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Verschijnt in Waalwijk en Sprang-Capelle

Dé krant voor bewoners door bewoners
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Win een mooi bedrag voor je straat, wijk of buurt!

Gowaalwijk.nl: het digitale platform voor

Doe mee met ‘Het Beste Idee van Waalwijk’

activiteiten en evenementen in Waalwijk

Iedereen met een goed idee voor de

Presenteren

In september lanceert de gemeente

Uit diverse bijeenkomsten met sport-

straat, buurt, wijk of de hele gemeen-

De gemeente Waalwijk roept iedereen,

Waalwijk de website Gowaalwijk.nl.

en cultuurorganisaties kwam de wens

te Waalwijk kan veel geld winnen voor
de uitvoering ervan. Dat kan door mee
te doen aan de wedstrijd ‘Het Beste
Idee van Waalwijk’.
De wedstrijd draait om ideeën die zorgen dat wonen, werken en recreëren
in de gemeente Waalwijk de moeite
waard blijft, nu en in de toekomst.
Ideeën die maken dat iedereen mee
kan blijven doen. Het idee moet nieuw
zijn voor Waalwijk, nog niet zijn gestart
en moet nuttig zijn voor de lokale samenleving.

van vrijwilligers, organisaties en sociaal

Een digitaal platform voor activiteiten

ondernemers tot individuele inwoners
op om hun goede idee aan te melden.

en evenementen in Waalwijk.

Twintig (groepjes) mensen krijgen de

Verenigingen en organisaties worden

kans om op dinsdagavond 18 sep-

benaderd om hun eigen aanbod op de

tember hun idee in 5 minuten tijd te

website te zetten.

presenteren aan een panel. Dat gebeurt

naar voren om activiteiten beter zichtbaar te maken, zodat ze meer mensen
bereiken en dus in beweging krijgen.

Herkenbare uitstraling
De gemeente Waalwijk gaat al die activiteiten en evenementen met een
herkenbare uitstraling onder de naam

in sporthal De Slagen in Waalwijk.

GO promoten bij alle inwoners.
Het panel beslist dezelfde avond wie
de vijf winnaars zijn. Onder hen wordt

Op de nieuwe website Gowaalwijk.

maximaal 50.000 euro verdeeld. Een

nl staat vanaf 20 augustus 2018 een

extra publieksprijs van 1.000 euro

overzicht met alle informatie van de

wordt uitgereikt aan degene die de

organisatoren, activiteiten en evene-

meeste likes op Facebook binnenhaalt.

menten. De gemeente Waalwijk wil
Elk jaar organiseren verenigingen en

Eerdere winnaars wonnen geld om een

Meedoen?

natuurspeeltuin aan te leggen, buurt-

Aanmelden kan tot 10 september via

evenementen op het gebied van sport,

banken te plaatsen, een kruidentuin

www.waalwijk.nl/besteidee.

cultuur, gezondheid en beweging in

organisaties talloze activiteiten en

aan te leggen, voor kunst in bushok-

Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle.

jes, een project voor begeleiding van de

Wie geen internet heeft, kan voor de

De gemeente Waalwijk is trots op de

Nederlandse Taal en Integratie en om

aanmelding bellen met Margriet Rijnja

inzet van verenigingen, organisaties en

een speeltuin aan te leggen die energie

op 0416-683456

de vele vrijwilligers die de activiteiten

opwekt.

en evenementen mogelijk maken.

hiermee sport- en culturele verenigingen,
zorg- en beweegaanbieders en organisatoren van de grotere evenementen
een platform bieden. Verenigingen en
organisaties worden de komende periode benaderd met het verzoek om hun
aanbod op de website Gowaalwijk.nl te
zetten. September staat in het teken
van de feestelijke lancering van GO.

De Wijkkrant is op zoek...

Foto Freepik

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
Meer info?
- te tekenen
Stuur dan een mailtje
- verhalen te schrijven
naar dewijkkrant@talgv.nl
- onderwerpen te bedenken

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

1

DE WIJKKRANT

Voorwoord

De wijk(k)diensten zijn er voor u!

