
over het blote voetenpad lopen, klim-
men en klauteren en nog veel meer. 
Lekker vies worden!

Tijdens de opening wordt ook de 
naam van de Natuurspeeltuin bekend 
gemaakt. We hebben alle kinderen 
van Waspik gevraagd een prachtige 
naam te bedenken en wiens naam 
het geworden is mag het naambord 
onthullen. Daarnaast worden de pri-
jzen uitgereikt aan de kinderen die 
de kleurplaat het mooist hebben in-
gekleurd. 

We hopen dat de Natuurspeeltuin 
een plaats wordt waar alle kinderen 
avonturen gaan beleven en op ont-
dekkingstocht gaan, daarnaast wordt 
de speeltuin hopelijk een plek waar 
jong en oud komt genieten van de 
natuur en het spel van de kinderen.
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Interesse om als vrijwilliger iets te betekenen voor de Wijkkrant? 
Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om: 

- teksten te schrijven
- interviews te houden
- te fotograferen
- te tekenen
- verhalen te schrijven 
- onderwerpen te bedenken

De Wijkkrant is op zoek...

Foto Freepik

Eenmaal per jaar is de repetitie van 
Kindermusicalgroep De Notenkrakers 
door iedereen bij te wonen. Op dins-
dag 27 maart is het weer zover. Spe-
ciaal voor deze gelegenheid wijken de 
kinderen die lid zijn van de musical-
groep uit naar de kleine zaal van The-
ater De Leest. Normaal zijn de repeti-
ties in Verenigingsgebouw De Ouwe 
Toren aan de Loeffstraat in Waalwijk, 
maar in een echte theaterzaal kan het 
publiek natuurlijk veel beter worden 
ontvangen. Maar liefst bijna 200 com-
fortabele stoelen zijn er beschikbaar 
in de kleine zaal van De Leest. De 
repetitie start om 18.00 uur en duurt 
tot 19.45 uur. Zowel zang, als dans en 
spel komen aan bod. 
Muzikaal leider is Ruud Verkoeijen 
en regisseuse/choreografe is Aukje 
Nieuwenhuijze. Ben je tussen 8 en 16 
jaar en wil jij je misschien ook aan-
melden bij De Notenkrakers? Kom 
dan zeker deze repetitie bijwonen om 
te voelen, te zien en te horen of jij je 
passie hebt gevonden of gaat vin-
den! Begin april is de 2e auditieronde 
en daarvoor kun jij je aanmelden 

door een berichtje te sturen naar
info@denotenkrakers.nl. Na afloop 
van de open repetitie kun je ook 
het inschrijfformulier meenemen 
en daarna insturen. De uitnodig-
ing voor je auditie volgt daarna 
vanzelf. Tot dinsdag 27 maart in 
Theater De Leest in Waalwijk! Van 
18.00 en 19.45 uur is het vrije inloop!

Gratis toegang bij open repetitie 
De Notenkrakers

Meer info? 
Stuur dan een mailtje 

naar dewijkkrant@talgv.nl

14 april 2018 de grote dag

Opening Natuurspeeltuin Waspik
Op zaterdag 14 april is het dan zover. 
Van 14.00 tot 16.00 uur vieren we 
ons openingsfeest van de Natuur-
speeltuin. De Natuurspeeltuin wordt 
op een ludieke manier geopend, er 
is voor iedereen iets lekkers en nat-
uurlijk kunnen de kinderen heerlijk 
spelen.

Inmiddels zijn de hagen geplant, het 
hek gezet en de komende weken 
worden er natuurlijke speelsituaties 
aangelegd en de speeltoestellen ge-
plaatst. In de Natuurspeeltuin kun-
nen straks kinderen heerlijk kliederen 
met zand en water, aan de dubbele 
kabelbaan zweven, over boomstam-
men balanceren, hutten bouwen, 
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Op zondag 18 maart om 14:30 uur 
geeft het Hasselts Gemengd Kapelle 
Koor uit Tilburg een prachtige uitvoe-
ring van het Stabat Mater van Haydn 
met maar liefst vier solisten en bege-
leiding op piano. Deze activiteit wordt 
georganiseerd door de ‘Vrienden van 
Sint Jan de Doper’. De entree is zoals 
altijd gratis; na afloop wordt aan de 
bezoekers een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd. 

Het Hasselts Gemengd Kapelle 
Koor (HGKK) 
Het Hasselts Gemengd Kapelle Koor 
(HGKK), dat onder leiding staat van 
dirigent Ramon van den Boom, is een 
gemengd koor en telt ongeveer 40 le-
den.  Het koor dankt haar naam aan de 
plaats waar het koor is opgericht: vlak-
bij de Hasseltse kapel in Tilburg. Het 
HGKK richt zich op een breed reper-
toire. Zowel oude werken als werken 
van hedendaagse componisten zitten 
in hun repertoire. Grote werken uit het 
klassieke repertoire worden afgewis-
seld met wereldse, lichte en moderne 
muziek. Het HGKK zoekt regelmatig 
samenwerking met orkesten, ensem-
bles en andere koren. Op 18 maart 
wordt het koor ondersteund door vier 
solisten en een pianist. 

Uitvoering van het Stabat Mater 
Het Stabat Mater beschrijft het ver-
driet van Maria tijdens de kruisiging 
van Christus. Talloze componisten zet-
ten het Stabat Mater in de loop van de 
tijd op muziek. Joseph Haydn, de be-
kende Oostenrijkse componist, schreef 
zijn Stabat Mater in 1767 voor een uit-
voering op Goede Vrijdag. Om uitdruk-
king te geven aan de beschrijving van 
lijden en smart gebruikt hij voor zijn tijd 
dramatische en gewaagde harmonieën 
en verrassende dynamische effecten. 
Het Stabat Mater van Haydn werd al 
snel na de première een geliefd werk, 
wat onder meer blijkt uit het feit dat 
kopieën van de partituur in bibliothe-
ken in heel Europa zijn teruggevonden. 

Deze uitvoering belooft een prach-
tige muzikale middag op te leveren, 
zeker in de Paastijd. Iedereen is dan 
ook van harte welkom. De entree tot 
het concert is gratis, na afloop wordt 
de bezoekers gevraagd om een vri-
jwillige bijdrage ter dekking van de 
kosten. 

18 maart in Sint Jan
‘Stabat Mater’ van Haydn door 
Hasselts Gemengd Kapelle Koor 

Aansluitend aan de eerste repetitie in 
het nieuwe jaar organiseerde musical-
vereniging NEXT uit Waalwijk haar tra-
ditionele nieuwjaarsreceptie. Tijdens 
de receptie werd Sjaak Kerkhof, secre-
taris van de succesvolle musicalvereni-
ging in het zonnetje gezet.
Jaarlijks wordt “Dun Opsteker” een on-
derscheiding voor iemand die zich op 
uitzonderlijke wijze voor Next inzet, 
uitgereikt. Deze keer viel de beurt aan 
Sjaak Kerkhof, de huidige secretaris. 
Sjaak wordt alom zeer gewaardeerd 
voor zijn werk als secretaris als het 
gaat om verslaglegging van de verga-
deringen. In- en uitgaande correspon-
dentie, informatievoorziening voor de 
koorleden en als het lopend archief, hij 
weet vanuit zijn rijke geheugen direct 
zaken duidelijk te stellen. Tevens ver-
zorgt Sjaak de kaartverkoop voor de 
producties van Next. Naast de felicita-
ties werd Sjaak, terecht, toegezongen 
door de koorleden voor deze welver-
diende onderscheiding. 
Musicalvereniging Next is de voorbe-
reiding gestart voor een nieuwe mu-

sical in het voorjaar van 2019. Heeft 
u zang- en acteertalent kom eens, ge-
heel vrijblijvend, naar de wekelijkse re-
petities op dinsdagavond vanaf 20.00 
uur in De Oude Toren Loefstraat 107 in 
Waalwijk. 

Musicalvereniging NEXT
Opsteker voor Sjaak Kerkhof

Voorwoord

Het voorjaar komt er weer aan, en ook de verkiezingen, leuke uitjes en 
ijsjes en natuurlijk mooi weer! Wij kunnen  niet wachten! In dit nummer 
weer veel nieuws, gezellige activiteiten, interviews en activiteiten geor-
ganiseerd 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
De volgende Wijkkrant verschijnt op 5 juli. 
Graag uw copij aanleveren voor 20 juni.

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

Wij wensen u alvast een fijn  en
veel leesplezier!

Vrijwilligers De Wijkkrant

Fo
to

 F
re

ep
ik

Op 21 maart zijn er gemeenteraads-
verkiezingen. Wilt u weten waar de 
partijen voor staan? Vul de StemWijzer 
in!

Niet iedereen weet precies welke on-
derwerpen er spelen in de gemeente 
Waalwijk en wat de standpunten van 
de politieke partijen hierover zijn. Daar-
om heeft de gemeente een StemWijzer.

StemWijzer
De StemWijzer bevat 30 stellingen over 
onderwerpen die spelen in de gemeen-
te. Bijvoorbeeld zorg, wonen, duur-
zaamheid, centrum en economische 

ontwikkeling. Wat vindt u van deze on-
derwerpen? En wat vinden de politieke 
partijen? Met welke partijen heeft u de 
meeste overeenkomsten? 

De 30 stellingen kunt u beantwoorden 
met ‘eens’, ‘oneens’ of ‘geen van beide’. 
De StemWijzer berekent vervolgens 
met welke partijen u de meeste over-
eenkomsten hebt. De politieke partijen 
hebben zelf toelichtingen gegeven op 
hun standpunten in de StemWijzer. Zo 
kunt u in de StemWijzer makkelijk be-
kijken wat zij van een bepaald onder-
werp vinden. Ook kunt u de partijen 
eenvoudig met elkaar vergelijken.

