tot je beschik-

king. Uiteraard wordt er meegedacht, on-
dersteund en begeleid waar nodig. 
Heb je zin om achter de bar te staan en 
bezoekers gastvrij te ontvangen of heb 
je al een tijdje een leuk origineel idee 
maar loop je vast in de uitvoering ervan, 
schroom niet en neem contact op!

Stichting Parkpaviljoen Waalwijk 
Grotestraat 154a
5141 HC Waalwijk
E-mail: info@parkpaviljoenwaalwijk.nl 
Facebook: @ParkpaviljoenWaalwijk 
Telefoon: 0416 332 962 of 
06 23 07 81 39

Dit egeltje scharrelde eind oktober door de Kerkstraat in Waalwijk. Waarschijnlijk zocht hij 
nog een laatste hapje voordat hij aan zijn winterslaap begon. 
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Iedere editie van de wijkkrant stelt een 
redactielid zich voor. Deze editie het 
laatste lid aan het woord, Hanneke van 
Eeten.

“Mijn naam is Hanneke van Eeten, ik ben 
41 jaar, en moeder van vier kinderen. 
Drie meiden en een jongen, onze prins. Ik 
ben geboren en getogen in ‘s-Hertogen-
bosch, en woon nu 13 jaar in Waalwijk. 
Ik werk voor ContourdeTwern, in het wijk 
werk, en vooral alleen in Waalwijk Zuid. 
Mensen kunnen me kennen van de wit 
met oranje Sport en Spel Bus. “
“Ik ben betrokken geraakt bij de krant, 
als vervanger van mijn oud collega Juul 
Willemsen. Toen veranderden de regels, 
en werd de krant zelfstandig. En ik ben 
als vrijwilliger en redactielid blijven han-
gen. Het is zo’n leuke club. Ik denk mee 
met de invulling van de krant. En zet mijn 

netwerk daarvoor in.” “Mijn hobby’s zijn, 
haken, lezen en met de hond wandelen. 
Beetje in huis rommelen, en spelletjes 
doen met de kinderen. Alles doe ik op de 
fiets, dus sporten is niet nodig. Ik ben erg 
trots op de krant, hij is mooi en er staan 
leuke stukjes in.”

    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 diagonaal. Als alle woorden zijn weggestreept in het kader, blijft er een aantal 
letters over. Deze vormen een zin. Mail deze zin vóór 31 december 2017 naar wel-
kom@jelliebean.eu en maak kans op een setje wenskaarten van Studio JellieBean! 
(vergeet in de mail niet je NAW-gegevens door te geven). 

Het is zo’n leuk clubje 
mensen, kan ze niet missen

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	diagonaal.	
Als	alle	woorden	zijn	weggestreept	in	het	kader,	blijft	er	een	aantal	letters	over.	
Deze	vormen	een	zin.	Mail	deze	zin	vóór	31	december	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	2:	
	
J.	Varga	uit	Waalwijk	
Sjany	Metz	uit	Waalwijk	
Irene	de	Kort	uit	Waalwijk	
	
Gefeliciteerd,	jullie	hebben	een	set	kaarten	van	Studio	JellieBean	gewonnen!	

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	diagonaal.	
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In september kon iedereen in Waalwijk 
en omgeving luid en duidelijk horen dat 
het weer Truckfestijn was. Een lange 
stoet van zo’n 90 vrachtwagens reed al 
toeterend door o.a. Waalwijk, Drunen, 
Sprang-Capelle, Kaatsheuvel en Waspik. 
Helaas regende het pijpenstelen die dag, 
maar dat kon Lilian Zijlmans (eigena-
resse De Kast van mijn Tante) uit Waspik 

niets schelen. Ze snelde uit haar winkel 
naar buiten om zoals ieder jaar twee 
grote borden langs de weg te zetten. 
Met de teksten ‘Hop Hop, gas er op. Jullie 
zijn top’  en ‘Truckers Toppers’ moedigde 
zij samen met enkele klanten de voorbij-
rijdende wagens aan. Uiteraard moest 
daarbij flink gezwaaid worden naar de 
passagiers én chauffeurs!

