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Verschijnt in Waalwijk en Sprang-Capelle

De krant voor bewoners door bewoners

Fotoclub Waalwijk
Iedere uitgave plaatst
de Wijkkrant een foto
van een lid van
Fotoclub Waalwijk.
Zij willen door het
aanleveren van die resultaten deze
fotoclub onder de aandacht brengen.
Deze keer is de keuze gevallen op een
foto van Hetty van der Heijden.
Deze foto is door Hetty genomen op een
mooie herfstdag toen zij fietste langs
Gemaal Gansoyen, met uitwateringssluis Bovelandsesluis, liggend aan het
eind van het Afwateringskanaal ‘s-Hertogenbosch-Drongelen bij Gansoyen in
Waalwijk. Gansoyen was een dorp nabij
Drongelen. Het stoomgemaal en sluizencomplex zijn gebouwd in 1896-1898
t.b.v. de aanleg van de Bergsche Maas.
Het complex is een knooppunt van waterwegen: het Drongelens Kanaal en het
Oude Maasje eindigen hier in de Bergsche Maas. De mooie waterspiegeling
en het kleurrijke informatiebord vielen
haar op. Op deze plek heeft een kasteel
gestaan, gebouwd eind dertiende eeuw.
De laatste resten van dit kasteel, evenals het dorp, zijn verdwenen bij de aanleg
van de Bergsche Maas in 1894.
De foto is gemaakt met een Canon PowerShot G16. De belichtingstijd was 1/200
sec., diafragma 2,5, brandpuntafstand 16,9
mm en de witbalans had een automatische

Kersthuis 2016
Het aftellen is begonnen! Waalwijk

opsluiten in het Kersthuis voor het goede

maakt zich op voor een 2e editie van het

doel!

Kersthuis. Ditmaal vindt het evenement

Donderdag 15 december worden Van

plaats op 15, 16, 17 en 18 december

Cromvoirt en Koolen tegen 20.00 uur op-

2016. Ina van Cromvoirt en Sjaak Koo-

gesloten in het Kersthuis. Meteen daarna

len zullen zich wederom vier dagen laten

begint op het grote podium een concert

instelling.

van The Beatles Revival. Deze uit Tsjechië afkomstige band wordt beschouwd
als de beste Beatles tributeband van Europa. “We zijn dan ook blij met hun komst
naar ons Kersthuis. Hun optreden wordt
zeker een mooie start van Kersthuis
2012”, aldus Van Cromvoirt.
Zondag 18 december rond de klok van
18.00 uur zal op het podium bekend

Nieuws voor in De Wijkkrant?

Krant digitaal?
mail naar: dewijkkrant@talgv.nl

worden gemaakt hoeveel geld er wordt
Foto: www.engelmedia.nl

mail naar: dewijkkrant@talgv.nl

gedoneerd aan de goede doelen, Hospice
Francinus de Wind en Inloophuis Toon.
Op de site www.kersthuiswaalwijk.nl
kunt u het gehele programma terugvinden.

WILT U DE WIJKKRANT OOK DIGITAAL ONTVANGEN? GEEF DAN UW MAILADRES DOOR AAN DEWIJKKRANT@TALGV.NL
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Sluit je aan bij Djemm!

Wilt u ook een betere verlichting in
uw achterpad?

Kijk op de site www.djemm.nl voor het

Ruim 15 jaar geleden is het project ach-

reglement, de kosten en foto’s van de

terpadverlichting gestart door Casade en

producties in de afgelopen jaren en na-

gemeente.

tuurlijk voor een inschrijfformulier. Mail
dit formulier ingevuld naar info@djemm.

Het project houdt in dat bewoners die

nl en je ontvangt een uitnodiging voor de

een donkere achterom hebben en een

audities. Je kunt een voorkeur kenbaar

onveilig gevoel hebben in hun achter-

maken voor 15 of 21 januari 2017. Ie-

pad, gezamenlijk een aanvraag kunnen

dereen van 16 t/m 30 jaar kan en mag

indienen voor achterpadverlichting. Deze

inschrijven. Een professioneel creatief

led-buitenlampen zijn energiezuinig en

team gaat je vanaf dag 1 begeleiden met

vandalismebestendig.

De gemeente en Casade betalen ieder de
helft van de kosten voor dit project.
In Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik
hangen inmiddels ruim 900 buitenlampen die in het kader van dit project zijn
aangebracht.

zang-, dans- en speloefeningen. Je talenten worden optimaal uitgediept met

Door Casade worden de lampen voor de

drie fantastische musicaluitvoeringen als

huurders betaalt. Huiseigenaren kunnen

apotheose. De voorstellingen zijn op 6, 7

ook meedoen aan het project. Zij betalen

en 8 oktober 2017 in Theater De Leest in

echter de helft van de aanschafprijs van

Waalwijk.

de lamp.

Het creartief team is op dit moment nog
De inschrijving voor een nieuw Djemm! -

druk doende de te kiezen titel te bepa-

Voor informatie over de procedure en het

jaar is geopend! De audities zijn op zon-

len, maar dat het weer een top musical

aanvraagformulier zie de site:

dag 15 en op zaterdag 21 januari 2017.

wordt, dat is zeker! Ook voor meer info

http://www.waalwijk.nl

De repetities starten op vrijdag 28 janu-

mail je naar info@djemm.nl. Djemm!

zoekfunctie achterpadverlichting

ari en zijn daarna wekelijks van 19.00 tot

Voor wie musicalkwaliteit zoekt en wil

22.30 uur in Theater De Leest in Waalwijk.

laten zien!

Rabobank “Spek de clubkas”

Cornu Copiae Waalwijk verrast
Tijdens de wekelijkse repetitie werd

van Dijk overhandigde aan de penning-

Show- and Marchingband Cornu Copiae

meester van Cornu Copiae Waalwijk een

Waalwijk verrast met een bezoek van

cheque van € 530,74. voor Jong Cornu

Mevrouw van Dijk van de Rabobank de

Copiae was er een cheque van € 362,19

Langstraat. Mevrouw van Dijk kwam niet
met lege handen.

Beide bedragen worden aangewend voor
de aanschaf van uniformen en het oplei-

Foto’s: Eric Meuffels Theaterfotografie

Dirigent Leon Wijkmans was graag be-

den van jeugdige muzikanten. Bestuur

reid om de repetitie later te laten begin-

en leden van Cornu Copiae Waalwijk en

nen.

Jong Cornu Copiae bedanken iedereen

Ook dit jaar heeft Cornu Copiae Waalwijk

die op hun hebben gestemd.

en het jeugdkorps Jong Cornu Copiae
mee gedaan aan de Rabobank “Spek de

Namens beide verenigingen bedankte

clubactie”. De leden zijn zeer actief ge-

Sjef Opperman mevrouw van Dijk voor

weest om zoveel mogelijk stemmen te

haar komst en Rabobank De Langstraat

verzamelen. En dat is gelukt. Mevrouw

voor deze gulle geste.

Enthousiaste muzikanten nemen de RABOcheques van mevrouw van Dijk in ontvangst.
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Groenere schoolomgeving BS Baardwijk
BS Baardwijk heeft het initiatief geno-

beschikbare ruimte.

men om met de gemeente Waalwijk,

De combinatie van groen en natuuredu-

Hoewel het initiatief van basisschool

ContourDeTwern, Casade, JOGG, Hove-

catie voor de kinderen van de school is

Baardwijk afkomstig is, wordt gestreefd

niersbedrijf De Langstraat, De Kansenfa-

hierbij leidend. Een pluspunt is dat de

naar een zo goed mogelijke samenwer-

briek, Mikz en RijkenVermaat te verken-

biodiversiteit in de wijk wordt vergroot

king met de wijk, bewoners van BaLaDe

nen naar de mogelijkheden om groen in

en er meer variatie komt in de omgeving

en omwonenden, waarbij zoveel moge-

de schoolomgeving te vergroten en te

van BaLaDe. Het streven is een plan te

lijk voor en door wijkbewoners zelf wordt

verbeteren. Met dit streven zijn er mo-

maken waarbij er draagvlak is bij de be-

gedaan. Het moet een fijne plek worden

gelijkheden voor meer recreatie en ont-

woners in de wijk en de kinderen en het

voor jong en oud. Om dit te bereiken is

spanning en een optimaal gebruik van de

team van de school.

een bewonersavond georganiseerd en
zijn workshops gehouden in de school.
Uit de input en voorkeuren van alle betrokkenen wordt een ontwerp gemaakt,
dat zoveel mogelijk aansluit bij alle wensen. Hoewel het moeilijk is om het iedereen volledig naar de zin te maken, hebben wij er vertrouwen in dat dit zeker
gaat lukken en aan de wensen van iedereen tegemoet gekomen kan worden.

wordt bijgedragen aan vernieuwende
initiatieven die de leefbaarheid in de

Verschillende partners hebben een gel-

Langstraat sterker maken. Zij steunen

delijke bijdrage gedaan en de school

projecten waarbij het netwerk, kennis of

heeft te horen gekregen dat ze vanuit

een financiële bijdrage nodig is.

het Rabobank Stimuleringsfonds een bijdrage van €10.000 mogen ontvangen.

Met het huidige budget kunnen we een

Met het Rabobank Stimuleringsfonds

start gaan maken met de herinrichting!