Voor velen is het bijna vakantie. Heerlijk! En of je nu wel of niet weg gaat:

Wat zijn de Wij(K)diensten?

in deze krant staan weer leuke uitjes en dingen om te doen voor de

Iedereen kan met vragen komen te zit-

De Wij(k)diensten zijn ook via WhatsApp
bereikbaar op 06 576 54 899

ten waarvan je even niet weet waar je

kinderen!
Ook zijn we op de koffie geweest bij de burgemeester, staan er weer veel
interviews in en mocht je vrijwilligerswerk willen doen in het Parkpaviljoen: lees hieronder dan gauw verder!

ermee terecht kunt. Voor uiteenlopen-

Balade

de vragen op het gebied van bijvoor-

Balade 1, 5142 WX Waalwijk

beeld welzijn, inkomen, jeugd en zorg.

Maandag, dinsdag en donderdag

Bij de Wij(k)diensten kunnen inwoners

09:00 uur tot 12:00 uur.

terecht met hun vragen.
Zanddonk

De volgende krant verschijnt eind november. Wil je iets laten plaatsen in
de krant lever dit dan voor 14 november aan via de mail:
dewijkkrant@talgv.nl

Vraag: Een mevrouw stelt de vraag of ze

Willaertpark 2a, 5144 VM Waalwijk

in aanmerking komt voor kwijtschelding

Eén keer in de twee weken op donder-

Gemeentelijke belastingen, omdat haar

dag van 13:00 uur tot 15:00 uur

inkomen laag is.

We wensen iedereen een hele fijne vakantie!
Vrijwilligers De Wijkkrant

Antwoord: De vrijwilliger van de Wij(k)

Bloemenoord

dienst vult samen met mevrouw een for-

Bloemenoordplein 3, 5143 TB,

mulier in waarbij veel vragen gesteld wor-

Waalwijk

den over haar inkomen en uitgaven. We

Woensdag van 19:00 uur

hebben documenten nodig zoals: huur-

tot 20:30 uur

contract, overzicht van de toeslagen en
de DiGiD-code waarmee we ontbrekende

ParkPaviljoen

gegevens kunnen opzoeken. Het ingevulde

Grotestraat 154a, 5141HC Waalwijk.

Parkpaviljoen start zoektocht
naar assistent beheerster/-der

formulier stuurt mevrouw zelf naar de Ge-

Iedere donderdag van 15.00

meente, die bepaalt of de aanvraag wordt

tot 17.00 uur

Het laatste jaar is het aantal activi-

ben je bij het Parkpaviljoen op de juis-

teiten in het parkpaviljoen behoorlijk

te plek. Het paviljoen heeft een brede

goedgekeurd. De kwijtschelding bedraagt
maximaal € 200,-. Bij positief bericht kan

Waspik, Den Bolder

mevrouw ook kwijtschelding aanvragen

Schoolstraat 19, 5165 TR Waspik

voor de Waterschapsbelastingen.

Woensdag van 10:00 uur tot 12:00 uur
en donderdag van 13:00 uur

Het biedt onderdak aan verschillende

Waarvoor kunt u zoal bij de
Wij(k)diensten terecht?

verenigingen en er worden tal van uit-

• Hulp bij het lezen van brieven

Sprang Capelle, Elzenhove

ligheid maar ook voor een zwaardere

eenlopende activiteiten georganiseerd.

• Hulp bij het invullen van formulieren

Fazant 15, 5161 SB Sprang-Capelle

belasting van de huidige beheerster.

Van een taalgroep en ‘Thuis met de-

• Hulp bij het ordenen van post

Iedere eerste maandag van de maand

mentie’ tot lezingen, vergaderingen

• Vragen over financiën, zoals het aan-

van 14.30 tot 16.00 uur

en muziekmiddagen op het sfeervolle

vragen van toeslagen en het omgaan

terras, kortom het Parkpaviljoen is vol-

met geld

toegenomen en zijn de openingstijden
verruimd. Dit zorgt voor meer gezel-

Daarom is het bestuur van Stichting
Parkpaviljoen Waalwijk nu op zoek
naar een assistent.

maatschappelijke en sociale functie.

op in beweging. Wil je dus je steentje

• Armoedevoorzieningen

bijdragen in de verdere ontwikkeling

• Informatie en advies over wonen

Deze assistent zal nauw samenwerken

van het paviljoen als bruisend ontmoe-

• Vragen over vrijwilligerswerk

met de huidige beheerster maar het is

tingscentrum en samenwerken met de

• Vragen over dagbesteding

ook niet uitgesloten dat deze assistent

beheerster in een gezellig vrijwilligers-

• Vragen over opvoeden

in de toekomst uit kan groeien tot hoofd

team, maak een afspraak om eens ver-

• Vragen over taal

beheerster/-der. Zoals dit het geval is

der te praten over je taken als assistent

-• Etcetera..

bij iedereen die zijn of haar steentje bij-

beheerster/-der.