Truckfestijn Waalwijk 2017
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In de nazomerzon komen vandaag zo’n 

65 buren samen in de achtertuin van 

het appartementencomplex aan de 

Anna van Burenstraat te Waalwijk. De 

nieuwe bewoners van het pand - 11 

jongvolwassen statushouders en 11 

Nederlandse jongeren - organiseerden 

samen met een paar actievelingen uit 

de buurt dit kennismakingsfeest.  

Met slingers in de tuin, de nootjes al op 
tafel en late middagzon komen de eer-
ste buurtjes nieuwsgierig binnen. Ali en 
Shima verwelkomen de buren. ‘Ik woon 
hier toch al 20 jaar en ik ben nog nooit 
in deze achtertuin geweest,’ reageert 
een dame op leeftijd verrast. Mazen en 
Yusuf verzamelen intussen alle meege-
brachte gerechten op een grote tafel. De 
Syrische fateh jaj, kebab batnjan en jaj en 
batata gemixt met tayta uit Eritrea en de 
oer-Hollandse kaasblokjes met augurk 
vertegenwoordigen de culturen die op 
deze Burendag samenkomen. Als Niek 
namens de nieuwe huurders het buffet 

opent is ook meteen het ijs gebroken. In 
de rij voor het heerlijke eten komen de 
eerste gesprekken op gang.  

In maart van dit jaar konden buurtbewo-
ners een kijkje komen nemen in een leeg 
pand. Het zou vanaf dan nog een paar 
weken duren voordat de eerste studen-
ten en statushouders hun intrek namen 
aan de Anna van Burenstraat. Eenmaal 
gewend aan hun nieuwe thuis vond er 
op 8 juni een kleinschalige kennismaking 
met de buren plaats in de caravan van 
Buurtbinders. Daar ontstond het idee 
voor een buurtevenement. Op 23 augus-
tus haakten ook de laatst gearriveerde 
nieuwelingen aan en werd het idee voor 
deze burendag uitgewerkt. ‘Vooral infor-
meel en gezellig samen zijn, met lekker 
eten en een muziekje. Op een positieve 
manier kennismaken, daar gaat het om,’ 
waren Arjon en Thomas het met elkaar 
eens. En dat is gelukt! Met veel enthou-
siasme keren de buren na het feest in de 
schemering huiswaarts. Zoals de nieuwe 
bewoners aan de Anna van Burenstraat 
ook blij en trots terugblikken op een ge-
slaagde middag. Mede dankzij Casade en 
Gemeente Waalwijk kon deze burendag 
worden gerealiseerd. 

De Huischmeesters ontfermen zich over 
het reilen en zeilen in het pand en Ca-
sade probeert een brug te slaan tussen 
nieuwe bewoners en de bestaande bu-
ren. Vandaag komen deze werelden op 
een gemoedelijke en kleurrijke manier 
samen.

Nationale Burendag 23 september 2017
Een zonnig kennismakingsfeest op de Anna van Burenstraat



13

DE WIJKKRANT

Groep 5a van basisschool Besoyen had 
geluk, want in oktober kwamen tv-
presentator Jochem van Gelder en Ron 
Bons in de klas van meneer Edwin om 
vrijkaartjes uit te delen. Vrijkaartjes voor 
hun theatervoorstelling ‘WereldBeter-
Makers’. Een interactieve show voor kin-
deren om een plan te bedenken om de 
wereld beter te maken voor álle kinderen. 

Wat vonden de kinderen van de show? De 
Wijkkrant vroeg het aan twee leerlingen:

Belle-Rose:
“Ik vond het erg goed bedacht dat de 
kinderen in de zaal met ideeën moch-
ten komen om te proberen de wereld te 
verbeteren, kinderen kijken er vaak toch 
heel anders tegenaan dan volwassenen. 