Zondag 18 december 12.00-17.00 uur

Donderdag 22 december 18.00 - 20.00 uur

Dickensfestijn Drunen

Toegang gratis - Gymzaal - Ingang Unnaplein

KERSTMARKT
TERESIASCHOOL

De klok wordt weer teruggedraaid op za-

om geld, boefjes stelen, kinderen zingen,

terdagmiddag 17 en zondagmiddag 18

Christmas Carol Singers gaan van deur

december in Drunen. Het straatbeeld van

tot deur in de sfeervolle Dickenstraat .

Drunen verandert in een levend negen-

Keurige dames en heren met hoge hoe-

tiende eeuws tafereel. De Engelse stad

den flaneren door de straten en buigen

van Charles Dickens herleeft in volle glo-

diep als de spectaculaire Dickensparade

rie. Ruim 500 personages uit de beroem-

passeert. Kooplui bieden hun waar aan

de boeken van deze Engelse schrijver

en handwerkers demonstreren hun am-

komen tot leven: van Scrooge tot Oliver

bacht op de reusachtige kerstmarkt. De

Twist, van Mr. Pickwick tot David Copper-

schaapsherder leidt zijn kudde schapen

field , van weeskinderen tot dronkaards,

terwijl de straatmuzikanten spelen op

van dienstmeisjes tot deftige lieden. Wie

viool, saxofoon en fluit. De ganzenhoeder

door de straten van Drunen loopt, komt

maakt wederom zijn opwachting in Dru-

boeren, burgers en buitenlui tegen die de

nen en gaat in ganzenpas door het sfeer-

tijd van Charles Dickens werkelijk moe-

volle centrum. Een spectaculaire roofvo-

ten hebben meegemaakt.

gelshow, straattheater en living statues
zorgen voor een onvergetelijke dag!

Overal in het centrum zijn optredens, er

Kraampjes - Muziek - Loterij - Hapjes en drankjes
Spelletjes voor de kinderen
Teresiaschool

hangt een geur van punch en gepofte

Dus wilt U de sfeer van Kerstmis proe-

kastanjes, marshmallows, glühwein en

ven kom dan naar Drunen op zaterdag

brandend hout. Gezellige koormuziek en

van 17.00 tot 22.00 uur en zondag 18

kerstliederen zijn te horen, vuurkorven

december van 12.00 uur en 17.00 uur.

en duizenden kleine lichtjes zorgen voor

Alle winkels zijn geopend en de toegang

een sprookjesachtige sfeer. Er lopen kas-

is gratis.

tanjeverkopers, schoorsteenvegers en

Wilhelminastraat 6
Waalwijk
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gekken rond, maar ook deftige notabe-

Kijk voor het complete programma op

len en kantoorklerken. Zwervers bedelen

www.dickensfestijndrunen.nl
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Komt uw gedicht op het Raadhuisplein?
Gaat u de uitdaging aan? Om het win-

den vóór 1 november bekend gemaakt.

winnaar aan, maar ook het publiek krijgt

nende gedicht te schrijven.

Voor de rest is het vrijheid. Wil je jezelf

de gelegenheid een winnaar uit te roe-

een strak rijmschema opleggen? Schrijf

pen.

je een haiku? Wordt het een rap? Maak je

Overigens is het de bedoeling alle ge-

juist een sonnet? Alles is mogelijk.

dichten in een poëzieroute op te nemen.

Of gun je jezelf alle vrijheid en laat je

Je kunt dus ook zeggen dat alle finalisten

Voor degenen die zich wat onzeker voe-

jezelf helemaal gaan in een totaal vrije

een prijs krijgen.

len om een gedicht te maken, wordt een

Maart volgend jaar zal een aantal bewoners van Waalwijk een zelfgemaakt
gedicht voordragen in de Waalwijkse
Bibliotheek en wellicht in de finale in de
Leest.

workshop gegeven door Marian Mahieu.

vorm?
De organisatie richt zich op letterlijk alle

De datum van deze workshop wordt nog
nader bekend gemaakt.

Een groep mensen bestaande uit Ma-

De gedichten mogen worden ingeleverd

inwoners van Waalwijk. Zo zal er een

thieu Mertens, Titia Fluks namens Bi-

vanaf 1 november. De uiterste inleverda-

actieve werving plaatsvinden bij diverse

bliotheek Waalwijk, Marian Mahieu en

tum is 15 januari. De gedichten kunnen

instanties. Daarbij moet je denken aan

Dus giet dát wat je raakt in de gemeente

Jozef Mahieu organiseert de dichtwed-

worden gemaild naar titiafluks@biblio-

het Toon Hermanshuis, ContourdeTwern,

Waalwijk in een gedicht en stuur het tussen

strijd DichterBijWaalwijk. Deelname is

theekmb.nl

Francines de Wind, diverse verzorgings-

1 november en 15 januari in. Wellicht bent je

niet alleen mogelijk voor de inwoners

Zij gaat de gedichten anonimiseren, zo-

huizen, scholen, enz.

de winnaar van deze poëziewedstrijd.

van Waalwijk. Ook mensen die sociaal

dat de jury bij lezing niet weet van wie

gebonden zijn aan Waalwijk mogen deel-

een gedicht is. De jury selecteert de 30

nemen.

beste inzendingen. Deze 30 mensen
krijgen een uitnodiging voor een van de

De gedichten moeten aan een aantal

twee voorrondes. De voorrondes vinden

spelregels voldoen. Zo mag het gedicht

plaats op 1 en 15 maart in de Bibliotheek

maximaal 130 woorden bevatten. Ook

in Waalwijk. Uit de voorrondes komen

mag slechts één gedicht per deelnemer

vervolgens 10 finalisten. Deze 10 mo-

worden gestuurd. Verder moet het, in de

gen in de Leest op 29 maart hun gedicht

breedste zin van net woord, over Waal-

voordragen. Op deze avond zijn er twee

wijk gaan. Eventuele andere criteria wor-

prijzen te vergeven. De jury wijst een

k iets leuks
Wil jij oo
plaatsen
kbord?
op het pri
r:
mailtje naa
n
ee
an
d
l
n
Stuur
v.
lg
nt@ta
dewijkkra

Prijswinnaars van de woordzoeker uit de
Prijswinnaars van de woordzoeker uit nr.1:
Wijkkrant van afgelopen keer zijn:
Jeanne van Riel, Waalwijk

A. Mak,
Waalwijk
Dhr. J.H.W.M
van Trier, Sprang-capelle
Y. Sletterink,
Waalwijk
Dhr./Mevr.
S.A. Husein, Waalwijk
M. van der Mast, Sprang-Capelle

Gefeliciteerd!
Jullie ontvangen een kaartenset van Studio JellieBean

Illustratie: Kim van der Mee, Studio JellieBean

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
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Geveltuinen
Wilt u uw straat groener maken, maar

niet dieper graven vanwege mogelijke

heeft u geen voortuin? Denk dan eens

schade aan kabels en leidingen. Voer

aan een geveltuin voor uw woning.
Woont u in een appartement, dan kunt

het zand zelf af, bijvoorbeeld naar de
milieustraat. Vul het gat met tuingrond
en meng de ondergrond er een beetje

u met een geveltuin de gezamenlijke

doorheen. Let op: hou de grond op gelijke

toegang verfraaien.

hoogte met het trottoir. Dit om geen wa-

Een geveltuin fleurt de straat op. Bloemen, vlinders en vogels verschijnen.

teroverlast te krijgen.
Laat straatnaamborden zichtbaar en
denk aan het openhouden van de venti-

Een geveltuin helpt bovendien bij een

latieroosters van uw woning.

natuurlijke afvoer van regenwater en

3. Planten maar

het opnemen van fijnstof. Redenen genoeg dus om uw eigen geveltuin aan te
leggen.

Bedenk goed welke planten je wilt gebruiken. Niet alle planten zijn namelijk
even geschikt voor een geveltuin. Gebruik in ieder geval geen planten die
uitgroeien tot grote struiken of bomen.

Hoe werkt het?

Plant om overlast te voorkomen geen

Een geveltuin legt u tegen uw woning

grote prikkende struiken. De wortels van

aan. Kijk daarom eerst of er voor uw wo-

deze planten worden namelijk ook erg

ning genoeg ruimte beschikbaar is. De

groot en kunnen problemen geven aan

ginnen een brief met omschrijving van de

Bij nalatigheid kan de gemeente u wijzen

geveltuin mag maximaal 60 cm breed

de bestrating en leidingen.

werkzaamheden en de planning ervan.

op de hierboven genoemde afspraken. In

zijn. Om de stoep goed bereikbaar te

U mag geen afrastering aanleggen rond-

De geveltuin vormt een uitzondering

het ergste geval zal de geveltuin verwij-

houden is het belangrijk dat er minstens

om de geveltuin. Ook reclame of andere

waarvoor geen erfpacht- of huurover-

derd worden.