Hoe werken de Wij(k)diensten?

draagt in het goed functioneren van het
parkpaviljoen is ook deze nieuwe func-

Via e-mail: info@parkpaviljoenwaal-

Heeft u een vraag, kom dan naar de

tie op geheel vrijwillige basis. Er staat

wijk.nl of telefonisch: 0416 332 962

Wij(k)diensten of bel. Medewerkers

slechts een kleine vergoeding tegen-

of 06 23078139 of loop gewoon eens

van de Wij(k)diensten helpen u op weg

over. Daarnaast word je begeleid door

binnen voor meer info. Elke maandag-

en zoeken samen met u naar een ant-

de vrijwilligerscoördinator en word je

ochtend vanaf 9.00 uur is er altijd ie-

woord. Waar het gaat om persoonlijke

de kans geboden om een aantal cur-

mand van het bestuur aanwezig.

problematiek, wordt er doorverwezen

sussen te volgen. Het bestuur ziet het
als een van haar taken om vrijwilligers

naar andere professionele instellingen.

Parkpaviljoen

en bezoekers een veilige omgeving te

Een afspraak maken is niet nodig en

bieden. Daarom is het volgen van een

ondersteuning is gratis.

bedrijfshulpverlenersprogramma een
vereiste.
Heb je een aantal uren per week over

Grotestraat 154a – 5141 HC Waalwijk.

en zou je die graag, op een nuttige en

www.parkpaviljoenwaalwijk.nl –

gezellige manier in willen vullen dan

Facebook: @ParkpaviljoenWaalwijk

tot 14:00 uur

Brieven
Informatie
en advies

Welzijn

Burenhulp

Participatie
en vrijwillige
inzet

Opvoeding

Heeft u een
vraag?
Kom naar de
wij(k)diensten!
Uitgave: mei 2018
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Een blaar, verdwaalde loper en honderden medailles

Het is een korte samenvatting van

Dat betekent dat het evenement goed

de jaarlijkse Avond 3 daagse Sprang-

geregeld is”, zegt de organisatie. Verder

Capelle, vertellen de vrijwilligers van

waren er geen buitengewone gevallen:

gymnastiek vereniging Pro Patria die

de EHBO-ers hadden het gelukkig niet

dit evenement georganiseerd heb-

druk, ze moesten maar één pleister op

ben. “De routes blijven elk jaar bijna

een blaar plakken.

hetzelfde maar toch was er een loper

Dit jaar heeft het evenement op de

die de koers kwijt was. Het bleek een

traditionele plek plaats gevonden, op

Oekraïense vrouw, zijn woont pas 3

het Raadhuisplein (vanwege de herin-

jaar in Nederland en kent al de straten

richting was de avond 3-daagse vorige

in Sprang-Capelle nog niet. De laat-

keer verplaatst naar een schoolplein),

ste avond was ze te laat met de start,

van waaruit ruim 600 lopers vertrok-

dus ze vertrok alleen en was even ver-

ken. Dankzij de supermarkt Plus van

dwaald. Uiteindelijk heeft ze 2-3 kilo-

Frans Andriessen heeft iedere deel-

meter in het dorp afgesneden maar

nemer onderweg van een pakje fris en

toch de finish bijna op tijd bereikt. Het

lekkernij genoten. En natuurlijk zoals

is het teken dat wij de omschrijving

ieder jaar, werden de lopers de vrijdag

van de routes wat moeten verbeteren

avond het laatste stuk van de route

zodat iedereen de weg gemakkelijk

muzikaal bijgestaan door onze plaatse-

kan volgen. Maar goed, in ieder geval

lijke Muziekvereniging Marijke. Tot slot

heeft iedereen plezier gehad, daar gaat

kreeg iedereen een verdiende medaille.

het om. Het is ook leuk dat de avond 3

Volgend jaar zal de avond 3-daagse

daagse zelfs buitenlanders aantrekt.

worden gelopen op 19, 20 en 21 juni.