Jochem van Gelder op basisschool Besoyen!

De kinderen die naar voren mochten ko-
men, mochten op hele grote stoelen zit-
ten. Dat was wel spectaculair!”

Tijn: “Ik vond het drankje van Stef een 
grappig idee, als je dat opdrinkt dan ben 
je niet meer echt boos en mopper je niet 
meer.
Ik vond het leuk dat er een soort van 
slechterik in de show was. Hij gaf een 
snoepje waarmee je geheugen wordt ge-
wist en dan kon hij zeggen wat je moest 
doen, maar dat was allemaal nep.” 

Een mini, mini, mini interview met Jo-
chem van Gelder (door Fie):
Hoe oud bent u: “54”
Wat zijn uw lievelingskleuren?: “cyclaam 
en aquablauw” 

Buurt WhatsApp
Beste mensen we zijn nu meer dan een 
jaar bezig met Buurt WhatsApp in de ge-
hele wijk 5142.

Wat is Buurt WhatsApp
Buurt WhatsApp is ingeroepen door po-
litie en vrijwilligers. Na de vele inbraken 
en diefstallen hebben wij samen met de 
politie dit een stuk terug kunnen brengen. 
Daarom laten we de folder nogmaals zien. 
Zonder de hulp van de mensen in de buurt 
WhatsApp hadden wij ook niet dit kunnen 
bereiken want samenwerken doe je met 
z’n allen. Met de BuurtWhatsapp stuurt u 

INFO KAART BEWONERS
(Geef deze een plaatsje in uw meterkast) 

 

Een veilige buurt!
Wanneer u bij u in de buurt een situatie aantreft die u niet vertrouwt 
dan kunt u verschillende dingen doen:
 
·    1-1-2 bellen: 
  Alleen voor spoedeisende zaken.  Politie - Brandweer - Ambulance
 Wanneer de dader op heterdaad aangehouden kan worden of bij  
 direct levensbedreigende situaties.

·   0900-8844 bellen: 
  Voor niet-spoedeisende zaken, direct optreden van de politie is niet 

noodzakelijk. Altijd vragen naar wijkagent en doorgeven dat het een 
buurtpreventiegebied betreft. Ook altijd vragen om terugkoppeling!

·   0800-7000 bellen: 
 Meld Misdaad Anoniem.

Denk niet: een ander zal de politie wel bellen,
want die ander denkt er mogelijk net zo over!

·   Burgernet: 
 Burgernet is van en voor de gemeente, politie en de burgers.  Met  
 Burgernet krijgt u meerdere oproepmogelijkheden: naast SMS ook  
 spraakberichten op vaste en mobiele telefoon 
 en e-mailberichten.
  Meld u nu aan: kijk op burgernet.nl

Wat doet het buurtpreventieteam?
Het buurtpreventieteam kan bij verschillende instanties zoals gemeente, 
politie, Casade Woondiensten en ContourdeTwern om structurele maat-
regelen vragen als bepaalde problemen in de buurt vaak voorkomen.
 
Kijk op www.buurtpreventiewaalwijk.nl/laageindenoord voor meer 
informatie.
 
Wat kunt u ook doen:
·   Meldingsformulier invullen, wel of niet anoniem en afgeven aan de 

straatvertegenwoordiger/coördinator of invullen op de website 
  www.buurtpreventiewaalwijk.nl/laageindenoord
·  Meldingen kunt u mailen naar: 
 bptlaageindenoord@buurtpreventie.nl
·  Vakantiekaart:
 Gaat u op vakantie en wilt u dat we een oogje in het zeil houden? 
 Vul dan de vakantiekaart in via: 
 www.buurtpreventiewaalwijk.nl/laageindenoord
 
Een leefbare buurt!
Valt u iets op in de openbare ruimte dat niet in orde is, zoals een kapot-
te lantaarnpaal,een losliggende stoeptegel of een verstopte straatkolk, 
dan kunt u dat melden bij de gemeente Waalwijk. 
 