1 meter en 50 centimeter van de stoep

borden zijn niet toegestaan.

eenkomst nodig is. Gemeente Waalwijk

Hebt u nog vragen? Dan kunt u contact

geeft, mits voldaan aan de voorwaarde,

opnemen met wijkcoördinator Jan van

toestemming voor het maken of hebben

Horssen, tel. 0416-683562

van een geveltuin op gemeentegrond.

jvanhorssen@waalwijk.nl

overblijft.
Overleg ook eerst met uw buren. Mis-

En daarna?

schien kunt u de geveltuinen op elkaar

Planten hebben verzorging nodig. Geef

afstemmen en samen inkopen doen.

ze dus op warme dagen wat extra water

Misschien kunt u zelfs met de hele straat

en knip ze, als het nodig is, een beetje

samenwerken. Stem indien nodig ook af

bij. Zorg ervoor dat de rest van de stoep

met uw huisbaas of woningbouwvereni-

goed bereikbaar blijft door overhangen-

ging.

de takken te verwijderen.

De gemeente Waalwijk kent als eerste

den betaald via de wet maatschappelijke

Als u verhuist brengt u de stoep in ori-

gemeente in Brabant sinds deze maand

ondersteuning.

ginele staat terug of draagt de geveltuin

een Blijverslening. Die stelt mensen in

Mensen kunnen onder de noemer Blij-

1. Tegels weg

over aan de volgende bewoners als zij

staat om ook op de oude dag zo lang mo-

verslening maximaal 20.000 euro lenen.

Verwijder maximaal twee 30x30 tegels /

daar interesse in hebben.

gelijk in het eigen huis in de eigen buurt

Alleen iemand die eigenaar is van het

te blijven wonen.

huis waar hij of zij in woont, kan een le-

Uw geveltuin in drie stappen

60 cm verharding langs uw gevel.

Waalwijk start met Blijverslening

Breng een opsluitband aan van minimaal

Let op:

10 cm breed, 20 cm hoog , 100 cm lang

De grond onder uw geveltuin blijft eigen-

De Blijverslening is bedoeld om een huis

niet hoger zijn dan 35.739 euro per jaar.

om de verharding op te sluiten. De rand

dom van de gemeente. Als de gemeente

geschikt te maken om er op alle leeftijden

De gemeente Waalwijk stelt 200.000

van de opsluitband mag niet boven het

of nutsbedrijven werkzaamheden moeten

van te kunnen genieten. Denk bijvoor-

euro beschikbaar om uit te lenen.

maaiveld uitsteken.

verrichten aan kabels en leidingen onder

beeld aan het weghalen van drempels,

Voer de overtollige tegels/klinkers af.

uw geveltuin of uw straat wordt opge-

het installeren van een traplift of het

Wie belangstelling heeft voor een lening

2. Tuingrond erin

hoogd, dan kan het zijn dat de geveltuin

aanleggen van een badkamer of slaap-

kan contact opnemen met team Wijz via

Schep het zand weg tot maximaal 30

wordt verwijderd of beschadigd. Veelal

kamer op de begane grond. De lening is

telefoonnummer 0416 683456 of de

centimeter diep (dat is één tegel). U kunt

bedoeld voor aanpassingen die niet worwebsite www.waalwijzer.nl.
ontvangt u voordat werkzaamheden beIM-advertentie algemeen okt. 2008 08-10-2008 14:07 Pagina 1

ning aanvragen. Ook mag het inkomen

Bureau VAN DE WIEL
De krant voor bewoners door bewoners

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

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

Uw
verzekeringskantoor
in de buurt
5

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

Persoonlijke aandacht, kwaliteit,
service en garantie.
En met onze collectie gordijnen,
zonwering, vloerbedekking, PVC en
vinyl wordt het nog mooier.
Openingstijden: donderdag, vrijdag
en zaterdag van 10.00 tot 17.00 of
op afspraak in de winkel of bij U thuis.
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Clubkampioenschappen ACW
Op zaterdag 24 september 2016 waren

er maar 3 een medaille krijgen! Ik werd

de clubkampioenschappen van ACW. Het

1e en mijn vriendin 2e! Dat zie je op de

waren niet zomaar clubkampioenschap-

foto’s. Die dag was er ook een reünie-

pen, nee de 50e clubkampioenschappen!

wedstrijd voor alle mensen die vroeger

We hadden verschillende onderdelen:

op atletiek zaten. Mijn moeder deed ook

kogelstoten, verspringen en sprinten en

mee met haar vrienden van vroeger. Het

1000 meter. Je kon 1e, 2e, 3e maar ook

was een super leuke en sportieve dag!

Sporten is goed voor
lichaam en geest!
Neem deze uitdaging
aan senioren!
Vele dames en heren, op leeftijd, kijken
bijna dagelijks in de sportkrant

4e, 5e worden en zo maar door. Iedereen
deed zijn best. Maar natuurlijk konden

en lezen dan berichten, uitslagen en eve-

Liefs Merel van der Mee

nementen waar zij, gezien hun
leeftijd, niet meer aan kunnen mee doen.

Daarom dit advies:
Wij, “ SGW Sportvereniging GALM Waalwijk “ kunnen u helpen om toch,
weliswaar, tegen een kleine vergoeding
(3€ per les) wekelijks te laten sporten
met vele andere 50+ ers.
Wij beschikken over 6 gediplomeerde en
ervaren sportdocenten en sporten
o.a. in de sporthal aan de Wijnruitstraat
en Max Bruchstraat te Waalwijk en in de
sporthal te Waspik
Indien u interesse hebt kunt u kijken op
onze website www.galmwaalwijk.nl
of u kunt mailen voor informatie naar
sgwwaalwijk@ziggo.nl

Schoolkinderen en Yes-R openen watertappunt

Wij zijn een gezellige vereniging met ±
160 leden verdeeld over 9 vaste teams.
Op onze website kunt u o.a. de vaste

Honderden

kinderen

openden

van-

ochtend samen met rapper Yes-R en
sportwethouder Hans Brekelmans het

waaronder ook in één in Sprang-Capelle

lijker water drinken in plaats van onge-

dagen en tijden zien welke u eventueel

en één in Waspik.

zonde frisdrank. En dat het Court en de

schikken. U bent van harte welkom en u

omgeving netter blijven doordat er min-

krijgt 2 proeflessen gratis.

watertappunt bij het Cruyff Court RKC

Team Clean

Waalwijk. De leerlingen van bassischool

De Johan Cruyff Foundation bood het

Baardwijk en basisschool De Hoef/Hugo

watertappunt aan in samenwerking met

De gemeente Waalwijk werkte graag

deden dat door een bidon te vullen met

Brabant Water en Join the Pipe dank-

mee aan het initiatief stelt wethouder

kraanwater.

zij een extra bijdrage van de Nationale

Hans Brekelmans. “Fantastisch dat Team

Postcode Loterij. De gemeente Waalwijk

Clean zelf naar mij toe is gekomen met

zorgt voor het onderhoud.

dit idee! En natuurlijk werkten we graag

Yes-R trad een half uur op en zong sa-

der afval is.

men met de schoolkinderen onder meer

mee. Want wie sport krijgt dorst en wa-

een kraanwaterlied om de ingebruik-

Het tappunt is speciaal aangevraagd

ter is dan de beste dorstlesser. En het is

name te vieren. Het Cruyff Court is de

door Team Clean. Dat is een groep van 25

nog supergezond ook. Daarom willen we

eerste plek in Waalwijk met zo’n speciale

jongeren die de omgeving van het veldje

als gemeente dat mensen het zo makke-

waterkraan. Het is de bedoeling dat er de

netjes houden en anderen als het nodig

lijk mogelijk kunnen drinken. Dit tappunt

komende tijd nog vier van dergelijke tap-

is aanspreken op hun gedrag. Zij hopen

zorgt daarvoor.”

punten in de gemeente Waalwijk komen,

dat jongeren door het kraantje makke-

Barbecue voor bewoners Lointhoven
Het Comité Herbestemming Samarja or-

tijd af”, zegt Gerben van Zelst van Comité

ganiseerde een gezellige barbecue voor

Herbestemming Samarja. “We kijken nu

de bewoners van Lointhoven in zorgcen-

uit naar de nieuwe plannen van het ge-

trum Spoorwiel.

bied”.
Met dank aan diverse sponsoren zoals

Foto: Pix4Profs
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De bewoners werden ontvangen met kof-

gemeente Waalwijk, Casade, Schakelring,

fie, thee en fris en een lekkere verse ap-

vrienden van Samarja, Stone Interieur-

pelflap. Omstreeks 17.00 uur was het tijd

bouw, Wop Waalwijk, van Mossel Waal-

voor de een gezellige barbecue. „Met deze

wijk, Bakkerij van Beijnen Besoijen en VB-

gezellige middag sluiten we deze roerige

TA Geveltechniek Waalwijk.
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Twee meisjes
Ze lopen in zee
Het water golft een beetje
Ze nemen je blik mee
Waar ze heen gaan
Doet er niet toe
Het gaat om het moment
Mijn ogen worden verwend

In gedachten
Dwaal ik ver van hier
Naar het diepst
Op mijn manier
Laat het buiten regenen
En nat zijn
Ik zit binnen
Hier is de wereld klein

Het is donker
Het is koud
De winter is in aantocht
Bijna 40 jaar oud

Geluk is goedkoop
Tevreden daarin geloof ik meer
Daar ga ik voor
Elke dag weer

nker
Tegen de avond wordt het do
Het vallen van het licht
De melancholie
Rond het gezicht
Terug kijkend op de dag
zag
Herinner ik me weer wat ik
Een mooi idee
Twee meisjes in zee