Wilt u weten waar de partijen voor 
staan? Vul de StemWijzer in.
www.waalwijk.stemwijzer.nl

Stemwijzer gemeente Waalwijk
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Van een wijnliefhebber naar een ervaren sommelier

Het verhaal van een Waalwijker 
die zijn dromen kon laten uitkomen
“Lust je wat drinken”, word me ge-

vraagd wanneer ik mijn plaats aan de 

tafel neem. “Ja, thee graag.” Ik krijg 

deze enkele minuten later, maar het is 

hier eerder een uitzondering, want in 

dit cafe kun je nergens een koffieap-

paraat of waterkoker vinden.

door Olena Damen

Als je van een lekker kopje cappuccino 
of thee wilt genieten, moet je zeker niet 
hier zijn. Sterker nog, je kunt hier bijna 
niks te eten krijgen. Maar toch ontdek-
ken de gasten veel diverse smaken 
omdat je in het cafe en in de winkel die 
samen in het zelfde pand zitten, een 
enorme keus hebt uit honderden dran-
ken van over de hele wereld.  Eerst moet 
je even nadenken: wat ik zal pakken? 
Als je toch geen keuze kunt maken staat 
Jakob met advies voor je klaar.
“Wij hebben rond de 850 of meer spe-
ciale bieren, 300 whisky’s en ongeveer 
500 verschillende wijnen en port. Wij 
hebben ook gins en rums, 50 verschil-
lende soorten, allemaal overal vandaan.”
Voordat een drank in de winkel of het 
cafe terechtkomt, wordt deze zelf ge-
proefd door Jakob Treffers, de eigenaar 
van de Vinotake en Proeflokaal in Waal-
wijk. Als je zo maar naar een van al die 
flesjes wijst, weet hij hoe het smaakt. 
“Ja, inderdaad, weet ik wel. Je moet ge-
woon veel proeven, je kunt jouw smaak 
trainen. Whisky’s, wodka, port, rum 
noem maar op. Al die producten heb-
ben allemaal een verhaal. En bij elke fles 
weet ik hoe het sowieso smaakt waar-

door ik een smaakadvies kan geven.”
Maar in het begin was er alleen wijn. 
Deze drank heeft bijna tien jaar geleden 
tot de grote veranderingen in Jakob’s 
leven geleid waar de toekomstige som-
melier toen niks van kon vermoeden. 
“Eerst was wijn maar een passie en 
hobby. Ik was ook aan het werk ge-
weest op een wijnbedrijf in Frankrijk, 
waar ik mee hielp. Eigenlijk door die 
wijnboeren en het samen werken vond 
ik het product hartstikke leuk. Die wij-
nen waren in Nederland niet verkrijg-
baar.  Toen dacht ik: misschien kan ik die 
wijn in Nederland verkopen.”

Geluk bij een ongeluk
Dat moment is ontstaan in 2009, tijdens 
de grote crisis. Toen ging het overal niet 
goed, maar de bouw, waar Jakob vanaf 
zijn 17e de zat, stond helemaal stil.
“Ik werd bijvoorbeeld vaak ingehuurd op 
een groot project. Dan moest je twee 
duizend meter afwerken (tegels of pla-
fond). Het werd saai en ik stond op een 

gegeven moment tegen de muur te pra-
ten. En de mensen die ik steeds meer 
zag, meestal de Poolse mensen (ook 
stukadoors), die konden helemaal geen 
Nederlands. En ik keek geen voetbal of 
zo… En ik zat daar tussen de middag in 
de pauze met niemand nergens over te 
praten. En tijdens de crisis werd het nog 
steeds moeilijker met het werk.”
Voor Jakob werd het duidelijk: het is de 
tijd voor de nieuwe stap. Het idee om 
wijn te importeren is weer naar boven 

gekomen. Jakob begon die drank  beetje 
bij beetje te verkopen, nieuwe kennis 
over deze zaak te krijgen en zelf te ont-
wikkelen. 
“Ik heb een opleiding gedaan in de wijn 
in het Engels. Het is een HBO-niveau. 
Je kunt echt heel ver in deze opleiding 
gaan, ook op  universitair-niveau. Jouw 
eindscriptie doe je dan in minimaal 5 
jaar. De master in wijn, er zijn volgens 
mij 400 mensen in de wereld die voor 
master in wijn afgestudeerd zijn. Door 
die opleiding die ik gedaan heb, kan ik 
lessen, cursussen geven, kan ik heel 
veel proeven en kan ik een goede advies 
geven aan de restaurants.”

Bier vs wijn 
Uiteindelijk begon Jakob met zijn zaak-
partner wijn in de Els te verkopen. Wat 
later was het assortiment uitgebreid 
met andere dranken, en een heel groot 
deel van de winkel behoorde tot het bier. 
“In 2014 werd er een behoorlijke slag 
gemaakt in Europa, Amerika was al een 

stuk verder: dat er heel veel kleine brou-
werijtjes bij kwamen. 
Dus eigenlijk ben ik redelijk snel inge-
stapt omdat je in Nederland niks anders 
kon  krijgen dan enkele speciale bieren. 
Ik ben gewoon naar de brouwers in Bel-
gië en Italië gegaan en gevraagd: we 
willen die bieren in de winkel verkopen. 
Dat werd in het begin een paar doosjes, 
die achter in de auto pasten. En nu im-
porteren we gewoon pallets, echt overal 
vandaan. De markt begint te vol te ra-

ken. Weet je, iedereen maakt een blond 
biertje of IPA en ze zijn niet allemaal 
even goed. Van de 10 bieren zijn er mis-
schien 2 die we in de winkel gaan zetten. 
En de andere 8 die beginnen af te vallen 
want het aanbod is te groot. De bieren 
zijn tegenwoordig zo complex: zo veel 
smaken en diepgang. Als je het goed 
serveert, op de goede temperatuur, dan 
kan je zo veel belevingen eruit halen dat 
het niet meer uitmaakt of je rode wijn 
pakt of bier, of een mooie port.”

De missie
Nu zit de winkel in een nieuw pand, 
want de zaken in de Els liepen niet echt 
goed. Dat bedrijf is failliet gegaan. In-
middels had de partner van Jakob een 
andere visie ontwikkeld over plannen 
voor de toekomst en daarom verhuisde 
Jakbob naar het andere gebouw waar 
hij ook het Proeflokaal oprichtte. Hier 
zie je trouwens een taplijst in plaats 
van een menu- of bierkaart. Wat zelfs 
nog meer opvalt is de bierwand achter 
de bar, waar tientallen speciale bieren 
in staan. “Ik weet dat er in Amsterdam 
een paar zaken zijn die op zo’n niveau 
werken. Maar hier in de buurt zit niks 
vergelijkbaars, niks met zo veel kennis 
en zo’n groot assortiment. 
Ik wil gewoon dat als iemand een fles 
naar huis neemt of hier iets drinkt, het 
product echt van prima kwaliteit moet 
zijn, voldoen aan de verwachting en 
mag verrassen. Zeker, als mensen hier 
zitten, wil ik dat het verrassend is. 
Het gaat bij mij meer om minder com-
merciele bier, wijn en whisky’s, dus om 
wat kleinere producenten: maar iets 
meer ambacht werk, heel vaak hand-
werk. Mensen steken daar meer ziel in 
en dat verschil merk je zo goed. Ik steun 
het liefste die kleine ambachtelijke be-
drijfjes, die daar gewoon zo veel mooie 
producten wegzetten.
Ik wil eigenlijk dat het een mooie ge-
vestigde naam wordt hier in de regio 
waar mensen gewoon van ver weg hier 
in komen omdat ze gewoon weten dat 
ze hier mooie producten kunnen kopen, 
proeven en een leuke middag hebben. 
Dat is eigelijk voor de komende tijd een 
beetje de missie.”
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Anne Frankboom in het wandelpark

Een lust voor het oog…….
Voor de wijkkrant heb ik een gesprek 

met de beschermheer van de Anne 

Frank boom, geplant in het wandel-

park, achter het oorlogsmonument. 

Theo van Bracht.

Theo verteld; “ Ik benaderde begin 2015 
Ton Stokwielder, die ik kende via een 
relatie. Ik vroeg hem om planten voor 
een plantenveiling voor het Hospice de 
Wind te Waalwijk, de veiling die ik voor 
ogen had tijdens het eerste parkfestijn 
in mei van dat jaar. Ton had niets voor 
deze ruilmarkt, maar had wel iets spe-
ciaals. Een nazaat van de Anne Frank-

boom en die zou, voor een aanzienlijk 
bedrag, op een speciale plaats in het 
wandelpark moeten komen. Op dat 
moment was de situatie in het wandel-
park nog niet duidelijk namelijk: onze 
positie ten opzichte van de eigenaar, de 
gemeente en de garantie dat de boom 
veilig en in een voedselrijke omgeving 
zou kunnen opgroeien. Ik heb toen met 
Ton afgesproken dat op termijn het ab-
soluut een aanwinst voor het park zou 
zijn maar dat planten in dat jaar nog 
een brug te ver was. Het boompje is 
toen bij ons in de tuin geparkeerd, en 
door mij onderhouden.”
Theo gaat verder;” Stichting Wereld-

boom Nederland heeft Waalwijk als 
thuisbasis, en Ton Stokwielder is er 
bestuurslid/voorzitter. In Amsterdam 
toonde hij belangstelling bij het instand 
houden van de witte paardenkastanje 
die Anne, tijdens de oorlog, uit haar 
zolderraam zag. De boom leed aan een 
zwamziekte, en ook nadat de boom 
was omgevallen ( 2010), heeft hij con-
tact gezocht met belangstellenden in 
Amsterdam. In een video, (Het requiem 
van een boom) komt hij ook aan het 
woord. En zo heeft Ton Stokwielder 
een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de instandhouding van de bekendheid 
van de Anne Frankboom, de bijnaam 

Het voelt alsof je meekijkt, Anne

Naar wat wij hier nu doen

Of verbeeld ik me dat maar?

Wat verbeeldde jij je, toen je keek

Uit je zolderraam naar die groene tooi,

Die belofte van de vrijheid die niet meer 

kwam?

Ging jouw pijn gepaard met hoop

Toen jij je boom zag bloeien?

Kon je lachen door je tranen?

Ieder jaar ontploft het groen

En draait zijn eigen cyclus

Deze boom staat als een huis

Jouw huis, het achterhuis

Dat overal ter wereld staat

Waar monsters vrijheid vreten

De boom groeit weer aan een achterkant

Waar het verleden wrikt en schuurt

De dood ons in de ogen tuurt

Jouw kastanje Anne, geeft nooit op

En het beeld ernaast houdt ons bij de les

Twee monumenten voor een levende stad.