Hoe kunt u dit doen:
·  0416-683456 bellen: Klanten Contact Centrum (KCC) van maandag 

t/m vrijdag. Bij kapotte straatverlichting, losliggende stoeptegels, 
zwerfvuil en dergelijke.

· Of via www.waalwijk.nl – wonen – meldingen leefruimte.
· MijnGemeente APP downloaden voor uw smartphone

Andere belangrijke telefoonnummers:
112   Spoed - Politie - Brandweer - Ambulance
0900 88 44  Politie - geen spoed
0416 56 81 81  Brandweer
0900 33 22 22 2  Huisartsen/weekenddienst           
0416 68 22 22  Twee Steden Ziekenhuis Tilburg     
0416 68 34 56  Gemeentehuis                 

Als u nog vragen heeft over buurtpreventie kunt 
u bellen met de coördinator van het BPT Laageinde 
Noord:  Gerard Corveleijn,  T 06 13 05 01 42
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alleen dringende berichten!
Als u nog niet lid bent kunt u dit altijd wor-
den. Stuur een berichtje naar Gerard
gerard@buurtpreventiewaalwijk.nl
Ook als u zegt: bij ons in de buurt is nog 
geen buurtpreventie en ik wil dit wel, dan 
kan dat, geef het mij even door.
Ook zoeken we diverse straatvertegen-
woordigers.
Wat doen zij: zij spreken veel met de 
mensen in hun straat en weten wat daar 
speelt. Het zou voor een preventie team 
goed zijn als er in elke straat een straat-
vertegenwoordiger woont. Dus schroom 
niet en laat iets van u horen want een 
goede buurt is een veilige omgeving.
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Door Olena Damen

Ik sta voor de deur van een typische Ne-
derlandse rijtjeswoning. Wanneer na het 
aanbellen geopend wordt, is het eerste 
wat ik zie een klein vrolijk meisje van een 
jaar of twee (de kleine kijkt zo nieuwsgie-
rig van beneden naar mij) en daarna een 
jonge vrouw, haar moeder. Na het tra-
ditionele “Hoi, kom maar naar binnen”, 
groeten wij, een Filipijnse en Oekraïense 
vrouw op de Nederlandse manier, met 
drie kussen. “Helemaal ingeburgerd!”, la-
chen wij. 

Wij komen uit verschillende landen, wij 
hebben een verschillende mentaliteit en 
verschillende karakters maar wij kunnen 
heel makkelijk met elkaar omgaan, want 
er zijn twee dingen die ons verenigen. Dit 
zijn Nederland en de liefde. 

Terwijl Charmaine thee aan het zetten is, 
speel ik met Beaudine.“Dit kleine meisje 
kan zo snel een rommel maken met haar 
speelgoed, meerdere malen per dag, 
haha”, zegt Charmaine toen ze met mijn 
kopje warme thee uit de keuken kwam. 
Dit kleine meisje is trouwens een groot 
wonder in Charmaine’s leven. “Soms zijn 
ongeplande dingen de meest bijzondere. 
Ze was ongepland, net als het gaan wo-
nen in Nederland!”