PROGRAMMA JULI/AUG
ZONDAG 8 JULI

„HERRIE’S GANG“ vanaf 15u
deze zes-koppige band neemt je mee op een muzikale reis door de sixties

DONDERDAG 12 JULI

„ETEN MET...BERT“
geniet van een 2-gangendiner voor € 2,50 aanschuiven tussen 17 en 17.30u
Bert gaat even uitrusten en is op vakantie van 13 juli t/m 8 augustus

ZONDAG 5 AUGUSTUS

„CAS HEIM “ vanaf 15u
heerlijk genieten op het terras van muziek met...‚soul’!

DONDERDAG 9 AUGUSTUS

„ETEN MET...BERT“
geniet van een 2-gangendiner voor € 2,50 aanschuiven tussen 17 en 17.30u

ZONDAG 12 AUGUSTUS

„VURDURDEWEEK“ vanaf 15u
akoestisch trio met Frans van der Gouw, Mart Steenbeek en Gerard Mahieu
met 2 gitaren en zang brengen zij nummers uit de afgelopen 50 jaar

ZATERDAG 18 AUGUSTUS

„BONAPARTY“ vanaf 20.30u
rechtstreeks uit 1967, Teun en Leen Bonaparty! bloedbroeders met dezelfde
muzikale genen, van groovy tot en met hip kortom....Party Time!

Grotestraat 154a - 5141 HC Waalwijk - 0416 33 29 62/ 06 23 07 81 39
www.parkpaviljoenwaalwijk.nl - Facebook@parkpaviljoenwaalwijk
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Bewoners de Waard op safari bij de Beekse Bergen
Op donderdag 19 april om 9.00 uur in de

Bergen van “Libémabeheer” die deze

ochtend komt een prachtige bus voor-

reis mede heeft gesponsord. Eenmaal

rijden bij wooncomplex De Waard aan

in het park nemen we eerst tijd voor

de Drunenseweg in Waalwijk. Een groep

koffie, die extra lekker smaakt met een

van 40 bewoners staat klaar om af te

koek, geschonken door woningcorpora-

reizen naar Hilvarenbeek. Rolstoelen

tie Casade.

en rollators kunnen allemaal mee. Met
een unieke liftinstallatie in de bus is het

Dan is iedereen vrij om het park te be-

zelfs mogelijk om een bewoner in eigen

zoeken. De bedoeling is om elkaar op

rolstoel in de bus te laten plaatsnemen.

een informele, gezellige manier te ont-

Met speciale dank aan Ban Bouw B.V. uit

moeten en beter te leren kennen. Ook

Nuenen die deze bus voor deze dag ge-

elkaar te ondersteunen door bv. de rol-

sponsord heeft. Bouwbedrijf Ban Bouw

stoel te duwen en elkaar daarin af te

B.V. heeft de fraaie nieuwbouw van de

wisselen, te helpen waar dat nodig is.

somatische afdeling van Eikendonk ge-

gelopen.

Dit alles is mogelijk gemaakt door een

realiseerd.

De lunch wordt voor eigen rekening ge-

Een Ranger van het safaripark voegt

maandenlange voorbereiding van onze

Iedereen aanwezig, ook een wijkver-

nomen en is uitstekend verzorgd door

zich bij ons gezelschap en dan volgt er

bewonerscommissie. En door toeken-

pleegster van Thebe Thuiszorg die vrij-

de medewerkers van het Kongo-restau-

een bussafari met uitleg over een stukje

ning van het wijkbudget van de ge-

willig de zorg voor onze bewoners op

rant in het safaripark.

geschiedenis van het park en uitvoe-

meente Waalwijk was er ook wat meer

rige uitleg over alle dieren die we tijdens

financiële ruimte.

zich wil nemen, de reis kan beginnen.
Eenieder is goed gemutst en luchtig

In de middag is er genoeg ruimte voor

deze tocht tegenkomen.

gekleed want het belooft een prachtige

een uitgebreide wandeling door het

Dan is het intussen 17.00 uur en kunnen

Nogmaals onze bijzondere dank aan

warme lentedag te worden.

park of een boottocht langs de verblijf-

we aan de terugreis beginnen.

eenieder die deze geweldige dag voor
ons mogelijk heeft gemaakt, namens de

plaatsen van alle dieren en om 15.30
Na een comfortabele tocht arriveren we

uur staat bij de ingang van het park onze

Eenmaal weer terug in Waalwijk is ie-

deelnemende bewoners van De Waard,

bij het safaripark waar de gehele groep

speciale bus weer klaar, met welkome

dereen blij en tevreden, moe maar vol-

Drunenseweg.

plaatsneemt in het Kongo-restaurant.

verkoeling in de vorm van airco want de

daan en kunnen we wel spreken van een

Met dank aan Safaripark de Beekse

temperatuur is inmiddels behoorlijk op-

bijzonder geslaagde dag.