Gedicht van Joep Trommelen, de stadsdichter 

van Waalwijk over de Anne Frankboom

van de witte paardenkastanje (Aescu-
lus hippocastanum), zoals Anne hem 
beschreef in haar dagboek. De stich-
ting Support Anne Frank tree, die sinds 
2011 zorgde voor de verspreiding van 
de loten en nazaten, is opgeheven en 
heeft begin dit jaar de verantwoorde-
lijkheden en belangenbehartiging over-
gedragen aan Stichting Wereldboom.
Theo vervolgt; “ In 2016, en gedurende 
afgelopen tijd, hielp Ton ons in woord 
en daad met zijn adviezen over het 
opschonen, toekomstige herinrichting 
van het park en de acties die op korte 
termijn nodig zijn. Het is een persoon-
lijke wens van Ton geweest, om juist in 
Waalwijk, waar hij woont en werkt op 
deze bijzondere plek in het Wandelpark 
een nazaat van de Anne Frankboom 
te realiseren, en ik citeer Ton; “Ik vind 
niets zo mooi om achter het oorlogs-
monument een levend monument, de 
Anne Frankboom te kunnen plaatsen”.
Theo vertelt.” Hoe nu verder, het boom-
pje heeft nu nog een kleine boomspie-
gel, en kan de komende 5 jaar rustig 
groter worden. Ieder jaar maakt hij een 
nieuwe jaarring, en moet dus in 2022 
de groeiplaats vergroot worden. Er 
komt een plan dat door stichting We-
reldboom voorgelegd gaat worden aan 
de Gemeente Waalwijk en stichting 
Wandelpark Waalwijk. Een plan waarin 
onder andere de verantwoordelijkheid 
voor de veiligheid en groeiomstandig-
heden van de boom en een visie op de 
komende 30 jaar vastgelegd zijn. Vier 
mei is een bijzondere datum, waarop 
jaarlijks aandacht geschonken kan 
worden aan dit levende monument: 
de Anne Frankboom. En ik? IK  heb nog 
een wens als benoemd beschermheer 
van de Anne Frankboom: een bordje bij 
de boom met een passende tekst erop, 
en een bankje om te mijmeren”.
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“ Ik hoop  deze zomer weer 

heerlijk door Waalwijk te rijden met mijn ijswagen”

Voor de wijkkrant ben ik op de koffie 

bij een bekend gezicht voor de Waal-

wijkse en Waspikse gemeenschap. Hij 

is van de zomer weer terug van weg-

geweest. En is blij dat hij al de beken-

de gezichten weer kan gaan zien. Wil-

ly van Alphen, de bekendste ijsboer 

van Waalwijk en omstreken. Vooral 

bekend als het IJSBOERKE.

Willy verteld; “ Ik ben al 53 jaar ijsboer, 
ik heb het over genomen van mijn va-
der, die het 35 jaar heeft gedaan. En ik 
doe het met veel liefde en plezier. En 
van de zomer wil ik weer heel graag 
aan de slag. Mijn klantjes ontmoeten, 
en de blijde kindergezichtjes weer zien.”
Willy heeft verschillende soorten ijs, 
en die maakt hij zelf. Het recept is het 
geheim van de ijsboer, maar alle sma-
ken zijn mogelijk. De ijsmachines zijn 
op dit moment in de revisie, om straks 
weer op volle toeren iedere dag vers ijs 
te maken. Er worden heel veel sorbets 
verkocht.

Willy verteld trots;” Van het program-
ma “Geloof, Hoop en Liefde” hebben ze 
me gefilmd. Eerst  bij mij thuis. En toen 
zijn  we met zijn allen naar Zanddonk 
gereden. Waar ik in gezelschap van met 
hondje Doebes, die mijn lievelingetje is, 
ijsjes aan de minderbedeelde kinderen 
heb uitgedeeld. Heerlijk om weer te 
kunnen doen, na zo lange tijd.”
Willy is ziek geweest, en is weer hard 
aan het opkrabbelen. Eerst een nieu-
we nier, en daarna moest hij aan zijn 
darmen geopereerd worden. Hij heeft 
vorig jaar 220 dagen in het zieken-
huis gelegen. Maar hij is niet verge-
ten. Tijdens zijn ziekbed heeft hij meer 
dan 300 kaarten gekregen, van al zijn 
vaste klanten die aan hem dachten. 
En de berichtjes en telefoontjes niet te 
vergeten. Daar is hij ze zeer dankbaar 
voor. Zeer trots is hij ook op zijn kleine 
hondje Doebes.
Willy wil nog als laatste kwijt ; “Lieve 
mensen van Waalwijk, bedankt voor 
de belangstelling tijdens mijn ziekte. 
Dat heeft mij heel veel goed gedaan. En 
hoop jullie weer allemaal te zien van de 
zomer. Tot dan, het IJSBOERKE”.

OP DE KOFFIE BIJ

Elke donderdag een heerlijke maaltijd voor € 2,50

‘Eten met...Bert’ in het Parkpaviljoen

Stichting Parkpaviljoen Waalwijk 

lanceert i.s.m. Thuisafgehaald.nl 

vanaf donderdag 8 maart een nieuwe 

wekelijkse activiteit. Voor € 2,50 kun 

je elke donderdag aanschuiven om 

samen te genieten van een heerlijke 

verse maaltijd. 

Op 8 maart gaat er een grote wens in 
vervulling voor het Stichtingsbestuur 
van het Parkpaviljoen. Al lange tijd wil-
den zij maaltijden aanbieden aan hun 
bezoekers voor een lage prijs zodat 
iedereen met elkaar aan tafel kan. Jong 
en oud, alleenstaanden, echtparen of 
gezinnen maar ook mensen die niet 
goed voor zichzelf kunnen koken, men-

sen met een smallere beurs of mensen 
die gewoon graag eens samen met an-
deren eten of hun kennissenkring uit 
willen breiden…..iedereen is welkom! 

Op de donderdagen wordt de keuken 
het werkterrein van Bert Bool. Het be-
stuur is dolgelukkig met deze nieuwe 
vrijwilliger. Hij is jarenlang professioneel 
kok geweest en heeft een héle grote 
passie voor koken. 
Vanaf 8 maart bereidt hij voor de be-
zoekers van het Parkpaviljoen weke-
lijks een heerlijke verse maaltijd voor 
€ 2,50. Zelfs een toetje is bij de prijs 
inbegrepen!

Elke donderdag kun je tussen 17.00 en 
17.30 uur gezellig aanschuiven. Reser-

veren is, vanwege de inkoop, uiteraard 
verplicht en kan tot woensdag 18.00 
uur voor de daarop volgende donder-
dag! 

Reserveren via e-mail: 
beheer@parkpaviljoenwaalwijk.nl 
of telefonisch: 06 23078139 of loop 
gewoon even binnen bij het Parkpaviljoen.

Parkpaviljoen
Grotestraat 154a
5141 HC Waalwijk. 
www.parkpaviljoenwaalwijk.nl
Facebook: @ParkpaviljoenWaalwijk
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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.

 
De foto is gemaakt door ons lid 
Ad Dekkers.

Hij geeft aan: Net over de brug bij de 
Oude Maas in Capelle werd ik getroffen 
door dit beeld. De zachte pastelkleuren 
door de mist en dan dat felle gele paal-
tje met de witte lijnen die je richting het 
einde zuigen. Als je zoiets ziet kost het 
niet veel tijd om een foto te maken.

Ik heb dit gedaan met een Canon 60d, 22 
mm, F5 en 1/100 s op ISO 160.

Vele mensen in mijn omgeving hebben 
al mogen proeven aan dat gene waar ik 
voor sta, namelijk gezond maar vooral 
lekker eten met groenten. 
Met alle kennis en ervaringen die ik in 
het jaar 2017 heb opgedaan tijdens 
stages/opleiding/workshops en veld- 
onderzoeken wil ik dit nu omzetten 
naar de praktijk namelijk een vegetari-
sche pop-up restaurant. Het is mijn in-
tentie/streven verschillende locaties te 
vinden om daar één avond een pop-up 
restaurant te openen. 

De eerste aftrap was dan ook op vrij-
dagavond 26janauri 2018 op de loca-

tie van Het Ware Ambacht. Men werd 
verwelkomt met een cocktail van wor-
telsiroop/gin/Cointreau en bruisend 
mineraalwater. Dat werd gevolgd door 
diverse mondvermaakjes zoals een 
Bitterbal van wortel en bataat en een 
Rouille van Hangop van zoete aardap-
pel en vadouvan crème. Het voorge-
recht bestond uit tartaar van biet met 
karnemelk kruidendressing. Tussenge-
recht van pastinaak/zuurkool soepje 
met als hoofdgerecht een Wellington 
van pompoen met als afsluiter een 
nagerecht van gepocheerd peertje in 
caramelthee, gezouten rijstmousse, 
walnotenijs en kokoscrème.
Een zeer geslaagde, gezellige en zeker 
smaakvolle avond waar de gasten ze-
ker het vlees en vis niet hebben gemist. 
Eerste volgende Pop-up zal gaan plaats 
vinden in Tilburg!
Meer info over de aankomende pop-
ups vegetarische eten: 
frankaarnoudse@kpnmail.nl
Of Facebook-pagina 
“Frank’s Vega Pop-up” 

Frank’s Vega Pop-Up Recept
Maaltijdsalade met kip, pesto 
pijnboompitjes en kaas 

Ingrediënten
300 gram spiraalmacaroni
400 gram kipfilet
2 el olijf olie
zout en peper
5 volle eetlepels rode pesto
1 tl citroensap
3 teentjes knoflook
300 gr kerstomaatjes
4 lente uitjes
70 gr pijnboompitjes
100 gr geraspte jonge kaas
3 el gesnipperde basilicum

Bereiding
Kook de macaroni beetgaar.
Snijd de kipfilet in kleine stukjes. Ver-
hit 1 el olie in een koekenpan en bak 
de stukjes kip in ca 4 minuten rondom 
bruin en gaar. Bestrooi ze met zout en 
peper en laat ze afkoelen.
Meng de pesto met de rest van de olie, 
het citroensap en de uitgeperste knof-
lookteentjes. Laat de pasta goed uitlek-
ken en roer het pestomengsel door de 
nog warme pasta. Laat de pasta afkoe-
len. Snijd de schoongemaakte tomaat-
jes in vieren en de schoongemaakte 
lente uitjes in stukjes van ca 2 cm.
Rooster de pijnboompitten in een droge 
koekenpan goudbruin en laat ze op een 
bord afkoelen.
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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

Het daadwerkelijk ruimen van de ruim 
300 graven op de algemene begraaf-
plaats aan de Heistraat in Sprang-Ca-
pelle komt dichterbij.
Het gaat om 317 algemene graven in 
de grafvakken C, D, E en G, waarin de 
laatste bijzetting tenminste twintig 
jaar geleden plaats vond. 20 jaar is de 
termijn van grafrust die van toepassing 
is voor deze grafvakken. Op de graven 
rusten geen bewaartermijnen voor 
de grafmonumenten. De graven waar 
het om gaat zijn gemarkeerd met een 
geel bordje. Omdat wij ons realiseren 
dat het een zeer gevoelig onderwerp 
is, brengen we dit nogmaals onder de 
aandacht.

Contact nabestaanden en 
belanghebbenden
Een ruiming is een ingrijpend proces 
voor nabestaanden. Om met nabe-
staanden van de graven in contact te 
komen en met hen de opties voor ver-
plaatsen/herbegraven te bespreken, 
gaan we een uitgebreid communicatie-
traject in van 1 jaar, wat overigens wet-
telijk is voorgeschreven. 