Gedichten door
Frank Pijnenborg

Tijd om een balans op te
maken
Leven is emotioneel
Terug kijken
En weer verder

De wind
Het bleef waaien
Heel hard
De takken zwaaiden

Voel me jong
Jong van geest
Voel me oud
Als ik denk wat is geweest

De storm
Omgewaaide bom
en
Ze hebben het niet
gered
De storm was aan
zet

Was ik maar dement
Dan werd ik door jou verwend
Dan werd ik door jou in de watten
gelegd
Heel oprecht
Tenminste zo zou het voelen
Niemand zal er iets achter zoeken
Als we even zouden kroelen
Je me zou bezoeken
Doe je uit liefde of vanuit jezelf
Misschien de combinatie van allebei
Maakt me niet uit
Even ben je dan dichtbij
Ik voel je aandacht
Het is toch kapot
Dus als je me benadert, heel zacht
Dan voel me even minder rot

Windstil
Ze ging liggen
Ze is moe

Led-verlichting die werkt op bewegingssensoren

Nieuwe verlichting fietstunnel Halve Zolenpad
Wethouder Jan van Groos stelde gister-

aanlegde. De praktijk moet uitwijzen op

avond officieel nieuwe fietsverlichting

welk niveau de verlichting het beste kan

op de aanrijroute vóór de fietstunnel op
het Halve Zolenpad in Waalwijk in wer-

Veiligheid

kregen wij namelijk regelmatig meldin-

Naast duurzaamheid speelde veiligheid

gen dat fietsers zich onveilig voelden in

branden in sluimerstand. Mogelijk vari-

ook een belangrijke rol in het vervangen

de tunnel, mede omdat deze niet genoeg

eert dit per tijdstip.

van de verlichting. In de oude situatie

verlicht was.

king: led-lampen met bewegingssensoren. De lampjes branden standaard op
een sluimerstand als er niemand op het
pad fietst. Rijdt er een fietser, dan merkt
de sensor dit op waardoor de lampjes
meer licht afgeven. De fietstunnel heeft
ook nieuwe verlichting. Nieuwe ledlampen zorgen ervoor dat de complete
tunnel dag en nacht verlicht is.

Pilot
De led-verlichting op bewegingssensoren is een pilot voor zowel de gemeente
als voor Lightronics Top Smart Connect
uit Waalwijk, het bedrijf dat de verlichting
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De kracht van het geloof

OP DE KOFFIE BIJ

De Sint Jan de Doperkerk is het visite-

de nieuwe parochie“. Na indringende

Vrienden van Sint Jan de Doper opgericht

kaartje van Waalwijk.

protesten werd het besluit een maand

met als doel deze kerk met steun van de

later aangepast en zei het bisdom: “Als

hele gemeenschap open te houden.

Door zijn bij-

zondere uiterlijk en uitstraling zullen
de bezoekers deze kerk niet gemakke-

jullie als gemeenschap het geld bij elkaar
brengen, dan herroepen wij onze beslis-

Max van Mierlo: “Eerlijk gezegd, hebben we

lijk vergeten. Voor de inwoners is het

sing.” Er werd een bedrag genoemd van

nog niet het bedrag van 600 000 Euro bin-

gebouw een symbool van hun stad.

600.000 Euro dat door de gemeenschap

nen dat het bisdom ons als taakstelling had

moest worden bijeengebracht. Als dat

opgelegd. We zijn nu aan de 530.000 Euro.

zou worden opgehaald zouden we van

Als iedereen die Waalwijk ter harte gaat

het bisdom de garantie krijgen dat de

een of twee steentjes à 5 Euro per stuk bij-

voorstellen zonder dit unieke, indruk-

kerk in ieder geval open kon blijven. En

draagt, hebben we begin volgend jaar het

wekkende monument.

dat is eigenlijk het begin van een actieve

geld voor de restauratie binnen. Ons reke-

beweging vanuit de hele gemeenschap.

ningnummer is NL RABO 0150 8290 94

Iemand die een keer in Waalwijk is geweest is, kan zich Waalwijk niet meer

Nog maar vier jaar geleden moest de
parochie de Sint Jan de Doperkerk slui-

rugloop van kerkgangers kunnen niet

En waarom wilde u eigenlijk deze
kerk ondersteunen?

alle kerken in Waalwijk openblijven; nu

Waarom ik dat wilde? Omdat het on-

Ja, ook dat. En niet alleen met men-

de Sint-Jan hopelijk openblijft, gaat de

voorstelbaar is dat zo’n prachtig monu-

sen vanuit de oorspronkelijke parochie!

prachtige Clemenskerk, die nog in 2000

mentaal gebouw dat met de inspanning

We hebben ook heel veel steun gekre-

voor veel geld gerestaureerde werd, mis-

van de hele gemeenschap honderd jaar

gen vanuit de andere parochiekerken in

schien wel eerder dicht. Dat gaat ook mij

geleden is betaald en gebouwd na hon-

Waalwijk en Waspik en niet te vergeten

persoonlijk heel erg aan het hart.

derd jaar niet in stand kan blijven. Ik vond

Is het mogelijk om sluiting te voorko-

van oud-inwoners; ook mensen die eer-

Na een intensief overleg met het bisdom

het ongelofelijk dat we nu dit gebouw

men? Wat te doen, hoe en met wie? Deze

der de kerk de rug hadden toegekeerd.

en de parochie in 2012 hebben we uit

niet meer zouden kunnen onderhouden.

vragen stelde Max Mierlo zichzelf. Het

De keuze voor de Sint-Jan als centrale

alle vrijwilligers die mee wilden helpen

Honderd jaar geleden was de gemeen-

leek onmogelijk en gekkenwerk, maar

kerk van Waalwijk wordt ook door veel

een bestuur en werkgroepen gevormd. In

schap veel kleiner en waren de mensen

ondanks alle problemen en weerstand

mensen in Baardwijk actief gesteund,

2013 hebben we de burgerlijke stichting

veel armer. Waarom zouden we nu als

ten want er was niet genoeg geld om
het gebouw te onderhouden. Voor de
restauratie was een geldbedrag nodig
van 600.000 Euro. Alleen als dit geld op
tafel kwam kon de kerk openblijven.

Hoe bent u aan de slag gegaan?
Met behulp van uw vrienden of
kennissen?

En dat is opmerkelijk. Want door de te-

is deze bijna 80-jarige man toch aan de

welvarende gemeenschap niet eens het

slag gegaan en gebleven.

onderhoud kunnen of willen opbrengen?

Wat is er gebeurd? Max vertelt het voor

evenement worden prijzen aan vrijwilli-

Waarom niet die kerk in Baardwijk
of een andere kerk (want niet alle
kerken kunnen open blijven)?

gers, sporters en cultuurvertegenwoor-

Omdat de Sint-Jan letterlijk en figuurlijk

digers uitgereikt om hun bijzondere

sinds het ontstaan van Waalwijk nog al-

prestaties.

tijd het hart is van en voor de gemeen-

de “Wijkkrant”. Hij is één van de winnaars
van “Waalwijk Ontmoet”. Bij dit jaarlijkse

schap van Waalwijk. De kerk staat midIk ben hier geboren in Waalwijk, in Baard-

den in het centrum en moet het hart van

wijk om precies te zijn.

de gemeente blijven. Niet alleen letterlijk

Baardwijk, Besoyen en Waalwijk waren

maar ook figuurlijk in die zin, dat de be-

tot 1926 zelfstandige gemeenten. Maar

trokkenheid van de hele gemeenschap

mensen uit Baardwijk voelen zich na al

bij het gebouw moet worden vergroot.

die tijd nog allereerst Baardwijker, ik ook.
ren en van 17 kleinkinderen, dus ik heb

Wat doet de stichting die is opgericht?

een druk leventje. Vroeger ben ik com-

Ons ideaal is om als stichting de kerk

mercieel directeur in een schoenfabriek

voor iedereen gemakkelijk toegankelijk

geweest. Na mijn pensionering in 2002

te maken.

heb ik mij ongevraagd aangeboden als

Sinds 2014 is onze kerk iedere zaterdag-

vrijwilliger bij de parochie. Sindsdien zet

middag voor het publiek geopend en daar

ik me in voor de Sint-Jan.

wordt door heel veel mensen gebruik van

Ik ben vader van een gezin met 7 kinde-

gemaakt. Niet alleen door mensen uit

Wanneer en waarom is de vraag
over de sluiting ontstaan?