Het was als in een film!
“In Nederland ben ik dankzij de organisa-
tie Au Pair World terechtgekomen. Dit is 
een internationaal programma voor jonge 
vrouwen. Het duurt één jaar. Je verdient er 
geen geld mee want je krijgt geen salaris. 
Je woont bij een gezin met kinderen waar 
je op moet passen, naar school brengen 
en soms moet je iets koken of wassen. 
En natuurlijk krijg je mogelijkheden om te 
reizen. Wij moeten eerlijk zeggen: de Fili-
pijnen zijn een derde wereld land. Ik werk-
te daar bij de bank, mijn familie behoort 
bij de middenklasse, maar ik kon me het 
reizen niet veroorloven. Daarom heb ik 
de kans gepakt en me ingeschreven voor 
au pair. Tot mijn verbijstering kreeg ik een 
visum en vertrok naar Nederland.
Ik kwam hier in september 2014, toen ik 
uit het vliegtuig stapte was het als in een 
film! Zo mooi, zo prachtig! Dit is wat ik op 

tv zag, zo geweldig! 
Ik woonde in Het Gooi bij een heel lief ge-
zin met een tweeling. Gelukkig kan ik fiet-
sen, haha (want in de Filipijnen gebruiken 
we ze bijna nooit), omdat ik de kinderen 
met een bakfiets naar school moest bren-
gen”.

Onverwacht wonder  
“Halverwege tijdens mijn verblijf heb ik via 
een mobile app een jongen leren kenen. 
Wij spraken af om elkaar te zien. Robin 
woonde hier, in Drunen, en hij moest 1,5 
uur rijden om mij te ontmoeten. Ik vond 
het hartstikke lief. Ik moet ook zeggen dat 
de Nederlandse mannen helemaal anders 
zijn dan de Filipijnse. Hier laten ze je je ei-
gen beslissingen nemen, ze respecteren 
je mening. In de Filipijnen moet een man 
dominant blijven want hij is het hoofd van 
het gezin.
Twee maanden in onze relatie bleek dat 
ik zwanger was! Ik kan niet zeggen dat ik 
onverantwoordelijk was want ik wist dat 
ik geen kinderen kon krijgen! In de Filipij-
nen had ik een relatie van zeven jaar, ik 
en mijn ex wilden graag kleintjes maar al 
onze pogingen hadden geen resultaat. De 
dokter zei tegen mij: je kunt niet zomaar 
zwanger worden, eerst moet je een speci-
ale behandeling krijgen. Behalve dat, was 
er geen begrip van mijn vriend, hij liet me 
schuldig voelen omdat wij geen kinderen 

konden krijgen. Dit was een van de reden 
waarom wij uit elkaar zijn gegaan. Hij was 
ook boos omdat ik naar Nederland wilde. 
Nu hebben we geen contact meer. De 
laatste keer praatten we via Skype, één 
maand na mijn aankomst in Nederland. 
Daarna hadden we definitief besloten om 
de relatie te stoppen. Door de vaststelling 
van de dokter had ik geen anticonceptie 
gebruikt tijdens de start van de relatie met 
Robin. 
Ik huilde veel, wist niet wat ik moest doen: 
ik kende mijn vriend maar net twee maan-
den! Wat nu, verder? Moest ik terug naar 
de Filipijnen? Wat ging met mijn contract 
gebeuren? Gelukkig heeft het gezin waar 
ik woonde mij ondersteund. Dus mijn con-
tract liep door. 
En deze 26-jarige jongen zei (helemaal 
onverwacht voor mij): we gaan de baby 
houden en we gaan een gezin stichten. Ik 
dacht: Oh my gosh!!! Maar wacht! En mijn 
familie in de Filipijnen? Mijn moeder en 
zus? Dat betekende dat ik hen nog lang 
niet zou zien. Het was een tijdje moeilijk 
voor mij want alles ging zo snel! Na de 
bevalling kochten we een woning. Dus ik 
was als een spons: ik moest veel nieuwe 
dingen leren en aan nieuwe dingen wen-
nen. Robin vroeg mij ook te trouwen maar 
ik zei: het is te veel in een keer.”