Dit communicatietraject zal op zowel 
lokaal als landelijk niveau plaatsvinden. 
Het communicatietraject wordt geslo-
ten op 15 mei 2018.

Tijdstip ruiming
De ruiming van de graven is in juni 
2018. Tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden is de begraafplaats 
gedeeltelijk gesloten.

Stoffelijke resten
Er zijn verschillende mogelijkheden 
voor herbegraving van de stoffe-
lijke resten. Indien er geen persoon-

lijke keuzes worden gemaakt, zullen de 
stoffelijke resten gescheiden worden  
herbegraven in een verzamelgraf op 
de begraafplaats. Dit is kosteloos. Een 
naamsvermelding op dit verzamelgraf 
is tegen betaling mogelijk. Download 
onderstaand het overzicht van de di-
verse mogelijkheden en kosten.

Nabestaanden die wensen dat de stof-
felijke resten niet worden herbegraven 
in een verzamelgraf, maar op een an-
dere wijze, kunnen dat tot uiterlijk 15 
mei 2018 aangeven bij de gemeente. 
Een modelbrief is bij de beheerder van 
de begraafplaats en in het stadhuis 
te krijgen. Wij wijzen u er wel op dat 
handhaven van het huidige graf geen 
optie is.

Grafbedekkingen
Bij de ruiming van een graf, wordt een 
eventueel grafmonument verwijderd. 
De grafbedekking kan (gedeeltelijk) 
worden afgehaald. Nabestaanden kun-
nen dit tot uiterlijk 15 mei 2018 schrif-
telijk kenbaar maken. Bij de beheerder 
is hiervoor een formulier af te halen. De 
afhaaldagen voor (delen van) grafmo-
numenten zijn op vrijdag 1 en zaterdag 
2 juni 2018.

Nieuwsbrief
De gemeente Waalwijk vindt het 
belangrijk u zo goed mogelijk te in-
formeren over het verloop van de 
ruimingswerkzaamheden op deze be-
graafplaats. Daarom wordt er regelma-
tig een nieuwsbrief opgesteld. 
Heeft u interesse voor deze nieuws-
brief? Stuur dan een e-mail naar: 
info@verhagenkaatsheuvel.nl
De nieuwsbrief wordt ook in het info 
bord op de begraafplaats geplaatst.

Voor nadere informatie, een kos-
tenoverzicht of de modelbrief 
kan op werkdagen contact wor-
den opgenomen met:

-  Mevr. Angelique van Delft  
  (Tel) 0416-683456  
  (E) avandelft@waalwijk.nl
   (aanwezig maandag, dinsdag en don-
derdag tot 15.00 uur)

-  Dhr. G. Verhagen, beheerder 
  (Tel) 06-20011831  
  (E) gverhagen@waalwijk.nl
  (aanwezig maandag, dinsdag en 
woensdag tot 12.00 uur)
- Verhagen Kaatsheuvel 
  (Tel) 06-57567549 of 0416-273428   
  (E) info@verhagenkaatsheuvel.nl
  (aanwezig maandag tot en met vrijdag 
tot 17.00 uur)

Gemeente zoekt nabestaanden 
algemene graven in Sprang-Capelle
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GEDICHTEN DOOR

Mijn naam is Frank Pijnenborg. Ik doe 

vrijwilligerswerk op Eikendonk. Van-

wege mijn handicap loop en praat ik 

wat moeilijker. Mede daardoor altijd al 

veel geschreven. Denk maar gedach-

tes en gevoelens. 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, Boude-
wijn 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.

Lente

Op deze mooie lentedag

De bomen nog kaal

Ik kijk naar buiten

Waar het echte leven is

Achter glas lijkt het al heel wat

Doet me denken aan vroeger

Ieder jaar wordt het gevoel opnieuw 

geboren

Hoe oud ik ook word

Een gevoel dat ontspringt

In mijn hart

Gaat verder dan mijn lichaam

Drijven op de wind

Me te laten gaan

Iets houdt me tegen

Het komt te dichtbij

Loop niet in de rij

Ga mijn eigen weg

En volg mij niet

Mijn leven is een groot lied
Luister maar hoe ik geniet
Het begint met een lang intro
De basis van mijn bestaan
Om even op gang te komen
Zoekend naar het juiste ritme
Eenmaal gevonden
Dan begint het eerste couplet
Als ik mijn eerste woord heb ingezet
Waarna er velen volgen
Ieder couplet vertelt een stukje over mijn 
leven
Het refrein is de rode draad
Het keert telkens terug
Vertelt waarover mijn leven gaat
Zo is ieder de schrijver van zijn eigen lied
Met een eigen geluid
Hopelijk is mijn lied nog lang niet uit

Vanaf nu ben ik donor

Mijn organen afgestaan

Aan iemand die het nodig heeft

Zodat ie door kan gaan

Ik heb 2 nieren

Waar ik iemand kan plezieren

Twee longen

Ben er zuinig mee omgesprongen

Een lever

Ik ben een gulle gever

Mijn bril

Doe ermee wat je wilt

Mijn verstand

Daar is niets mee aan de hand

Mijn hart

Dat mijn lichaam van bloed voorziet

Maar pas op

Het heeft ook veel verdriet

Dit was mijn testament

Dus als je iets van mij gebruiken kunt

Vind ik het een groot compliment

Waalwijk Fair Trade Gemeente 
In 2017 heeft de Waalwijkse gemeen-

teraad bij grote meerderheid de wens 

uitgesproken om Fair Trade gemeente 

te worden. Daarom is afgelopen na-

jaar een werkgroep aan de slag ge-

gaan om dit streven zo snel mogelijk 

om te zetten in realiteit.  

Waarom is het zo belangrijk om 
Fair Trade te zijn en wat betekent 
dat eigenlijk ? 
Wereldwijd leven ca. 1 miljard mensen 
in armoede. Fair Trade producten zijn 
producten die gemaakt worden in die 
arme landen, waarbij de makers een 
eerlijke prijs krijgen zodat ze zelf kun-
nen werken aan een menswaardiger 
bestaan en bijvoorbeeld kunnen zorgen 
voor een dak boven hun hoofd, schoon 
drinkwater, scholing voor de kinderen 
en betere medische voorzieningen.  
Hoe meer van die Fair Trade producten 
wij met ons allen kopen, des te meer 
dragen wij bij aan een structureel beter 
bestaan voor de armsten op onze aar-
de. Als iedereen alvast één Fair Trade 
product per week koopt zetten we het 
al in beweging.  

De gemeente Waalwijk kan Fair Trade 
gemeente worden als we voldoende 
supermarkten, restaurants, cafés, win-
kels en culturele instellingen zover we-
ten te krijgen dat zij in hun assortiment 

ook Fair Trade producten aanbieden en 
consumeren. Dat kan van alles zijn: kof-
fie, thee, suiker, wijn, fruit, chocolade, 
rijst, noten, bloemen, kleding, enz.. De 
werkgroep (Tanja van Oerle, Maureen 
Barkey, Ineke Ruygt en Marco Welling) 
is nu actief bezig om genoemde bedrij-
ven en instellingen over de streep te 
trekken om hieraan mee te doen, en 
een aantal zijn al zover!  

Nederland kent inmiddels 80 Fair Trade 
gemeenten (van de 388 gemeenten in 
totaal); daarnaast zijn er nu nog zo’n 
140 gemeenten bezig om ook Fair 
Trade te worden. Als die, en daar is de 
gemeente Waalwijk er dus één van, 
er allemaal in slagen om Fair Trade te 
worden dan is straks meer dan de helft 
van de Nederlandse gemeenten dus 
Fair Trade. Een hele mooie uitdaging die 
wij als werkgroep opgepakt hebben en 
wij streven ernaar dit jaar nog dat re-
sultaat behaald te hebben.  
Naast het overtuigen van bedrijven en 
instellingen gaan we ook de inwoners 

van de gemeente Waalwijk proberen te 
overtuigen van het nut van Fair Trade.  

We gaan op korte termijn een FAIR 
TRADE DINER organiseren, waarbij het 
gehele menu zal bestaan uit gerechten 
met Fair Trade ingrediënten. De voor-
lopige datum hiervoor is VRIJDAG 13 
APRIL; dit moet nog verder uitgewerkt 
worden, volg dit verder op onze Face-
book pagina (Fairtrade Waalwijk). 

Wil je meer weten, of wil je zelfs een 
steentje bijdragen aan dit mooie pro-
ject, stuur dan een e-mail naar  
fairtradewaalwijk@outlook.com  
en 
volg ons op Facebook!

Voorbeelden van FairTrade cadeau-
artikelen die nu al in Waalwijk te koop zijn.

Voorbeelden van FairTrade food-producten 
die nu al in Waalwijk te koop zijn.



9

DE WIJKKRANT

Dit ben ik!
Stel je voor
Mijn naam is Joep Trommelen. Ik ben 
bijna 55 jaar geleden geboren in Waal-
wijk, in Besoyen om precies te zijn. Na 
allerlei omzwervingen in mijn jour-
nalistieke loopbaan woon ik sinds 
2007 weer in mijn geboorteplaats. Ik 
ben vader van een zoon van 19. En ik 
woon en leef alleen. Ik ben mijn hele 
leven journalist geweest. Maar begin 
nu aan een tweede loopbaan: ik word 
programmaleider bij de Kansenfabriek. 
Met een nieuw team gaan we proberen 
nog meer leuke en zinnige dingen in de 
BaLaDe te organiseren, voor Waalwijk-
Oost maar eigenlijk voor iedereen. Met 
het doel van de Kansenfabriek voor 
ogen: mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt weer een kans bieden, 
met als ultieme doel een pad naar ‘re-
gulier’ werk.     

Wat verwacht je van dit jaar? 
Ik denk niet zo graag in doelen. Meest-
al pakken zaken toch anders uit dan 
je denkt. Maar ik wil van mijn nieuwe 
baan een succes gaan maken! Daar-
naast blijf ik ook actief als stadsdichter 
van Waalwijk, een ontzettend leuke en 
eervolle functie. Mensen kennen mij 
wellicht ook van mijn zaterdagcolumn 
in het Brabants Dagblad. En ik verzorg 
een maandelijks radioprogramma bij 
Langstraat FM: Met Het Oor Op Wolluk, 
waarin ik Waalwijkers die in het nieuws 
zijn interview. Dus schrijven en de jour-
nalistiek blijven op de achtergrond nog 
wel een rol spelen. Als ik dan toch een 
doel moet formuleren: tevreden en ge-
motiveerd zijn en proberen een posi-
tieve bijdrage te leveren aan de levens 
van andere mensen. Tegen negativiteit 
strijden!      