Waalwijk maar ook van buiten. Er komen
toeristen van heinde en verre en ook uit

Dat was vier jaar geleden. Op 28 oktober

de hele regio. Allemaal mensen die het

2012 heeft het bisdom voor het eerst in

gebouw niet kenden en onder de indruk

een formele verklaring gezegd: “De Sint-

zijn van de mystieke schoonheid, vooral

Jan gaat dicht! Er is niet genoeg geld om

van het interieur, Men verwacht zo’n kerk

deze dure kerk te restaureren. Dat ge-

in een wereldstad, maar niet in Waalwijk.

bouw wordt een blok aan het been van

Sinds anderhalf jaar bieden we ook rond-
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leidingen aan voor groepen vanaf 10 per-

met verenigingen, scholen en maat-

Natuurlijk stond in het begin het bestuur

vind het wel belangrijk voor de mensen

sonen. We hebben een zestal gidsen, die

schappelijke instellingen het gebouw op

en het pastorale team van de nieuwe pa-

die allemaal met ons meewerken. Ik zie

rondleidingen van naar keuze van een

een passende manier ten bate van de

rochie gereserveerd tegenover de haal-

het als blijk van waardering voor ons als

half tot anderhalf uur houden. De rond-

hele gemeenschap te gebruiken. Maar

baarheid van onze doelstelling. Na een

stichting en voor de hele Waalwijkse ge-

leidingen zijn in principe gratis. Wel vra-

daarover moeten we het uiteraard eerst

eerder onderzoek waren zij immers in

meenschap; het is een teken dat we op

gen we een vrijwillige bijdrage. Dat geld

met de parochie en het bisdom eens

2012 samen met de staf van het bisdom

de goede weg zijn en op de ingeslagen

gebruiken we voor de restauratie van het

worden.

nog tot conclusie gekomen dat het fi-

weg moeten doorgaan. We doen het al-

nancieel en qua vrijwilligers niet mogelijk

lemaal samen en we hebben laten zien

was om de kerk open te houden. Ieder-

dat, als de overtuiging en de wil er is,

gebouw.
Verder hebben we in de kerk elke derde

Wat is dan uw doel?

zondagmiddag van de maand gratis toe-

We willen ervoor zorgen dat de kerk niet

een is verbaasd dat het gelukt is, maar

door samenwerking alles kan worden

gankelijke concerten en uitvoeringen die

alleen voor een groep praktiserende ge-

uiteindelijk ook heel blij, denk ik.

gerealiseerd. We hebben aangetoond dat

door steeds meer mensen worden be-

lovigen, maar voor de hele gemeenschap

zocht.

meer gaat betekenen. Het is een plek

Ik ben van nature iemand die, als hij iets

eigenlijk mijn conclusie. Het geloof is een

Daarnaast heb ik een idee om zodra het

voor bezinning, ontspanning en inspira-

vastpakt, zich erin vastbijt en het niet

echte overtuiging die jezelf waar moet

schoenenmuseum naar het centrum

tie voor iedereen. De Sint-Jan is het cul-

meer loslaat. Ik heb me met hart en

maken. Ik geloof in één God in het hart en

verhuist, naast onze kerk, ook het cen-

tuurhistorische en sociaalmaatschappe-

zielen en met alle energie in het verwe-

de ziel van iedere mens en daarom ge-

trum van Waalwijk te promoten. Alle

lijke centrum voor iedereen in Waalwijk,

zenlijken van de ideële doelstelling vast-

loof ik in de mens. Het geloof in God en

mensen in Nederland en België willen we

ongeacht iemands achtergrond. En dat

gebeten. Maar alleen met de mentale

het geloof in de mens zijn voor mij twee

straks aanmoedigen om een bezoek aan

willen we laten zien!

steun van mijn vrouw en gezin heb ik dit

kanten van dezelfde medaille: uiteinde-

kunnen doen, want het is een arbeids-

lijk samen één.

de stad en het schoenmuseum te combineren met een rondleiding door onze
unieke kerk.
Er leven nog veel meer ideeën om samen

het geloof bergen kan verzetten, dat is

Toen u net begon met uw initiatieven en acties, wat zeiden de mensen
om u heen? Geloofden ze in uw idee?

intensieve onderneming, die veel tijd en
energie kost.

Wist je dat…?

De burgemeester zei bij de uitreiking van

…de St. Jan de Doper de grootste neo-

de oorkonde dat ik eerder tegen hem

byzantijnse kerk van Nederland is

gezegd zou hebben: “Wie niet gelooft in

…het idee voor een neo-byzantijns ge-

wonderen, is geen realist!”. Dat geloof ik

bouw afkomstig was van een kapelaan

inderdaad. Net zoals ik ervan overtuigd

die vaak naar Zuid-Europa en het Mid-

ben dat, zoals de Bijbel zegt, het geloof

den-Oosten reisde

bergen kan verzetten. Volgend jaar word

…de kerk in een recordtijd gebouwd is,

ik 80 en dan wil ik een stap terug doen. Ik

tussen juni 1923 en november 1925

wil nog wel vrijwilliger blijven maar mijn

…de negentien koepels met 20.000 kilo

taak als bestuurslid van de stichting wil

koper bedekt zijn

ik overdragen aan iemand anders. De

…er tegenwoordig gratis rondleidingen in

doelstelling zal er beslist niet onder lij-

zes talen worden gehouden

den want we hebben een hele grote en
groeiende groep geweldige en capabele
vrijwilligers.

U hebt een prijs gekregen voor de
Beste Vrijwilligersprestatie Individueel. Hoe belangrijk is het voor u?
In deze kelder wordt een kamer ingericht voor bezoekers die hier lekker koffie kunnen drinken

Voor mij is het niet belangrijk, het is wel

en gewoon gezellig kunnen kletsen.

leuk maar totaal onbelangrijk. Maar ik

Bedrijven krijgen digitale rekening van gemeente

Eenvoudige verwerking in boekhouding
Bedrijven die zaken doen met de ge-

nanciële systeem van de gemeente is

krijgen van de gemeente bijvoorbeeld

spaart het papier en dat is beter voor het

meente Waalwijk, krijgen hun rekening

daarvoor aangepast. Daarmee komt de

rekeningen om haven of marktgelden te

milieu. Het bespaart ook verzendkosten

voortaan digitaal via de email. Het fi-

gemeente tegemoet aan een wens van

innen of voor de huur van gemeentelijke

en hoe zuiniger de gemeente kan werken

veel ondernemers. Zij ontvingen de fac-

panden of ruimtes.

hoe beter dat is voor alle inwoners.”

Papierbesparing

Hij hoopt dat ondernemers die hun

De afgelopen weken ontvingen onderne-

De gemeente moedigt de ondernemers

emailadres nog niet doorgaven dat als-

mers die regelmatig zaken doen met de

aan om zich aan te melden voor de di-

nog doen. Maar de wethouder gaat het

gemeente een verzoek om via fin-info@

gitale rekening. “Zij kunnen zo’n digitale

niet verplicht stellen. “We willen onder-

waalwijk.nl het emailadres aan te leve-

rekening veel makkelijker verwerken in

nemers hiermee van dienst zijn. Maar als

ren waarop ze een rekening voortaan

hun eigen boekhouding”, schetst Jan van

er bedrijven zijn die per se een rekening

willen ontvangen. Een brief sturen met

Groos, wethouder financiën, het voordeel

via de post willen ontvangen dan doen

het emailadres mocht ook. Ondernemers

voor de ondernemer. “Daarnaast be-

we dat.”

tuur tot nu toe via de gewone post.
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Cornu Copiae Waalwijk huldigt jubilarissen
Tijdens de jaarlijkse feestavond van

Pol, 25 jaar lid, werd geroemd voor haar

Boxtel nog een jubilaris toe. Waarnemend

Show- and Marchingband Cornu Copiae

aanwezigheid tijdens repetities en optre-

voorzitter Jan van Dijk vierde zijn 40 jarig

jubilaris is nog steeds de drijvende kracht

Waalwijk zijn oorkondes voor langdurig

dens. Cor Rombouts, 50 jaar lid was he-

lidmaatschap. Van Boxtel memoreerde

als het gaat om het opleiden van nieuwe

lidmaatschap van het Waalwijkse mu-

laas niet aanwezig maar kreeg applaus

aan de lange muzikale carrière van de

muzikanten. Het Music4All programma

ziekkorps uitgereikt. 5 personen kwa-

voor zijn vele verdiensten. Piet Pullens

jubilaris. Maar ook van zijn bestuurlijke

is door Van Dijk ontwikkeld. In de hulde

men hiervoor in aanmerking.

spande de kroon met zijn 60 jarig jubi-

activiteiten bij zowel Jong Cornu Copiae

werd ook echtgenote Annemieke van

leum. Na ruim 50 jaar als muzikant actief

als het grote muziekkorps. In bestuur-

Dijk betrokken. Bij de door Cornu Copiae

Waarnemend voorzitter Jan van Dijk

te zijn geweest is hij nog steeds nauw

lijk moeilijke tijden was het Van Dijk die

Waalwijk georganiseerde taptoes fun-

overhandigde oorkondes en bloemen

betrokken bij het muziekkorps als korps-

steeds de handschoen opnam om het vi-

geert zij al jaren als gastvrouw en “lady-

aan Ghislaine van den Maagdenberg, 12

begeleider.

zier weer op de toekomst te richten. De

speaker”.

½ jaar lid. Ghislaine was de eerste muzi-

Namens het bestuur van Cornu Copiae

kante op saxofoon. Trompettiste Astrid

Waalwijk sprak oud-voorzitter René van

Het wandelpark Waalwijk zoekt hulp,
want vele handen maken licht werk….
Twee keer per maand zetten vrijwilligers

Heeft u interesse om ook te komen klus-

zich in om het wandelpark in Waalwijk

sen in het wandelpark, stuur dan een

mooi maken. We kunnen nog hulp ge-

mail naar:

bruiken.

wandelparkwaalwijk@gmail.com.