Henny en Tonnie.

Digitalisering zorgt voor snelle hulp aan ondernemers
Kleine ondernemers kunnen in de start-

of een rentedragend bedrijfskapitaal.

gewend om digitaal te communiceren

Ook kunnen wij de digitale aanvraag

fase, de doorstartfase, bij ‘zwaar weer’

Behalve financiële hulp worden er ook

met hun bank, hun klanten en de belas-

sneller afwikkelen omdat we de digitale

en in de stopfase van hun bedrijf voor

adviezen gegeven. Dit moet er toe lei-

tingdienst. Dat was voor ons de aanlei-

benodigde bijlagen meteen beschikbaar

financiële hulp aankloppen bij Baan-

den dat er voor het bedrijf perspectief

ding met SOLO te gaan werken. SOLO

hebben. Het grootste voordeel van het

brekers, de publieke onderneming voor

is op een levensvatbare bedrijfsvoering.

is ontwikkeld door Instituut voor het

werken met SOLO voor Baanbrekers is

participatie, werk en inkomen van de

“Door ondernemers op deze manier te

Midden- en Kleinbedrijf. En wij behoren

dat wij onze tijd nog effectiever kunnen

gemeenten Heusden, Loon op Zand

helpen, voorkomen we onnodige in-

tot de eerste dertig gebruikers van deze

inzetten omdat aanvragen die niet pas-

en Waalwijk. Hierbij doen deze onder-

stroom in de Participatiewet”, vertelt

vernieuwde meldingsprocedure.”

sen in de regeling worden voorkomen.”

nemers een beroep op het Besluit bij-

manager inkomensondersteuning Eric

standverlening

(Bbz).

van Agt. “Ook maken we het zo mogelijk

SOLO biedt ondernemers diverse voor-

De meldingsprocedure voor de Bbz is

dat mensen die nu een uitkering hebben

delen. Een afspraak om een melding in te

voortaan eigentijdser, sneller en onder-

met een steuntje in de rug een eigen be-

dienen is niet meer nodig. “De onderne-

nemersvriendelijker gemaakt. Baanbre-

drijf kunnen beginnen.”

mer kan zeven dagen in de week, 24 uur

zelfstandigen

kers werkt namelijk met het Sociaal Ondernemers Loket Online (SOLO).

per dag online de doelgroepscan invul-

Digitaal communiceren

len. Dan ziet hij of zij binnen vijf minuten

Tot op heden moesten ondernemers de

of het zin heeft om hulp aan te vragen.

Elk jaar helpt Baanbrekers met de Bbz-

Bbz-melding altijd op papier indienen.

Dit bespaart ondernemers veel tijd. Ver-

regeling tussen de veertig en vijftig on-

“Wij vonden dat niet meer bij deze tijd

der is het zo dat de ondernemer minder

dernemers met een tijdelijke uitkering

passen. Vooral ondernemers zijn er aan

afhankelijk is van onze openingstijden.
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Op de koffie bij burgemeester Kleijngeld
1
Hoe drinkt de burgemeester
het liefst zijn koffie?
Het liefst met een ‘mannentraan’ melk.
In ieder geval zonder suiker.

2. Hoe ziet uw dag er gemiddeld
uit?

OP DE KOFFIE BIJ

de Leest. Maar Waalwijk heeft ook de

Ja en nee. Het wachten is nog altijd op

schaalgrootte die maakt dat iedereen

het schoenenmuseum in het centrum

elkaar goed kent.

van Waalwijk en de nieuwe insteekhaven. Gelukkig gaat het college hier ook

6. Welke plekken?

voor.

De plekken die ik mooi vind in Waalwijk

Ook positief is dat Waalwijk een ge-

zijn het Wandelpark en de Plantloon.

zonde financiële huishouding heeft

Ik heb veel vergaderingen of afspraken.