Binnen enkele weken vinden 
de gemeenteraadsverkiezingen 
plaats. Ga je stemmen? Waarom 
vindt je dat wel (niet) belangrijk? 
Ik ga zeker stemmen! Ik vind dat erg 
belangrijk, ook al lijkt de plaatselijke 
politiek voor veel mensen een ver-van-
mijn-bed-show. Ik word er verdrietig 
van dat steeds meer mensen een hekel 
aan de politiek lijken te hebben. De-
genen die dat hebben, maken in ieder 
geval heel veel lawaai en daar wordt 
de wereld niet prettiger van. Ik denk 
dat we in een prachtig land leven waar 
we onze welvaart en vrijheden moeten 
koesteren en waar nog steeds plaats is 
voor tolerantie, solidariteit en vertrou-
wen. Als we die geen kans meer geven 
slaan we de basis onder onze maat-
schappij vandaan. We zouden eens 
wat minder bang moeten zijn voor de 
wereld en over onze ‘identiteit’. Aan de 
andere kant snap ik dat we in een hele 
ingewikkelde wereld leven die ook tal 
van bedreigingen in zich draagt. Maar 
je daarvoor afsluiten gaat niet hel-
pen. Daarom ga k op 21 maart zweker 
stemmen en ik hoop van harte dat heel 
veel mensen dat gaan doen. Laten we 
onze gemeenteraadsleden vertrouwen 
schenken. Het is een hondenbaan: heel 
veel uren voor weinig geld en dan ook 
nog eens de Kop van Jut zijn voor veel 
mensen. De raad verdient beter!        

Wat zou je veranderen in de ge-
meente als jij in de gemeente-
raad zou zitten?
Oei! Dat is een lastige vraag... Een van 
de grote problemen is denk ik het te-
kort aan betaalbare huizen en de lange 
wachtlijsten in de sociale huursector. 
Veel mensen met een niet al te grote 
beurs voelen zich daardoor achterge-
steld, en terecht. Als we de maatschap-
pij bij elkaar willen houden, moeten we 
er voor zorgen dat iedereen betaalbaar 
kan wonen en niet te lang op een huis 
hoeft te wachten. Dat zou het draag-
vlak voor de komst van vluchtelingen 
naar Waalwijk bijvoorbeeld ook ver-
groten denk ik. De verschillen groeien 
tussen arm en rijk, opgeleid en niet-
opgeleid, oud en jong, mensen die mee 
mogen doen en mensen die niet mee 
mogen doen. Dat legt een bom onder 
onze mooie maatschappij, die moeten 
we demonteren... Anders leeft ieder-
een straks alleen nog maar voor zich-
zelf, in een bange wereld... En in zo’n 

wereld wil ik niet leven en ik gun mijn 
zoon ook een mooie toekomst.   

Stel je je voor: je kunt een grote 
droom van een andere persoon 
laten uitkomen. Voor wie en wat 
wil je dat realiseren?
Ik ken een vrouw die in een rolstoel 
door het leven moet. Zij doet dat met 
verve maar heeft grote problemen met 
het vinden van werk. Als ik haar aan een 
baan zou kunnen helpen, zou ik dat ze-
ker doen. Een knokker zoals zij verdient 
het om volwaardig mee te draaien.     

Stel je voor
Laura in’t Veld, 56 jaar en moeder van 
twee kinderen, woon in Nieuwendijk, 
Land van Altena. Gescheiden en was 
een woonconsulent bij een corporatie. 
Ook heb ik een opleiding voor maat-
schappelijk werk gevolgd en afgerond. 

Wat verwacht je van dit jaar? 
Mijn verwachtingen zijn, een leuke 
baan met vast contract en om weer 
een huisje te kunnen kopen, maar ook 
vast inkomen, niet zoals nu met een 0 
uren contract.

Binnen enkele weken vinden 
de gemeenteraadsverkiezingen 
plaats. Ga je stemmen? Waarom 
vindt je dat wel (niet) belangrijk? 
Ik ga altijd stemmen, want het is de 
enigste mogelijkheid om invloed uit te 

oefenen op de samenstelling van de 
gemeenteraad. 

Wat zou je veranderen in de ge-
meente als jij in de gemeente-
raad zou zitten?
Als ik in de gemeente raad zou zitten, 
zou ik actief mensen aan een baan wil-
len helpen, minder geld aan nutteloze 
dingen zoals dure afscheidsfeestjes en 
meer geld aan hulpverleningsinstan-
ties, bijvoorbeeld Jeugdzorg.

Stel je je voor: je kunt een grote 
droom van een andere persoon 
laten uitkomen. Voor wie en wat 
wil je dat realiseren?
Grote droom, alle echte vluchtelingen 
een veilige haven bieden, je verant-
woordelijkheid nemen als een rijk land. 
En waar mogelijk hulp bieden in het 
huis land zodat er zonder gevaar voor 
eigen leven teruggegaan kan worden. 
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Door Olena Damen

Francisco en ik werken op dezelfde 

afdeling. Hij is een Spaanjaard die 

door zijn werkmanier snel opvalt: 

altijd actief, toont initiatief en is en-

thousiast, zelfs te enthousiast, zou 

ik zeggen. Tijdens de pauze blijft hij 

over het werk praten, thuis bedenkt 

hij oplossingen voor de probleempjes 

die op het werk voorkomen, en als hij 

van vakantie terug is, is hij superblij 

om weer aan de slag te gaan. Toen ik 

hem op een maandag na zijn verlof 

zag, straalde hij enorm en zei tegen 

mij: “Ik wil zo graag weer werken!”  

Soms maken de collega’s daar grapjes 

over: “Francisco, jij bent te fanatiek!”,  

“Nee, hij werkt gewoon hard”, zeggen 

de anderen. En dát is waar. “Ik voel 

me hier behulpzaam, daarom werk ik 

met plezier en ik vind deze baan leuk!”

De verschrikkelijkste 13 maan-
den in het leven
“En? Hoe was het? Je hebt jouw vrien-
den en ouders meer dan een jaar niet 
gezien!” Vroeg ik Francisco die maan-
dag na de vakantie. Er volgde natuur-
lijk een verhaaltje over die twee weken. 
Maar er was een ander ding waar mijn 
collega heel blij mee was: “Mijn psy-
choloog zei tegen mij dat ik niet ge-
neigd ben voor een depressie. Enkele 
jaren lang kon ik heel makkelijk in een 
depressie raken maar nu niet meer!”

Tot mijn verbijstering vertelt Francisco 
van harte wat de reden er van was. 
Toen, negen jaar geleden, woonde hij 
nog in Spanje. Alles was begonnen met 
een nieuwe baan en hypotheek. 
“Bijna meteen kocht ik een woning. 
Maar na zes maanden was ik het werk 
kwijt, want dat bedrijf wilde meer be-
zuinigen door mensen te ontslaan. Ik 
kreeg wel een uitkering van de rege-
ring maar het was niet genoeg om mijn 
schuld elke maand af te lossen. Heel 

snel na mijn ontslag was ook mijn oma 
overleden met wie ik een heel sterke 
band had.”
Maar dat was nog niet alles. De groot-
ste klap kwam toen Francisco het, het 
minst verwachtte. “Een vrouw op wie 
ik verliefd was, verbrak onze relatie… 
Geen sms meer, geen telefoontjes en 
visites, zei ze tegen mij. Ik was hele-
maal vernietigd…”

Al deze dingen speelde zich af in der-
tien maanden. Francisco raakte in een 
depressie, die meer dan 8 jaar duurde. 
“Eerst wilde ik niks tegen mijn ouders 
vertellen. Maar toch moest ik terug 
naar hun, ze betaalden mijn hypotheek 
en al mijn kosten. Zelfs als ik met mijn 
vrienden ergens naartoe wilde gaan 
moest ik geld bij mijn ouder vragen. 
Het is niet normaal voor een volwas-
sene man”
En ja, rond die periode, verloor Fran-
cisco ook zijn beste vriend. “Ik kende 
hem 16 jaar en hij was voor mij als een 
broer. Hij leende 2500 euro van mij en 
gaf die nooit terug.” 

Nóg een klap, nog een teleurstelling. 
Door de stress kon Francisco ’s nachts 
niet meer slapen. Hij ging naar de dok-
ter. En die heeft een slaapmiddel en 
antidepressiva voorgeschreven. “Maar 
daar word je niet vrolijk van. Met die pil-
len krijg je geen echte rust en je wordt  
er snel verslaafd aan. Gelukkig heb ik 
dat op tijd gemerkt en op dat moment 
dacht ik: ik moet verder, ik stop met 

deze medicijnen en ik herstel me zelf. 
En ik heb het gedaan! Nu slaap ik weer, 
zelfs zonder die pillen!” 

De eerste reis naar Nederland
Enkele jaren had Francisco geen werk. 
”Het is heel moeilijk om een baan in 
Spanje te vinden. Je stuurt tientallen 
cv’s maar krijgt niks te horen. 
Op een dag had ik online bij een bedrijf 
gesolliciteerd en ze belden al  de vol-
gende dag terug. Het was het werk 
bij een kippenfabriek in Nederland. Ik 
besloot om niet te twijfelen en het ge-
woon te proberen.” Zo was Francisco de 
eerste keer naar Nederland gekomen. 

Maar het werk viel tegen: de bazen 
waren niet vriendelijk, het werk was te 
zwaar, en de condities onmenselijk: je 
de hele dag in de kou staan. Uiteindelijk 
kreeg Francisco ontslag. Na enkele po-
gingen om een andere baan te vinden 
vertrok hij terug naar Spanje. Maar acht 
maanden  later kocht Francisco weer 
een ticket naar Nederland. 

“De eerste keer in Nederland vond ik 
het heel leuk: een mooi land, aardige 
mensen en nog een ding die ik heel 
goed besefte: hier kan je makkelijk een 
baan vinden. Je hoeft alleen naar een 
uitzendbureau te bellen en bijna met-
een kan aan de slag! Dus ik belde een 
uitzendbureau en dezelfde dag zeiden 
ze tegen mij: er is een baan voor jou in 
Waalwijk. “
Dat telefoontje kreeg Francisco een 
jaar geleden. Sinds die tijd woont hij in 
Nederland: “Hier heb ik alles wat ik wil: 
goede vrienden, fijne collega’s, ik betaal 
mijn huurkamer hier en mijn hypotheek 
in Spanje, en ook kan ik wat geld spa-
ren, de eerste keer in mijn leven. I am 
happy!”