Twee dagdelen (ochtend of middag) per

Kijk ook eens op de site:

maand gaan we met een groep van on-

www.wandelparkwaalwijk.nl

geveer tien vrijwilligers aan de slag in

V.l.n.r. Ghislaine van den Maagdenberg, Astrid Pol, Jan van Dijk en Piet Pullens.

het park. Onder leiding van Jan-Bert
Aarts en enkele collega’s van de Stichting Wandelpark Waalwijk krijgen perken
een onderhoudsbeurt, wordt onkruid en

De Wijkkrant Woordzoeker

zwerfafval verwijderd, ongewenste zaailingen de das omgedaan, de vijverrand
schoongemaakt en zelfs klimop die de
bomen tracht te wurgen, krijgt van ons
geen kans.

Aanpassing parkeerautomaten voor
vooraf betalen
De gemeente verbetert de parkeerau-

Overlast werkzaamheden

tomaten waar vooraf wordt betaald. Op

Per werkdag worden vier automaten

16 december zijn de werkzaamheden als

aangepast. Die zijn dan een aantal uur

het goed is klaar.

niet te gebruiken. Tijdens het werk is er in

Na de aanpassingen zijn de schermen

principe altijd een automaat in de buurt

beter te lezen. Ook zijn de gebruiksknop-

die wel gebruikt kan worden. Zo probeert

pen dan verlicht en dus beter te zien. Een

de gemeente de overlast te beperken. De

speciale kaartlezer maakt contactloos

parkeerapparatuur bij de slagboomter-

betalen mogelijk.

reinen Taxandriaweg, De Els-Zuid en Un-
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  horizontaal,	
  verticaal	
  en	
  diagonaal.	
  
naal. Als alle woorden zijn weggestreept in het kader, blijft er een aantal letters over.
Als	
  alle	
  woorden	
  zijn	
  weggestreept	
  in	
  het	
  kader,	
  blijft	
  er	
  een	
  aantal	
  letters	
  over.	
  
Deze vormen een zin. Mail deze zin vóór 31 december 2016 naar welkom@jelliebean.
Deze	
  vormen	
  een	
  zin.	
  Mail	
  deze	
  zin	
  vóór	
  31	
  december	
  2016	
  naar	
  welkom@jelliebean.eu	
  en	
  
eu en
maak
op w
een
setje wenskaarten
Studio (JellieBean!
in de
maak	
  
kans	
  
op	
  ekans
en	
  setje	
  
enskaarten	
  
van	
  Studio	
  van
JellieBean!	
  
vergeet	
  in	
  d(vergeet
e	
  mail	
  niet	
  
je	
  Nmail
AW-‐
gegevens	
  
d
oor	
  
t
e	
  
g
even)	
  
niet je NAW-gegevens door te geven).
	
  

	
  

naplein wordt (nog) niet aangepast.

Belparkeren
Net als altijd kunnen parkeerders ook
met de mobiele telefoon betalen. Dan
betaalt de gebruiker alleen voor de werkelijke parkeertijd.
Meer informatie over belparkeren is te
vinden op www.waalwijk.nl, zoekterm:
belparkeren.
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Kerstboompje

KNUTSEL

Je hebt nodig:

Om de kerstboom te versieren kun je er

een lintje of touwtje door het bovenste

Lege rollen toiletpapier

met stift of potlood kerstballen, slingers

rolletje. Leg er een knoopje in en dan kun

Gekleurd papier

en kaarsjes op tekenen. Je zou ook leuke

je het kerstboompje aan een haakje of

ouder of verzorger om een foto van

Stiften of potloden

stickertjes kunnen gebruiken of de kerst-

takje hangen.

je knutsel op onze facebookpagina te

Lijm

boom met glitters versieren.

plaatsen.

Schaar

Veel knutselplezier. Laat je ons weten
wat je gemaakt hebt? Vraag een (groot)

Wil je de kerstboom ophangen, rijg dan

Maak een kerstboom van
toiletrolletjes.
Je hebt drie lege rolletjes toiletpapier nodig.
Een rolletje houd je heel. Een volgend
rolletjes knip je precies doormidden. Van
het laatste rolletje knip je een kwart af.
Dat stukje kun je vervolgens weer gebruiken om het stammetje te maken.
Om een rolletje op maat te maken, mag
je het best een beetje platduwen. Dan

Intocht sinterklaas

kun je het makkelijker knippen. Duw het
daarna weer in vorm.
Bekleed vervolgens de rolletjes met gekleurd papier. Meestal zijn kerstbomen
natuurlijk groen. Maar je ziet ook wel
eens mooie witte kunstbomen of roze
zelfs.
Knip een strook die iets breder is dan het
rolletje en lang genoeg om er helemaal
omheen te rollen. Doe lijm op het begin
van de strook en plak dat vast aan het
rolletje. Rol het papier dan helemaal om
het rolletje heen en plak het uiteinde ook
vast. Daarna duw je de zijkanten van de
strook naar binnen.
Voor de stam kan je het kortste rolletje
met bruin papier omwikkelen.
Nu alle rolletjes gekleurd zijn kun je de
kerstboom in elkaar zetten. Dit doe je
door de rolletjes op elkaar te lijmen.
Breng bovenop in het midden wat lijm
aan en plak zo de rolletjes op elkaar. Van
klein naar groot en het kortste stukje onderaan als stam.
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Klassenpagina
Problemen bij
redactie van De
Wijkkrant
Door: Kim van der Mee

Voor De Wijkkrant van december had
de redactie een probleem (lees hier een
knipoog): er bleef één lege bladzijde over.
Of klas 4b van Basisschool Besoyen de
redactie wilde helpen met het opvullen van deze pagina. Juf Esther zag dat
wel zitten en zo gebeurde het dat ik op
maandagmiddag met een aantal eerder
verschenen Wijkkranten onder mijn arm
de klas instapte.
Om een indruk te geven van wat De Wijkkrant precies was, had ik daar een korte
tekst over geschreven. Deze werd keurig
om beurten voorgelezen door Maxime,
Robbe, Ilona en Jade. En voor woorden
uit te tekst zoals ‘kwartaalblad’, ‘interview’ en ‘rebus’ zocht de klas samen met
de juf naar de betekenis ervan.
Na het lezen, bladerden de kinderen
groepje voor groepje door eerder verschenen Wijkkranten. Steeds dook er
één vraag op: waar was toch die lege
pagina die ze moesten invullen? Die zag
niemand terug in de krant…
Gelukkig is het probleem van de lege
bladzijde van de tafel dankzij groep 4b.
Zij hebben ‘Sinterklaas’ als thema gekozen en daar rond omheen tekeningen en
verhaaltjes gemaakt en zelfs een letterdoolhof. Nu was er echter een
ander probleem ontstaan…
de redactie had nu één bladzijde
te weinig om al die mooie
werkstukken de plaatsen…

Letterdoolhof

Knutseloverzicht (wat te knutselen voor sinterklaas)
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Twintig nieuwe voertuigen
buitendienst in nieuwe huisstijl
Wethouder Jan van Groos overhandigde
vandaag de sleutels van twintig nieuwe
voertuigen aan chauffeurs van de buitendienst van de gemeente. De wagens
zijn in de nieuwe huisstijl. Het nieuwe
wagenpark is daarmee compleet en
heeft nu een eigen gezicht en uitstraling.
De voertuigen zijn in één oogopslag te
herkennen.

Gefaseerde invoering
Het wagenpark is niet in één keer vervan-

Jan van Groos: “Met de nieuwe wagens

gen, dit ging gefaseerd. In april kwamen

kunnen we weer lang vooruit. Met de

de eerste twee nieuwe kraanwagens,

oude auto’s is erg lang gereden, deze

gevolgd door de nieuwe huisvuilwagen.

waren aan vervanging toe. De voertuigen

De auto’s die nog niet aan vervanging

hebben nu de moderne en frisse uitstra-

toe zijn, worden de komende periode

ling die bij de gemeentewerf past. Daar

bestickerd zodat ook deze wagens met

mogen we trots op zijn.”

de nieuwe huisstijl rondrijden.

In totaal zijn zeven soorten voertuigen

Nieuwe huisstijl

geleverd. De wagens worden onder an-

Het ontwerp is een combinatie van het

Met alweer haar 19e musicalproductie

vind de weg terug naar huis met Doortje

dere ingezet om vuil op te halen, als on-

logo van de gemeente Waalwijk en het

en haar vrienden!

dersteuning bij boomonderhoud, voor

typerende gebouw en uitstraling van de

staat Kindermusicalgroep De Noten-

de plantsoenendienst, voor gladheids-

gemeentewerf. Het ontwerp is duidelijk

bestrijding en voor andere klussen. De

herkenbaar en heeft een moderne uit-

ater De Leest in Waalwijk op de planken

wagens zijn breed inzetbaar. De buiten-

straling. Kortom, een typisch Waalwijkse

met De Tovenaar van Oz.

dienst onderhoudt zelf de voertuigen op

uitstraling met een verfrissend eigen

de werkplaats bij de gemeentewerf.

herkenbaar karakter.

De Tovenaar van Oz naar De Leest

krakers op 6, 7 en 8 januari 2017 in the-

Een familiemusical met mooie liedjes,
spetterende dansen en een sprookjesachtig verhaal! Natuurlijk zullen de vertaalde nummers als ‘Over the Rainbow’,

Een erg leuk en meeslepend verhaal,

‘Follow the yellow brick road’ en ‘Brand

speciaal voor de kids van De Notenkra-

new Day’ niet ontbreken! Kindermusi-

kers bewerkt tot een 2 uur durend semi-

calgroep De Notenkrakers is de winnaar

professioneel musicalspektakel voor het

van de Amateur Musical Award 2014 en

hele gezin! In verband met het 35 jarig

2016 en al vele jaren worden de voor-

bestaan van De Notenkrakers brengt de

stellingen van De Notenkrakers gezien

groep dit overbekende verhaal van ‘The

als ‘Joop van den Ende’ waardig.