Maar ook mooi vind ik de Crispijnstraat

en stabiliteit kent. En intus-

Vaak van uur tot uur. Ik zorg er wel om

vanuit het zuiden omdat je vanuit die

sen hebben we de taken die

zoveel mogelijk buiten te zijn, want een

straat mooi zicht hebt op de toren van

de gemeente er sinds 2015

burgemeester kan niet zonder contact

de Sint Jan de Doper.

erbij heeft gekregen redelijk

met zijn inwoners. Eigenlijk ben ik liever
buiten dan binnen het stadhuis dus.

op orde. Dan heb ik het over

7. Wat zou er anders mogen?

Jeugdzorg en Wmo. Ook te-

Er zijn natuurlijk ook verschillende le-

vreden ben ik over het feit dat

lijke plekken die om stadsvernieuwing

Waalwijk zijn sport-, cultuur-

vragen, zoals de omgeving van de Ge-

en onderwijsgebouwen he-

Heel veel dingen zijn leuk aan het vak.

dempte Gracht, de omgeving van de

lemaal op orde heeft.

Maar het leukste is toch gewoon dat

Eerste Zeine en de noord-west kant van

gesprekje met iemand op straat of in de

de Bachlaan.

3. Wat is er leuk aan
burgemeester zijn?

supermarkt.

4. En wat minder?

10. Wat is uw visie op
Waalwijk voor de
komende 4 jaar?

8. Over de nieuwe formatie: wat
vindt u daarvan?

Wat ik graag zie gebeuren de ko-

Minder leuk vind ik het ellenlange ver-

Er zit nu een college dat recht doet aan

mende periode is dat het museum

gaderen met logge organisaties.

de uitslag van de verkiezingen. Dat is fijn

en de insteekhaven worden gere-

en wat ook altijd een uitdaging is, is het

aliseerd. Dat criminelen Waalwijk

samenwerken met een aantal nieuwe

mijden. Dat zoveel mogelijk men-

mensen. Ik heb er in elk geval ontzet-

sen aan het werk zijn of kunnen

tend veel zin in.

en dat er fatsoenlijke huisvesting

5. 
Wat vindt de burgemeester
mooi aan Waalwijk?
Wat ik leuk vind aan Waalwijk, is dat
het tussen tafellaken en servet in zit.
Waalwijk is groot genoeg om haar eigen voorzieningen te hebben, zoals bijvoorbeeld de politie, het ziekenhuis en

komt voor mensen die hier bij-

9. Bent u tevreden met de
resultaten van de vorige
zittingsperiode?

springen in het arbeidsproces. En
tot slot een nauwe samenwerking
binnen de Langstraat.

Taptoe Waalwijk 2018
Dat de taptoe nog leeft bij het waalwijks

daging aan willen gaan binnen de show-

publiek bleek wel na het daverend suc-

en marchingwereld. Boven de rivieren

ces van 2017. Deze editie van Taptoe

leeft het al helemaal op. Dat willen wij

Waalwijk trok ruim 1000 bezoekers en

als Brabantse vereniging ook gaan eve-

daarom heeft Show- and Marchingband

naren! Daarom wil Cornu Copiae Waal-

Cornu Copiae Waalwijk besloten om ook

wijk iedereen vanaf de leeftijd van 6 jaar

toe steeds moderner wordt en omdat

duo’s Drop Dead Gorgeous en Screa-

in 2018 weer een grandioze taptoe te

5 gratis proeflessen aanbieden. Zo pro-

het voor iedereen leuk is om naar te

ming Blond. Ook zal er weer een loterij

organiseren. Is een taptoe niet oubollig ?

beren wij kinderen kennis te laten ma-

kijken en luisteren, hebben wij ook dit

gehouden worden met tal van mooie

Absoluut niet; verteld Patrick Burmanje,

ken met diverse muziekinstrumenten

jaar weer een gevarieerd programma.

prijzen waaronder als hoofdprijs een

woordvoerder namens de taptoe com-

die de Marchingband te bieden heeft en

Wij zijn verheugd u te kunnen vertelen

mooie fiets, welke geschonken wordt

misie van Cornu Copiae Waalwijk.