Piksa en de Koningsfamilie 
Het weer vind Francisco in Nederland 
minder maar de omgeving, om te fiet-
sen en  de cultuur wel leuk. “Wat ik 
apart vind is Koningsdag (daar wou ik 
heel graag een keertje meemaken), 
want in Spanje hebben we ook een ko-
ningsfamilie maar iedereen heeft een 
hekel er aan. Ze krijgen geld van de re-
gering en doen niks. Maar in Nederland 
houdt iedereen van de Koning en de 
Koningin, ze hebben zelfs een speciale 
dag voor, haha. ” 

Francisco mist zijn familie, hond en ook 
het eten dat nergens zo lekker smaakt 
als thuis. “Mijn vader maakt de lekker-
ste pasticho (lasagna) in de wereld!” , 
zegt Francisco trots. En elke zaterdag 
heeft mijn collega een kleine traditie: hij 
eet piksa. Waarom “piksa” in plaats van 
“pizza” is nog steeds niet bekend. Maar 
ja, uiteindelijk is het niet zo belangrijk. 
Dat woord hoort gewoon bij Francisco, 
net als zijn vriendelijkheid en openhar-
tigheid.

Nederland door de ogen van buitenlanders

De Nederlanders houden van de 
koningsfamilie, dat is raar!
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De Wijkkrant Woordzoeker
speciaal voor kinderen! (Ouders mogen helpen)

Streep woord voor woord weg in het 
blok met de letters.
De woorden staan: 
       

Als alle woorden zijn weggestreept in 
het kader, blijft er een aantal letters 
over. Deze vormen een zin. Mail deze 
zin vóór 31 mei 2018 naar welkom@
jelliebean.eu en maak kans op een 
gesigneerd kinderboek ‘Tosti, het 
ponyavontuur van Soof en Sokkie’ 
geschreven en geïllustreerd dor Kim 
van der Mee (vergeet in de mail niet je 
NAW-gegevens door te geven).

Prijswinnaars van de woordzoeker uit 
De Wijkkrant van de vorige keer:

Conchita Kroon-Kop uit Waalwijk
C. Aarts uit Dongen
J.M. Heesters uit Waalwijk

Gefeliciteerd, jullie hebben een set kaar-
ten van Studio JellieBean gewonnen!

Kim van der Mee uit Waalwijk schrijft 
haar eerste kinderboek ‘Tosti’

Waalwijk - Kim van der Mee uit Waal-

wijk heeft haar eerste kinderboek 

geschreven én geïllustreerd. Op vrij-

dag 16 maart is het boek met de titel 

‘Tosti’ verkrijgbaar via boekhandels in 

Nederland en België en bol.com. De 

Wijkkrant was nieuwsgierig en ging 

vóór die tijd bij Kim op bezoek.

Tosti, Soof en Sokkie
De werkkamer van Kim is op de zolder 
van een jaren ‘30 huis. Het is er knus 
door de schuine kanten, de lichtinval 

en de kruisroeden in de ramen. Op haar 
bureau liggen tekeningen, potloden, 
pennen en potjes inkt. ‘Sorry, opruimen 
is niet mijn sterkste kant’, zegt ze. ‘Het 
hoort bij creatieve mensen zullen we 
maar zeggen’, lacht ze. Naast haar com-
puter ligt een tekening van een paardje. 
‘Dit is Tosti, één van de figuren uit mijn 
boek’, gaat ze verder. ‘En dit zijn de 
vriendinnen Soof en Sokkie. In het boek 
gaan zij stiekem naar een leeg huis waar 
voorheen veel dieren waren. De man 
die daar woonde is doodgegaan. Soof 
en Sokkie denken dat er tóch nog die-
ren zijn die hulp nodig hebben. Ze tref-

fen een pony aan die ze Tosti noemen 
en gaan hem helpen, maar of dat goed 
gaat… Tja, en meer kan ik natuurlijk niet 
verklappen’, lacht ze.

Uitdaging
Kim heeft het boek zowel geschreven 
als geïllustreerd. Het is de combinatie 
die ze zo leuk vindt. ‘Schrijven en teke-
nen zijn twee verschillende dingen die 
elkaar moeten aanvullen. Het beden-
ken waarover en hoe je schrijft is leuk. 
En hoe je vervolgens alles aan elkaar 
knoopt dát is een uitdaging en zeker 
zo leuk. Tijdens zo’n verhaal groeien de 
figuren en schets ik ook hoe ze er uit 
komen te zien. Als ik eenmaal die fi-
guurtjes heb, gaat het verhaal voor mij 
echt leven!’ 

Kijk-, lees- en doeboek
Kim was vroeger al creatief. Ze zat vaak 
uren op haar kamer paarden na te te-
kenen uit het boek van Rien Poortvliet 
‘Het Brieschend paard’. ‘Dat grote boek 
heb ik nog, maar valt nu bijna uit elkaar.’
Naast tekenen schreef ze ook graag 
korte verhaaltjes en brieven, maar dan 

brieven aan haar zus of ouders met 
rebussen, puzzels, stripjes en raad-
sels. ‘Dat vind ik nog steeds leuk om te 
doen. Daarom leek het mij grappig om 
achterin het boek een woordzoeker, 
een doolhof en woordraadsels te ma-
ken. En een eenvoudige anatomie van 
Tosti. Hiermee is ‘Tosti’ een leuk kijk-
,lees- en doeboek geworden voor jonge 
lezers vanaf 6+. Ik heb veel plezier be-
leefd aan het creëren van ‘Tosti’, ik hoop 
dat de kinderen dat merken!’ 
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Vier vragen aan politieke partijen

De Wijkkrant vraagt zich af wat poli-

tieke partijen uit Waalwijk eigenlijk 

van Waalwijk vinden. We hebben ie-

dereen aangeschreven, hieronder de 

antwoorden!

LokaalBelang 
Waalwijk 

Waar staat uw partij voor? Wij vin-
den lokaal van belang. Wij zijn een lo-
kale partij met leden die midden in de 
Waalwijkse samenleving staan. Met 8 
van de 29 raadszetels is LokaalBelang 
de grootste fractie in de gemeenteraad 
en drukt een belangrijk stempel op de 
Waalwijkse politiek. Door deze bunde-
ling van krachten van vertegenwoordi-
gers uit onze kernen zijn wij nog beter in 
staat contacten met onze inwoners te 
hebben en daarmee de slagvaardigheid 
van onze lokale politiek te vergroten.
 
Wat is uw lievelingsplek van 
Waalwijk? Mooiste plek vind ik nog 
steeds het wandelpark. Fijn in de nabij-
heid van het centrum en voor iedereen 
toegankelijk.
 
Wat is de lelijkste plek van Waal-
wijk? De lelijkste plek is lastiger. De 
zuidzijde van het Halve Zolenfietspad 
ter hoogte van de Eerste Zeine tussen 
de Burg. Smeelelaan en de St. Antoni-
usstraat. Gelukkig wordt dit binnenkort 
gedeeltelijk opgelost.
 
Wat zou u veranderen als u de 
baas van Waalwijk zou zijn? Dit is 
een leuke vraag, want in principe is dat 
de raad van Waalwijk. Deze 29 burgers 

worden tijdens de gemeenteraadsver-
kiezingen op 21 maart 2018 gekozen 
en zij zijn dan de komende vier jaar in 
gezamenlijkheid de baas van Waalwijk. 
Dus als LokaalBelang alleen de baas 
zou zijn, dan zouden wij uitvoering 
gaan geven aan ons partijprogramma: 
In de gemeente Waalwijk moet het fijn 
leven zijn. Prettig wonen en recreëren 

met voldoende en divers werkgele-
genheidsaanbod. De regionale functie 
wordt ook als zodanig daarvoor benut. 
Belangrijk is wel dat in alle kernen de 
basisvoorzieningen aanwezig blijven. 
LokaalBelang wil werken aan een so-
ciaal, gezond en rechtvaardig welzijns-
beleid. Iedereen moet in een veilige en 
vertrouwde omgeving zichzelf kunnen 
zijn. Dit betekent respect hebben voor 
een ander en zorgen voor elkaar. Lo-
kaalBelang gaat voor een duurzame 
toekomst, zodat er samen verder wordt 
gewerkt aan onder andere de doelen 
van de gemeente Waalwijk om in 2043 
klimaatneutraal te zijn. Ook de bin-
nenstad moet toekomstbestendig zijn. 
Het centrum moet schoner en veiliger, 
maar bovenal een attractieve uitstra-
ling hebben. Smart City-oplossingen 
kunnen hierbij helpen, maar leveren 
de samenleving nog veel meer voor-
delen op. Technisch zijn er nauwelijks 
beperkingen, echter het waarborgen 
van onze privacy blijft een belangrijke 
voorwaarde. 

Lijst IJpelaar

Waar staat uw partij voor? Lijst 
IJpelaar is een nieuwe partij. Wij zijn een 

democratische pragmatische partij.
Pragmatisch betekent voor ons dat wij 
niet in hokjes denken en altijd zullen 
proberen de lokale situatie zoveel als 
mogelijk serieus te nemen.
Oplossingsgericht, met een open ma-
nier van denken, met Hart voor elke 
inwoner in de gemeente Waalwijk. Om 
zoveel als mogelijk samen met anderen 
zaken op maat proberen aan te pakken 
en op te lossen.

Wat is uw lievelingsplek van 
Waalwijk? Mooiste plek vind ik de 
Clemenskerk in Baardwijk. Daar ben ik 
getrouwd. Jammer dat er geen midde-
len meer zijn om de kerk altijd open te 
houden.
Dit kerkgebouw zou ook onder het cul-
turele erfgoed van Waalwijk moeten 
vallen om behouden te kunnen blijven 
voor de komende generaties. Blijft een 
mooi pronkstuk van Borruk om te zien 
wanneer je er langs rijdt.

Wat is de lelijkste plek van Waal-
wijk? Het niet onderhouden, geda-
teerde gebouw en terrein van het voor-
malige slachthuis in de Antoniusstraat. 
Een aanfluiting voor het panorama van 
het centrum van Waalwijk wanneer je, 
je gasten, mooi Waalwijk laat zien. Dit 
gebouw zou ook behouden moeten 
blijven voor Waalwijk.

Wat zou u veranderen als u de 
baas van Waalwijk zou zijn? Ik ben 
al 12 jaar raadslid en dus ook een van 
de ‘bazen’ van Waalwijk.
Er is in die twaalf jaar heel veel veran-
derd. Maar nieuwe initiatieven blijven 

altijd welkom om Waalwijk spran-
kelend te houden. Waalwijk is een 
mooie gemeente en laten we die 
vooral koesteren met ons allen..

VVD

Waar staat uw partij voor? De 
VVD staat voor een duurzaam sterke 
maatschappij, waarbij dus keuzen 
niet altijd gericht zijn op de korte ter-
mijn, waarin iedereen in maximale vrij-
heid zichzelf kan zijn.