Wizard of Oz’, geschreven in 1899 door
de Amerikaanse schrijver Frank Baum.

In de fantastische decors en kleding

Deze musicalversie brengt de scripts

brengen ca. 50 kinderen (8 tot 16 jaar)

van de originele film uit 1939 met Judy

jaar na jaar super meeslepende uitvoe-

Garland als Dorothy (deze film wordt

ringen. Een groot live orkest, waarin

beschouwd als de beroemdste film in

ook een aantal leden van Vioolopleiding

de gehele wereld) en de versie uit 1978

Fiedelino uit Drunen o.l.v. Leontien Ak-

met o.a. Michael Jackson als de vogelver-

kerman plaats gaan nemen, maakt de

schrikker en Diana Ross als Dorothy, bij

voorstellingen compleet! Regisseuse en

elkaar.

choreografe Aukje Nieuwenhuijze, muzikaal leider Ruud Verkoeijen en vocal

De vrijwilligers van

Doortje woont in Kansas op de boerde-

coach Edit Bartos zijn als professionals

rij van ome Henk en tante Em. Ze komt

weer de creatieve breinen die de groep

met haar hondje Toto in het land van Oz

naar een grote hoogte stuwen.

terecht en maakt daar kennis met de
vogelverschrikker, de blikken man en de

De Wijkkrant

leeuw. Alle 4 hebben ze een vurige wens.
Ze gaan dan ook op zoek naar de Tove-

wensen u

naar van Oz in de hoop dat hij hun wen-

Kaarten à € 18,50 (CJP en kinderen t/m

sen kan vervullen. Ze worden geholpen

12 jaar € 15,00) zijn te reservern via

door Glinda, de goede heks van het Noor-

www.deleest.nl bestellen of via het be-

ﬁjne feestdagen!

den, maar tijdens de lange tocht over de

spreekbureau van De Leest via 0416-

goudgele straat gluurt het gevaar achter

331751 (11.00 – 14.00 uur). Meer info

elke hoek. De boze heks van het Westen

over De Notenkrakers is te vinden op

smeedt immers minder leuke planne-

www.denotenkrakers.nl. De voorstellin-

tjes…. Verzamel je moed, volg je hart en

gen zijn op 6, 7 en 8 januari 2017.
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School moet in nieuwe schooljaar klaar zijn

Start bouw basisschool De Brug in Waspik
Het ingraven van een tijdscapsule

in een gezamenlijk gegraven kuil. De

vormde vanmiddag het startsein voor

gemeente Waalwijk stelt voor de bouw

de bouw van het nieuwe pand voor
basisschool De Brug in Waspik. Het

van het nieuwe pand ruim 1,5 miljoen
euro beschikbaar en treedt op verzoek
van het schoolbestuur op als regisseur

nieuwe schoolgebouw, op het terrein

tijdens het bouwwerk. Aannemersbedrijf

van de oude brandweerkazerne aan de

Drijvers uit Den Bosch voert het werk uit.

Benedenkerkstraat, moet in het nieuwe
schooljaar klaar zijn voor gebruik.

Het huidige gebouw van basisschool De
Brug aan het Vaartje in Waspik is aan
vervanging toe. De afgelopen 10 jaar in-

Wethouder Hans Brekelmans en direc-

vesteerde de gemeente Waalwijk ruim

teur Arie van Harselaar van de school

71 miljoen euro in nieuwe schoolgebou-

stopten de capsule, gevuld met teke-

wen of opknapbeurten voor alle scholen

ningen en verhalen van schoolkinderen,

in de gemeente.

Zonder vrijwilligers en donaties
geen Speelgoedbank
De Speelgoedbank, zijn bestuur en zijn

de Goedzakactie, die nu aan de gang is

han van Engelen de statiegeldbonne-

totaal is er ondersteuning geweest door

vrijwilligers zijn de laatste tijd druk bezig

bij de Albert Hein. De spullen die worden

tjes ingeleverd worden ten bate van de

de kassa te bemannen.

geweest, wat het vermelden waard is.

ingezameld bij DE ELS, BLOEMENOORD

speelgoedbank. Ook worden er zegeltjes

Op 13november was er een rommel-

en DRUNEN komen naar de opslag. Daar

ingezameld samen met de voedselbank

Dank ook aan iedereen die de speel-

markt in het buurthuis, opbrengst ten

wordt het uitgezocht en in delen naar de

voor voedselpakketten.

goedbank in de korte tijd dat het bestaat

gunste van de speelgoedbank. Op 16

speelgoedbank gebracht.

gesteund heeft met geldelijke giften en

november een gezamenlijke actie van

iedereen die speelgoed gedoneerd heeft.

de voedselbank, en de Strohalm en de

Sinterklaasvereniging uit Loon op Zand

speelgoedbank, waarbij de gebruikers

en stichting Witte Kasteel in Loon op

speelgoed uit mochten zoeken voor de

Zand hebben ook een speelgoedinzame-

kinderen. Het was een fijne samenwer-

ling gehouden. AZG ( Andreas Zijlmans

king. Op 23 november mochten de men-

Groep) heeft in november een speel-

sen die ingeschreven staan bij de speel-

goedbeurs georganiseerd en alles wat

goedbank, 5 speelgoedjes, 1 leesboek en

over bleef aan de speelgoedbank gedo-

een knuffel meenemen. En van stichting

neerd.

Zwerfboek kregen ze een zwerfboek. OP
26 november was het Pietenpakhuis.

En geeft Lucy als laatste aan; “ En zonder

Sint en piet kwamen op bezoek. Het is

de vrijwilligers geen speelgoedbank, ik

zeker voor herhaling vat. Buiten de be-

ben blij met ze”.

zoekende kinderen mochten ook de donerende kinderen een pieten diploma
halen. Op 27 november was het koop
een beer of doneer in de ELS. Van de opbrengst worden spullen gekocht voor de
oudere jongens en meisjes.
Allround Makelaardij Waalwijk gaat ko-

De speelgoedbank is heel blij en geluk-

Er is inmiddels een nieuwe opslag, en dat

mend jaar bij elk verkocht huis een bedrag

kig met alle gedoneerde spullen. DANK

is maar goed ook. Er zullen rondleidingen

opzij leggen. Aan het eind van het jaar zal

DAARVOOR.

georganiseerd worden voor de leerlingen

het bedrag verdeeld worden onder drie

van groep 6 van de Juliana van Stolberg-

goede doelen, te weten speelgoedbank

Er is een gift binnengekomen van Casade

school. Op de speelgoedbank natuurlijk.

Waalwijk, Samen RKC en Villa Pardoes.

Woondiensten, en er is meegedaan met

De nieuwe opslag is vooral nodig voor

Per 1 december kunnen bij PLUS Step-

de Rabobank clubkasactie. En bij Bork
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Even voorstellen:
De mensen achter De Wijkkrant

IN GESPREK MET

Anja Wens

De redactie van De Wijkkrant heeft

niet moeilijk te zijn het is vooral leuk.

gelmatig workshops en cursussen. Ook

het idee opgevat, om alle leden van

Daarom vind ik het zo leuk om de Knut-

fotografeer ik veel en ik knutsel regel-

sel voor De Wijkkrant te maken.

matig met mijn kinderen. Ook wil ik nog

de redactie ter kennismaking langs
te laten komen met een stukje.
Deze keer Anja Wens.
Wie ben je en wat doe je voor de
wijkkrant?

wel eens met naald en draad aan de slag

Hoe lang zit je al in de redactie?

gaan. Verder lees ik veel en ga ik graag

Vanaf het begin van de Wijkkrant zo on-

wandelen.

geveer. Welk jaar was dat? Ik ben niet
altijd even actief geweest onder andere

Wat wil je nog kwijt?

rondom de komst van de kinderen. Naast

Voor mij is de tijd gekomen om mijn bij-

de Knutsel maakte ik in eerdere jaren ook

drage aan de Wijkkrant te beëindigen. Er
zijn andere activiteiten die mijn aandacht

Anja Wens, woonachtig in Zanddonk

nog verslagen van activiteiten in Waal-

vragen. Ik heb altijd met veel plezier deel

met mijn man en twee kinderen. Voor de

wijk. Maar door extra werkzaamheden

uitgemaakt van de Wijkkrant redactie. Er

Wijkkrant maak ik de Knutsel.

werd mijn tijd beperkt en heb ik me de

zijn de afgelopen tijd een aantal enthou-

laatste jaren toegelegd op de Knutsel.

siaste nieuw redactieleden bijgekomen

Wat maakt dat je graag bijdrage
levert aan de wijkkrant?

Wat zijn je hobby’s en bezigheden?

In mijn vrije tijd ben ik vaak creatief bezig.

Ik heb vooral veel creatieve hobby’s. Dat

Ik vind het ontzettend leuk om mijn liefde

zal geen verrassing zijn. Ik maak scrap-

voor creatieve projecten over te brengen

book albums, hou een art journal (een

op anderen. Knutselen hoeft helemaal

teken en schilder dagboek) bij en volg re-

dus nu geef ik graag het stokje door.