Aardappels in plaats van rijst
“Het grootste verschil is het eten. Een 
beetje aardappels, groente, een stuk 
vlees - klaar! In de Filipijnen besteden 
mensen veel meer tijd aan het koken, en 
daar eten we veel rijst, hier niet. In het 
begin als wij naar een feestje gingen ver-
wachtte ik een volle tafel met gerechten, 
maar ik zag alleen nootjes, chips en an-
dere hapjes. En nu doe ik hetzelfde, haha. 
Wat ik ook anders vind is de opvoeding. In 
Nederland laten ouders hun kind de we-
reld zelf ontdekken en ervaren, kinderen 
hebben hier meer vrijheid en keus. Als een 
klein kindje valt tijdens het spelen hoeft je 
hem niet meteen te helpen! Eerst maakte 
ik me veel zorgen over zulke dingen maar 
gelukkig kon ik van mijn man en schoon-
moeder leren dat het ook anders kan. Ik 
vond het ook interessant dat een baby 
meteen zijn eigen kamer krijgt en als je 
volwassen wordt woon je snel apart van 
je ouders. In de Filipijnen wonen familie-

leden dicht bij elkaar. Bijvoorbeeld: mijn 
oma leeft bij mijn ouders. 
Ik mis mijn familie maar dankzij de omge-
ving valt het mee. Ik vind de Noord-Bra-
banders wat warmer dan mensen uit Het 
Gooi. Maar over het algemeen zijn Neder-
landers vriendelijk en heel loyaal tegen 
andere nationaliteiten. Ze zeggen alles 
open tegen je. Het is ook veilig hier en al-
les is heel goed geregeld. Ik wilde het niet 
zeggen maar de meeste criminelen in Ne-
derland zijn toch de buitenlanders haha. 
Iedereen klaagt over belastingen maar 
aan de andere kant weet je waar het geld 
naar toe gaat.”

Highlights 
“Voor augustus volgend jaar moet ik voor 
het inburgeringsexamen slagen. Maar 
ik maak me er geen zorgen over want ik 
volgde de Nederlandse cursussen (basis, 
niveau A), de familie van Robin praat te-
gen mij in het Nederlands en ik zelf pro-
beer overal in het Nederlands te commu-
niceren, zelfs als het niet meteen lukt. 
Voor het vertrek hiernaartoe had ik tien-
tallen plannen. Ik dacht: als ik terug ben 
zal ik een kookcursus volgen en daarna 
ga ik op een cruiseschip werken. Maar nu 
heb ik nergens spijt van. Ik moet zeggen: 
de meeste highlights van mijn leven zijn 
de laatste drie jaar in Nederland gebeurd. 
Dankzij de dingen die ik níet gepland had 
zijn geweldige veranderingen voorgeko-
men, zoals mijn leven hier, Beaudine en 
zelfs dit gezellige gesprek in ons huis met 
een lekker kopje thee.”

Nederland door de ogen van buitenlanders

De meeste highlights in mijn leven zijn 
in Nederland gebeurd
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Tijdens een groot feest in het Mande-

makers Stadion zijn vanavond de prijzen 

uitgereikt aan de vrijwilligers, sporters 

en cultuurvertegenwoordigers die het 

afgelopen jaar bijzondere prestaties 

hebben laten zien. Dat gebeurde tijdens 

het evenement Waalwijk Ontmoet. 

Sinds 2012 reikt het gemeentebestuur 
de prijs uit om bijzondere prestaties on-
der de aandacht te brengen. De vrijwil-
ligers, sporters en cultuurvertegenwoor-
digers kunnen in teamverband 350 euro 
winnen en als individu 150 euro. Ieder-
een die een voordracht heeft gedaan of 
is voorgedragen kreeg kaartjes voor het 
feest. 

Prijswinnaars
Beste Vrijwilligersprestatie 
Individueel: 
Thomas Heurter en Rick Sterrenburg 
(390 stemmen). Zij zetten zich in voor de 
bouw van een speeltuin op evenemen-
tenterrein Vrijhoeve in Sprang-Capelle.

Beste Vrijwilligersprestatie Team: 
Vrijwilligers van de 80 van de Langstraat 
(1133 stemmen). Deze groep maakt elk 
jaar opnieuw dé wandeltocht van De 
Langstraat mogelijk.