Nr 1: 
Ronald Bakker
Wat is uw 
lievelingsplek 
in Waalwijk?
Uiteraard is dat 
mijn eigen huis. 
Daar voel ik me 
toch het prettigst. 
Het mooist vind ik de Hogevaart in 
Sprang-Capelle. Zeker in de zomer kan 
ik daar vol verwondering langs lopen.

Wat is de lelijkste plek in Waal-
wijk? Met stip de hoek van de Winter-
dijk met de Hoogevaart. Hoe dicht kun-
nen schoonheid en lelijkheid bij elkaar 
liggen? De langzaam afbrokkelende 
ruïne op de hoek van deze twee wegen 
is me een doorn in het oog.

Wat zou u veranderen als u de 
baas van Waalwijk zou zijn? In ste-
denbouwkundig opzicht niet heel veel. 
Ik zou wel een aantal mensen die nu 
aan de kant staan, die niet participeren, 
wat nadrukkelijker gaan betrekken en 
activeren. Ze verder motiveren om uit 
een impasse te komen. Met pamperen 
bereik je dat mijn inziens niet. We mo-
gen ze best wat meer achter de vod-
den zitten. Ik geloof erin dat sommige 
mensen daar echt wel een helpende en 
sturende hand in nodig hebben.

Nr 2: 
Chris-
tiaan 
Kuijten

Wat is 
uw lievelingsplek in Waalwijk? 
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Waalwijk kent vele mooie en unieke 
plekjes. Vanuit mijn huis kijk ik op het 
toekomstige gebied de “natte natuur-
parel”, een ecologisch en cultuurhiso-
risch waardevol gebied. Als voormalig 
Statenlid heb ik aan de totstandko-
ming van deze plannen meegewerkt 
en kan ik nu de realisatie dagelijks 
volgen. Een mooier plekje kan ik me 
niet bedenken. 

Wat is de lelijkste plek van Waal-
wijk? Het braakliggende terrein aan 
het Dorpsplein in Waspik recht te-
genover de Aldi is de lelijkste plek van 
Waalwijk. Dit terrein is voor velen een 
doorn in het oog en smeekt om be-
bouwd te worden. Bebouwing zal een 
geweldige meerwaarde geven aan het 
centrum van de kern Waspik.

Wat zou ik veranderen als ik de 
baas van Waalwijk zou zijn? Stre-
ven naar een kleinere overheid met 
minder personeel en regels. Volop 
ruimte geven aan het particulier initia-
tief. Dit gaat gepaard met een verlaging 
van de lokale lasten voor burgers en 
bedrijven in Waalwijk.

Nr 3: 
Ilona 
Klerks

Wat is uw lievelingsplek in Waal-
wijk? Het halvenzolenpad in Waalwijk 
vind ik echt een mooi stukje Waalwijk. 
Wanneer ik voorheen van mijn ouders 
uit Drunen naar mijn voormalige huis 
op Landgoed Driessen fietste, was het 
heerlijk om door dit groen te fietsen. En 
nog beter: sinds kort woon ik tegenover 
het halvenzolenpad. Ook toen ik niet in 
Waalwijk woonde, maar in Utrecht stu-
deerde herinnerde dit groene stuk mij 
altijd aan wat een mooie, groene pro-

vincie wij toch hebben: dat voelde altijd 
als thuiskomen. 

Wat is de lelijkste plek van Waal-
wijk? Op het gebied van verkeersvei-
ligheid en prettig wonen zou ik wel iets 
aan de “Van der Duinstraat” in Sprang-
Capelle willen doen. Alle auto’s die 
daar willekeurig op de weg geparkeerd 
staan zorgen voor een onveilige situ-
atie, maar ook een niet zo fraai straat-
beeld.

Wat zou ik veranderen als ik de 
baas van Waalwijk zou zijn? Voor 
zover dat mogelijk zou zijn, zou ik graag 
iets aan de positieve gedachten van het 
centrum van Waalwijk willen doen. Na-
tuurlijk is het niet fraai, alle leegstand, 
maar we hebben echt wel mooie ge-
bouwen in het centrum staan en een 
mooi plein met leuke cafés en restau-
rants. Er wordt ook van alles georgani-
seerd in het centrum. 

Als we daar met zijn allen nu wat trot-
ser op konden zijn, komt er wellicht ook 
vertrouwen van nieuwe ondernemers 
om zich daar te vestigen.

Nr 4: 
Frank 
Spierings

Wat is uw lievelingsplek in Waal-
wijk? De kansenfabriek gevestigd in 
Balade waar iedereen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt in de breedste zin 
des woords zijn kans kan pakken om 
weer aansluiting te vinden

Wat is de lelijkste plek van Waal-
wijk? Leegstand de els, isco terrein en 
het oude slahcthuis terrein. Hier is echt 
werk aan de winkel en gaan wij dus ook 
#doen!

Wat zou ik veranderen als ik de 
baas van Waalwijk zou zijn?
Dat afval gezien gaat worden als 
grondstof en hiervoor de inwoners te 
belonen in plaats van te laten betalen. 

Nr 5: 
Olga 
Mateijsen

Wat is uw lievelingsplek in Waal-
wijk? Thuis. Wij wonen in een hele 
leuke buurt waar je je welkom voelt en 
thuis voelt.
Er worden in onze wijk zeer veel ini-
tiatieven genomen. Wij hebben een 
buurtborrel, een buurtbarbecue, een 
nieuwjaarsborrel en activiteiten rond-
om Halloween etc.

Wat is de lelijkste plek van Waal-
wijk? Doorsteek Winterdijk. Deze toe-
gangspoort tot het centrum van Waal-
wijk is voor vele inwoners waaronder 
mijzelf een doorn in het oog. Zeker nu 
ons centrum alle input kan gebruiken 
om aantrekkelijker te worden zou dit 
toch aangepakt moeten worden.
Helaas is de werkelijkheid dat dit een 
gecompliceerde zaak is die op dit mo-
ment nog geen oplossing heeft.

Wat zou ik veranderen als ik de 
baas van Waalwijk zou zijn? Dit is 
gelieerd aan een andere favoriete plek 
van mij, namelijk het Lido en omgeving. 
Ik zou graag willen zien dat een deel 
van de oude opbouw terugkomst. Dit 
betekend horecagelegenheid aan het 
water en meer activiteiten voor kinde-
ren.
Het Lido zou een plek moeten worden 
waar veel kinderen spelen en waar een 
groot gedeelte van de Waalwijks be-
volking dagvullend kan recreëren. Dit 
mooie stuk van Waalwijk verdient meer 
bezoekers dan de enkele recreant en de 
activiteiten die er nu zijn. Mensen moe-
ten hier met respect voor natuur kun-
nen genieten van wat deze prachtige 
plek te bieden heeft.

SGP

Waar staat uw partij voor? Woord 
houden is het thema van de SGP voor 
de bestuursperiode 2018-2022. Het 
kompas waarop wij varen is allereerst 
het Woord van God, de Bijbel. Hierin le-
zen we van een betrouwbare overheid, 
zorg voor zwakkeren, rust op zondag 
en een geordende samenleving. Woord 
houden – dat is bovendien een bondige 
samenvatting van en betrouwbare po-
litieke stijl. Geloofwaardig optreden. 
Waarmaken wat je belooft. Geen belof-
tes doen die je niet waar kunt maken. 
Her verkiezingsprogramma geeft aan 
dat de SGP wenst dat:
• Voorzieningen in de kernen Sprang-
Capelle en Waspik aanwezig blijven;
• Ouderenzorg steeds terugkeert op de 
gemeentelijke agenda;
• Geen uitbreiding koopzondagen in 
gemeente Waalwijk;
• Dienstverlening vanuit de gemeente 
goed geregeld is; dit geldt voor de be-
reikbaarheid, wachttijden op antwoord, 
de lediging van uw afvalcontainer, etc;  
• Burgers en bedrijven met specifieke 
problemen serieus genomen worden 
en respectvol benaderd; 
• Communicatie vanuit de gemeente 
in duidelijke taal gebeurt en niet enkel 
digitaal; 
• De bevolking betrokken wordt en be-
trokken blijft bij de huisvesting van ar-
beidsmigranten; 
• De gemeentelijke lasten niet meer 
bedragen dan absoluut nodig;
• Begraven betaalbaar blijft;
• Er aandacht is en blijft voor de bijzon-
dere positie van mantelzorgers;
• Een breed gedragen raadsakkoord de 
voorkeur verdient boven een dichtge-
timmerd coalitieakkoord; de kracht van 
het argument de voorkeur verdient bo-
ven de kracht van het getal; 
• Het agrarisch / landelijk karakter in 
het buitengebied bewaard blijft;
• Plannen en signalen uit de wijk met 
een positieve grondhouding worden 
benaderd. Behoud bruggen in Waalwijk 
is een aansprekend voorbeeld;
• Geen herindeling in de Langstraat, zo 
lang de voordelen niet bewezen zijn en 
er geen draagvlak hiervoor is in de om-
liggende gemeenten;
• De inbreng van de gemeente Waal-
wijk in alle gemeenschappelijke rege-
lingen duidelijk hoor- en zichtbaar blijft;
Voor meer informatie waalwijk.sgp.nl
 
Wat is uw lievelingsplek van 
Waalwijk? In Waalwijk zijn veel mooie 
plaatsen. Het wieltje aan de Winter-
dijk bij Sprang-Capelle is zo’n plaats. 
In mijn jeugd heb ik hier gezwommen, 
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gevist en geschaatst. Het gebied rond 
de surfvijver, bij het oude Lido in Waal-
wijk, is ook een mooie plaats. Heerlijk 
om te wandelen en om te zwemmen. Ik 
doe het regelmatig. Het kasteeltje aan 
de Hogevaart, de straat van mijn jeugd,  
in Sprang-Capelle is ook prachtig, met 
de laan erachter gelegen. Prachtig om 
te wandelen, alle seizoenen mooi. De 
verschillende kernen in onze gemeente 
kennen een aantal prachtige straten, 
met monumentale boerderijen. Ook 
de kerkgebouwen in onze gemeente 
moeten in dit verband zeker worden 
genoemd.   

Wat is de lelijkste plek van Waal-
wijk? Het valt niet mee om de lelijk-
ste plek te benoemen. De bouwval 
op de kruising Hogevaart / Labbegat 
komt een eind. Er zijn straten in onze 
gemeente die de schoonheidsprijs niet 
snel zullen winnen. Daar liggen best 
uitdagingen voor wijk- of buurtcomités 
om hier de schouders onder te zetten. 
We zien in de praktijk dat dit in Waal-
wijk regelmatig gebeurt.     