En wij willen Anja heel erg bedanken
voor alle knutsels die ze ingezonden
heeft en haar verdere bijdrage voor de
krant. We gaan je zeker missen!

Het Parkpaviljoen Waalwijk kijkt vooruit!
Het Parkpaviljoen Waalwijk richt
zich op de toekomst

zij scholen zich bij. Het enthousiasme en

mantelzorgcafé wordt goed bezocht. De

club kan. Bijeenkomsten kunnen eenma-

de bereidheid elkaar te helpen is groot.

bijeenkomsten van “Thuis met demen-

lig zijn, wekelijks of maandelijks, dat mag

Er zijn nieuwe vrijwilligers, het bestuur is

Sylvia, ontpopt zich als beheerster, als

tie” brengen “lotgenoten” met elkaar in

allemaal.

flink uitgebreid, er is een nieuwe actieve

het centrale aanspreekpunt.

contact. De boulesclub “EWPC Boules

En heb je hulp nodig: Er kan een beroep

beheerster, de openingstijden zijn ver-

En niet alleen de oudjes zijn welkom,

d’argent” heeft haar clubavond op de

worden gedaan op de buurtwerker (Gijs)

ruimd en het centraal gelegen pand dient

maar iedereen van alle leeftijden.

dinsdagavond en organiseert met regel-

van ContourdeTwern.

maat een toernooi. Of het nu gaat om een

Let wel op, want vol is vol.

nu als Wij(kd)ienstencentrum en als ontmoetingscentrum.

Het aantal activiteiten en het aantal bezoekers groeit gestaag

bijenvereniging, een huurdersvereniging,

Het bestuur is nagenoeg compleet. Er is

Het zomerterras zal zeker in 2017 te-

soyen, een ouderenbond, een vereniging

Informatie over het Parkpaviljoen
Waalwijk

een nieuwe voorzitter, er zijn twee leden

rugkeren. Ook de kidsclub is een blijver-

rondom biodiversiteit, het SSW, allen

Bel:

0416 332 962

die actief de vrijwilligers begeleiden, er

tje. De taalgroep Nederlands is nieuw.

hebben hun weg naar het Parkpaviljoen

Mail:

info@parkpaviljoenwaalwijk.nl

is een PR man, maar naar een penning-

Workshops en muziekuitvoeringen ge-

gevonden. Er zijn faciliteiten voor een

Website: www.parkpaviljoenwaalwijk.nl

meester wordt nog gezocht. De secreta-

ven gezelligheid. Op donderdag kun-

cursus, een vergadering, een lezing, een

Facebook: www.facebook.com/

ris stond er vorig jaar bijna alleen voor.

nen mensen voor raad en daad terecht

gezelligheidsbijeenkomst, en de gastvrij-

Het aantal vrijwilligers is toegenomen en

bij de wij(k)diensten/buurtkamer. Het

heid wordt alom geprezen.

st. Wandelpark, het WOP-centrum/be-

Er kan nog meer bij
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ParkpaviljoenWaalwijk
Adres: Grotestraat 154a,
5141 HC Waalwijk

Maar we zijn er nog niet. Naast een pen-

Wens voor Toekomst

ningmeester hebben we penningen, in-

Na 60 jaar(!), willen wij nog vele jaren,

komsten nodig. De gemeente Waalwijk

op onze unieke locatie aan de rand van

wil graag dat we zelfvoorzienend wor-

het wandelpark, aan iedereen, jong en

den, zonder subsidie kunnen draaien.

oud, letterlijk de ruimte bieden elkaar te

Daarom nodigen we clubs, verenigingen,

ontmoeten, te helpen en te inspireren en

mensen met goede ideeën, en vrijwilli-

met elkaar te “genieten”.

gers van harte uit met ons mee te doen.

Het Parkpaviljoen willen we daarvoor

Er is nog plaats voor bijvoorbeeld een

aanpassen en inrichten, liefst op een

biljartclub (er staan 2 goed onderhouden

“groene wijze”.

biljarts “in de wacht”), een kaartclub, een

Het Parkpaviljoen wenst iedereen een

soepgroep (eetgroep kan), of een hobby-

goed 2017.
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Buurthuis
Zanddonk
Willaertpark 2a
T (0416) 33 82 88

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

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

Parkpaviljoen
Waalwijk

09.00 - 12.00
13.00 - 17.00
13.00 13.00 - 16.00
14.00 - 16.00
19.00 - 00.00
19.00 - 23.30
19.00 - 21.00

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

MAANDAG
v.a. 19.30
v.a. 18.00
19.30

Bridge
Double You
dance
Yoga

Buurtcentrum
Sprang-Driessen

Jeroen Boschstraat 1
5161 VA Sprang-Capelle
T (0416) 283052,
bgg. 06 30702702

WOENSDAG

DINSDAG

WOENSDAG

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

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

MAANDAG

DINSDAG
09.00 - 12.30
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.30 - 16.30
14.00 - 16.00

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

DINSDAG

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

COLOFON

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

v.a. 16.45

Double You
dance

v.a. 19.00
v.a. 14.00

Djemm
Bingo - om
de week

Afhankelijk van het programma

afhankelijk van het programma

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
19.00 - 23.00 Vrije inloop
19.00 - 21.00 Zangkoor
Rode en
Witte Wijk
20.00 - 22.00 Bloemschikken
20.00 - 23.00 Gospelkoor

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

DONDERDAG

20.00 - 24.00 Kaartver. Ww

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

ZATERDAG

ZONDAG

09.00 - 11.15 Houtsnijden 13.00 - 17.00 Vrije inloop
09.00 - 13.00 Elke 1ste za 13.00 - 16.30
09.00 - 12.00 Ouderengym 13.00 - 17.00 BV D.O.T
vd mnd Verzamelaarsbeurs
NVVH
19.00 - 23.00 Sjoelen,
19.30 - 21.30 Bloem10.00 - 12.00 Duitse les
ene week
schikken
16.00 - 20.00
13.00 - 17.00 Vrije inloop
competitie
13.00 - 17.00 BV D.O.T
andere week
13.30 - 16.00 1x per 2w
vrij sjoelen
Kaartclub De Gezelligheid
13.30 - 16.00 Vrouwenpraatgroep
19.00 - 23.30 Vrije inloop
19.15 - 21.15 Yoga
19.30 - 20.30 VUK Yoga

DONDERDAG

v.a. 13.00
vrije inloop
voor een kop koffie, samen
biljarten of een gezelschapsspel
15.30 - 18.00 Buurtkamer

VRIJDAG

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

Middag
Boules club

Elke even
week Rikken
en Jokeren
Buurtkamer

Jeu de

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

vanaf 19.45

Koor Phonè

vanaf 18.00

Muziekver
Marijke

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

www.buurthuisvrijhoeve.
organiseert.nl

Hendrikus Chabotstraat 70
5161EK Sprang-Capelle
T. 0416 282422
Email: s.wo@home.nl

Double You
dance
Weight
Watchers
Yoga

DONDERDAG

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

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

Akkerwinde 1A
Sprang-Capelle
T (0416) 27 97 43

Steunpunt
Achter de Hoven

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

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

buurtcentrumsprangdriessen@hotmail.nl

Buurthuis
Vrijhoeve

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

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

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

DINSDAG

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

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)

14.00 – 16.00 Breien/
09.00 – 09.45 Meer Bewe- 09.30 – 11.30 Koersbal
haken
13.00 – 16.30 Biljarten
gen Voor
(Welfare)
Ouderen
Ouderen
14.00 – 16.00 Soos
Vermaak
(1e Groep)
(Kaarten/
10.00 – 10.45 Meer Bewe- 13.30 – 16.30 Kaarten
sjoelen/
(Rikken/
gen Voor
spellen
Jokeren)
Ouderen
14.00 – 16.00 Bingo (Elke
(2e Groep)
laatste
13.00 – 16.30 Biljarten
maandag vd
Ouderen
maand)
Vermaak

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

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

10.00 – 11.00 Vrije Inloop
Koffieochtend
13.00 – 16.30 Vrij Biljarten
13.00 – 16.30 Vrije Inloop

13.30 – 16.00 Sjoelen

Redactie De Wijkkrant: dewijkkrant@talgv.nl
Volg ons ook via www.facebook.com/Wijkkrant0416 • www.twitter.com/DeWijkkrant
Redactieleden:
Hanneke van Eeten • Anja Wens • Otto Grevink • Aart Borsje • Marianne Visser • Alphons van Lieshout •
Astrid van der Linde • Kim van der Mee • Olena Damen • Chantal Berber
Vormgeving:
Tal Grafische Vormgeving • www.talgv.nl • info@talgv.nl • T 06 38 82 49 39
Acquisitie:
Tal Grafische Vormgeving • Ad de Graaf • T 06 52 40 81 69
De uitgever is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, vervolgschade of schade van welke aard dan ook, ontstaan uit, of verband houdende
met publicaties in De Wijkkrant. Op alle in deze krant gepubliceerde advertenties en redactionele artikelen rust copyright zoals dat bij de wet is geregeld.
Gehele of gedeeltelijke overname op wat voor manier dan ook, zonder toestemming van de producenten is niet toegestaan.

20.00

Ridin
Linedancers
(2e zat. vd
maand)

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

gesloten

Altijd gesloten