Beste Sportprestatie Individueel: 
Jacobine Klerkx (490 stemmen). Zij bas-

ketbalt op internationaal hoog niveau bij 
haar club Chemcats in het Duitse Chemnitz.

Beste Sportersprestatie Team: 
MO13-1 van voetbalvereniging WSC 
(803 stemmen). Dit kampioensteam 
zorgt mede voor een stijgende populari-
teit van meidenvoetbal.

Beste Culturele Prestatie Individueel: 
Thieu Mertens (443 stemmen). Hij is de 
man die met Dichterbij Waalwijk poëzie 
dichterbij brengt.

Beste Culturele Prestatie Groep: 
De Tavenu (856 stemmen), het jongeren-
centrum dat garant staat voor uiteenlo-

pende evenementen.

Optredens
Tijdens het feest waren er optredens van 
onder andere Jelle B., coverband SLAMM, 
Maan, Jody Bernal, Anton van der Mee, 
Tuff Enuff en Helemaal Hollands. 

Feestelijke huldiging winnaars Waalwijk Ontmoet 

Waalwijk viert gezamenlijk feest in het Mandemakers Stadion

De komst van Sara Crewe op de chique 
kostschool in Londen gaat niet onopge-
merkt voorbij. Als dochter van een rijke 
kapitein waarmee ze in India leefde, wekt 
ze de bewondering van de andere kin-

deren. Ze is zo aardig, dat ze alle harten 
speelt en al snel de bijnaam ‘De Kleine 
Prinses’, krijgt. Buiten haar schuld om 
verandert haar leven plotseling van de 
ene op de andere dag. Sara verliest alles 

Leuk uitje in de Kerstvakantie

Mooie familiemusical door De Notenkrakers!
en wordt het hulpje in de huishouding. 
Maar dan komt in het huis ernaast een 
mevrouw uit India wonen….. Hoe gaat dit 
verhaal verder met Sarah en vooral ook: 
hoe gaat dit aflopen….? 
Een mooi, boeiend en sprookjesachtig 
verhaal naar het boek van Frances Hodg-
son Burnett wat zich afspeelt in het jaar 
1906. Een soort ‘Annie’ maar dan an-
ders, zeg maar. Speelt Annie zich af in een 
weeshuis, met De Kleine Prinses gaan we 
naar een kostschool voor welgestelde 
kinderen in het Londen in de tijd van ko-
ningin Victoria. De foto’s zeggen mogelijk 
al genoeg, toch?
Speciaal voor de kids van De Notenkra-
kers is het verhaal bewerkt tot een musi-
cal voor het hele gezin! Van jong tot oud! 
Laat je meeslepen door de belevenissen 

en emoties van Sarah en de andere kin-
deren op de kostschool en geniet van de 
eerste tot de laatste minuut van deze 
topproductie! Kindermusicalgroep De No-
tenkrakers is de winnaar van een Ama-
teur Musical Award 2014 en 2016 en is 
daarmee de beste Kindermusicalgroep in 
Nederland! In de fantastische decors en 
kleding brengen de 50 kinderen (8 tot 16 
jaar) een super mooie uitvoering van een 
geweldig mooi en indrukwekkend verhaal!

De voorstellingen zijn in de Kerstvakantie 
op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 ja-
nuari 2018. Ieder dag om 14.00 uur en op 
vrijdag en zaterdag ook om 19.30 uur.
Kaarten inclusief ticketkosten a € 19,35 
(CJP en kinderen t/m 12 jaar € 15,85) zijn 
te reserveren via www.deleest.nl bestel-
len of via het bespreekbureau van Theater 
De Leest via 0416-331751 (11.00 – 13.00 
uur). Meer info over De Notenkrakers is te 
vinden op www.denotenkrakers.nl. Foto: Pulles & Pulles
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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