Wat zou u veranderen wanneer 
u de baas van Waalwijk zou zijn? 
Gelukkig is het mij niet gegeven om de 
baas van Waalwijk te zijn. De gemeen-
teraad van Waalwijk is het hoogste 
bestuursorgaan, samen met het Col-

lege van burgemeester en wethouders 
besturen wij de gemeente. Laten we 
duidelijke taal spreken. Wanneer onze 
stem doorslaggevend zou zijn, zouden 
de winkels op zondag gesloten zijn. 
Zondagsrust gunnen wij iedereen. Een 
casino voor de jeugd in Waalwijk zou er 
niet komen. Dienstverlening naar bur-
ger en bedrijf vanuit de gemeente zou-
den wij willen tillen naar een niveau, dat 
past bij de klantwensen en klantbele-
ving van de moderne consument. Snel 
en duidelijk, aandacht voor alle groepen 
in de samenleving. Zet de klant, burger 
en bedrijf, centraal. Zorg voor ouderen 
en zwakkeren in de samenleving moet 
boven twijfel goed geregeld zijn. Over-
heid vraagt ouderen langer op zichzelf 
te blijven wonen, dan mogen we hen 
niet in de kou laten staan. Ook wanneer 
dat geld kost en dat vervolgens bete-
kent, dat op andere terreinen andere 
keuzes gemaakt moeten worden.  

Christenunie

Waar staat uw partij voor? Chris-
tenunie: waardenvol ….. Iedereen telt 
mee!
Verkiezingen gaan over mensen. Over 
u en over mij. Over onze ouders, onze 
kinderen, onze buren, de leerkracht op 
school, onze werkgever en onze werk-
nemers. 
Verkiezingen gaan dus over onszelf en 

over de manier van hoe wij willen sa-
menleven.
Politiek moet ook over mensen gaan. 
Over wat mensen mogen denken. Poli-
tiek moet de ruimte bieden waarbinnen 
mensen verantwoordelijkheid kun-
nen nemen en ruimte voor vrijheid van 
geloof en overtuiging. Ruimte ook die 
mensen aanspoort tot initiatief, maat-
schappelijke betrokkenheid en naas-
tenliefde.
De ChristenUnie heeft oog voor de 
mens en voor die ruimte. Dit vertaalt 
zich erin dat iedereen

• onderdeel is van de schepping;
• meetelt en waardevol is;
•  door eigen initiatief investeert in zijn 

of haar medemens en leefomgeving;
•  opkomt voor vrede, vrijheid en veilig-

heid. 

De ChristenUnie maakt werk van wat 
geloof voor mensen betekent en die 
betekenis willen ze in de politiek vorm-
geven door de zwakken te bescher-
men, door de liefde van God voor deze 
wereld door te geven en voor te leven 
aan iedereen. 
De afgelopen vier jaar heeft de Chris-
tenUnie de juiste balans weten te vin-
den tussen principe en loyaliteit aan de 
coalitie. Mede dankzij de inbreng van 
ChristenUnie zijn in die jaren successen 
tot stand gekomen. In Waalwijk gaat 
namelijk veel goed. Het aantal banen 
is toegenomen, vrijwilligers zijn overal 
actief, het Raadhuisplein in Sprang-
Capelle is opgeknapt, de rotonde bij Ja-
mes is gerealiseerd, de afvalscheiding 
is verbeterd, terwijl de lokale lasten zijn 
verlaagd. 

Tegelijk zijn er genoeg zaken die aange-
pakt moeten worden. Deze zijn terug te 
vinden in ons verkiezingsprogramma: 
www.waalwijk.christenunie.nl/nieuws
Wie onze vorm van politiek bedrijven 

waardeert, nodigen wij van harte uit 
om op 21 maart 2018 te stemmen op 
lijst 7 ChristenUnie.

Wat is uw lievelingsplek van 
Waalwijk? De mooiste plek van 
Waalwijk vind ik het Halvezolenpad, 
een groene long in Waalwijk, die noord 
en zuid met elkaar verbindt, het domein 
van de fietser en het overige langzaam 
verkeer, gelegen in een bos- en park-
achtige omgeving in Waalwijk en lo-
pend langs de natuur in Sprang-Capelle 
en Waspik.

Wat is de lelijkste plek van Waal-
wijk? De lelijkste plekken zijn alle 
langdurig leegstaande panden, zoals 
het slachthuis in Waalwijk, de bouwval 
op de hoek Hogevaart-Winterdijk, de 
lege winkels in de centra.

Wat zou u veranderen als u de 
baas van Waalwijk zou zijn? Ge-
lukkig heeft en krijgt de gemeente 
Waalwijk geen dictatuur. Wanneer we 
invloed mogen uitoefenen, dan willen 
we de jeugd en jonge gezinnen ruimte 
bieden om hun talenten in te zetten 
en te werken aan een duurzame toe-
komst, dat iedereen kan werken, be-
taald en vrijwillig en op tijd mag rusten, 
en dat senioren de ruimte krijgen voor 
de inzet van hun talent om daarmee 
inhoud te geven aan een waardevol le-
ven. En als we de kans zouden krijgen 
dan willen we de coffeeshops sluiten 
en de winkels op zondag dicht.

Van links naar rechts: Willem van Veelen, Sjany Metz en Jan van Groos.
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De kinderboerderij
Waalwijk – ‘Op Kinderboerderij ’t Erf in 

Waalwijk is altijd wat leuks te beleven’, 

zegt Melanie van Ooyen enthousiast. 

Zij is voorzitter van de stichting en 

samen met haar bestuursleden, vrij-

willigers, stagiaires zorgt ze ervoor 

dat Waalwijk iets heeft om trots op te 

zijn. 

Eerste lammetje
‘We verwachten ons eerste lammetje 

dat  wordt geboren rond 29 maart! En 
het leuke is dat we dit jaar voor het eerst 
de schapen binnen in onze vernieuwde 
boerderij laten lammeren. Zo kunnen 
de kinderen uitgebreid kijken als de 
lammetjes er eenmaal zijn. Dus rond 
Pasen is er nieuw leven op de boerderij!’

NL-doet
‘Vanuit de serviceclub Lions hebben we 
een deel van een nieuwe omheining 
gesponsord gekregen. Dit in het kader 
van NL-doet. Daarnaast hebben hier 

mensen meegeholpen met het schilde-
ren van het meubilair van het centrum 
en plaatsen van onze nieuwe koeie-
nomheining. Daar zijn wij natuurlijk 
heel blij mee en trots op!’, zegt Melanie.

Dringende hulp nodig!
‘Helaas is de hulp die de boerderij krijgt 
niet voldoende’, vertelt Melanie. ‘Wij 
zijn nog steeds dringend op zoek naar 
Waalwijkse ondernemers die de kin-
derboerderij een warm hart toedragen 
en mee willen helpen om onze in- en 
oprit net zo mooi te maken als de boer-
derij zelf’, zegt Melanie. ‘Dit mag met 
spieren, spullen en natuurlijk ook euro’s’, 

lacht ze. ‘Wij, als kinderboerderij,  heb-
ben daar de middelen niet voor. Die 
oprit moet er eigenlijk vóór april liggen, 
want dan verwachten wij veel mensen 
in verband met de jonge dieren die dan 
geboren worden. Dat wordt dus gas 
geven…’

Händelstraat 27, 5144 GV Waalwijk

Leesplezier in de kinderopvang
Loon op Zand – Op woensdag 28 

maart wordt in de Bibliotheek Kaats-

heuvel de start van het project ‘Boek-

Start in de Kinderopvang’ gevierd. De 

samenwerking tussen de Bibliotheek 

Midden-Brabant, gemeente Loon op 

Zand en in totaal acht kinderdagver-

blijven van MIKZ, Kanti en KMB wordt 

feestelijk ondertekend op het mo-

ment dat de voorleescoördinatoren 

hun certificaat krijgen.

Samenwerking
Het project is een samenwerking tus-
sen de Bibliotheek Midden-Brabant, 
Gemeente Loon op Zand, een locatie 
van Kanti, twee locaties van MIKZ en 
vijf locaties van KMB. Al deze partijen 
vinden dat je met leesbevordering en 
taalstimulering niet vroeg genoeg kan 

beginnen en kiezen daarom voor het 
project ‘Boekstart in de kinderopvang’.
Onderzoek wijst uit dat kinderen die 
al op jonge leeftijd in aanraking ko-
men met boeken een voorsprong (op 
school) ontwikkelen waar ze hun hele 
leven voordeel van hebben. Maar naast 
dat kinderen er veel van leren is (voor)
lezen vooral ook een leuke manier om 
samen bezig te zijn.

Het project
‘BoekStart in de kinderopvang’ is een 
vervolg op ‘BoekStart voor baby’s. 
‘BoekStart in de kinderopvang’ is een 
onderdeel van het programma ‘Kunst 
van Lezen’. 
Veel kinderen brengen tijd door op het 
kinderdagverblijf en daarom heeft de 
kinderopvang een belangrijke taak in de 
ontwikkeling van leesplezier bij kinde-
ren van nul tot vier jaar. Aandacht voor 
boeken en (voor)lezen is dan ook van 

groot belang. In samenwerking met 
de Bibliotheek, werkt de kinderopvang 
aan: een visie op lezen, actuele en ge-
varieerde boekencollectie, voldoende 
(voor)leestijd, een aantrekkelijke lees-
omgeving en ouderbetrokkenheid. 
(Voor)lezen krijgt een structurele plaats 
in het dagritme en is een versterking 
van het voor- en vroegschoolse taal-
programma.

Binnen het project worden pedago-
gisch medewerkers getraind in interac-
tief voorlezen. Voorlezen is een geza-
menlijke activiteit van de voorlezer en 
het jonge kind. Dat geldt voor gewoon 
voorlezen, waarbij je tijdens het lezen 
op de reacties van de luisterende kin-
deren let. Maar het geldt eens te meer 
voor interactief voorlezen. Hierbij ga 
je met het kind in gesprek over het 
verhaal. Met deze training interactief 
voorlezen worden de competenties van 

de pedagogisch medewerkers ontwik-
keld en versterkt. Daarnaast wordt op 
elke locatie een medewerker opgeleid 
tot voorleescoördinator. Een voorlees-
coördinator draagt zorg voor de uitvoe-
ring van het project.

Elke locatie doet jaarlijks mee met de 
monitor ‘BoekStart in de Kinderop-
vang’. De monitor maakt het mogelijk 
om planmatig en doelmatig te werken 
aan de taalontwikkeling van kinderen. 
De monitor geeft inzicht in de stand 
van zaken rondom BoekStart op de ei-
gen locatie in vergelijking met landelijke 
gemiddelden. Met deze informatie kun 
je onderbouwd in kaart brengen wat 
goed gaat en waar verbetering nodig is.
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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 
Sterrenlicht. 
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