met het samen muziek maken. Ervaar

dat wij ook in 2018 weer top korpsen

door Adriaan Pelders Tweewieler Ser-

Vaak worden showkorpsen als oubollig

zelf hoe het is om mee te spelen in een

hebben kunnen contracteren.Zo zullen

vice. Taptoe Waalwijk 2018 vind plaats

in de media naar voren geschoven maar

orkest en maak deel uit van een mooi

Showkorps Wilhelmina Sleeuwijk, Tam-

op zaterdagavond 30 juni op het Hoc-

dat is absoluut onterecht. Zeker als je

korps met mooie optredens in binnen

boer- en Trompetterkorps Euroband

keyveld van K.M.H.C aan de Olympia-

ziet wat voor muziek er hedendaags

en buitenland. Ervaren muzikanten zijn

Rotterdam, Drumfanfare Amantius ´s-

weg 14 in waalwijk. De taptoe begint

op de taptoevelden te beluisteren en

natuurlijk ook van harte welkom. Mocht

Hertogenbosch, Muziekvereniging Ma-

om 20:00 uur en is gratis te bezoeken.

te zien is. De arrangementen en shows

u interesse hebben om hier aan deel te

rijke Sprang Capelle, Dutch Pipes and

Na afloop van de taptoe bent u van

worden steeds moderner maar blijven

nemen dan kunt u contact opnemen via

Drums Tilburg en natuurlijk Show- and

harte welkom om gezellig na te borre-

wel hun typische marchingsound hou-

info@ccwaalwijk.nl of kom eens langs

Marchingband Cornu Copiae Waalwijk

len bij het clubgebouw van Cornu Copiae

den. Dit maakt het dan ook afwisselend

tijdens één van onze repetities op vrij-

deelnemen aan Taptoe Waalwijk 2018.

Waalwijk.

om de stevige marsen te combineren

dag avond aan de Olympiaweg 16 in

Naast deze gevarieerde korpsen be-

met de hedendaagse muziek van nu.

Waalwijk.

schikken wij dit jaar ook over een leuk

Namens Jan Burmanje, voorzitter Tap-

voorprogramma. Zo kunt u voorafgaand

toe Waalwijk 2018, wensen wij u allen

aan de taptoe genieten van de muzikale

een muzikale avond toe.

Dat het weer begint te leven onder jongeren blijkt wel weer omdat ze de uit-

Om de jeugd te laten zien dat de tap-
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Fotoclub Waalwijk
Iedere uitgave plaatst de Wijkkrant
een foto van een lid van Fotoclub
Waalwijk. Zij willen door het
aanleveren van die resultaten deze fotoclub onder
de aandacht brengen.
De zon brak net een beetje door de mist
heen waardoor het licht op de bekende
brug over de Oude Maas heel mooi was.
Tegelijkertijd heb je door de mist geen
of weinig storende elementen op de
achtergrond zoals elektriciteitsmasten.
Door net naast de brug te staan krijg
je nu lijnen van de brug, dukdalven en
brugpijlers die richting het verkeersbord
gaan. Hier vind je oog dan een rustpunt.
Echter is dit rustpunt niet spannend dus
gaat je oog automatisch weer rond. De
groene kleur van het tedere gras is in
sterk contrast met de vale groene ijzeren constructie.
De foto is gemaakt door Ad Dekkers met
een Fujifilm XT2, omgerekend 35 mm,
1/280 seconde, ISO 200, F6,4.

‘Eten met… Bert’ een groot succes
Sinds de proeverij die op 1 maart werd

mensen verbinden. Met ‘Eten met…

zijn. Het is een echte ontmoetingsplek

keer dat je aan kunt schuiven voordat

georganiseerd kun je elke donderdag

Bert’ op donderdag zijn ze daar heel erg

geworden voor mensen van diverse

hij gaat genieten van een welverdiende

goed in geslaagd maar dat is geheel de

pluimage. Jong en oud, allenstaanden,

vakantie. Op 9 augustus is Bert terug

verdienste van de voortreffelijke kok

echtparen, kleine vriendenclubjes die

en is iedereen van harte welkom om

Bert Bool. Een ervaren vakman die er al

soms in een andere omgeving met el-

weer samen aan tafel te gaan.

scepter in de keuken van het Parkpa-

heel wat jaren op heeft zitten in diverse

kaar willen eten, allerlei verschillende

Wil je mee ‘Eten met…Bert’? Elke don-

viljoen.

grote keukens. Bert kookt op donder-

mensen schuiven gezellig bij elkaar aan

derdag kun je tussen 17.00 en 17.30

dag voor maximaal 36 bezoekers. De

tafel. Er ontstaan tijdens het eten on-

uur gezellig aanschuiven. Reserveren

aanschuiven om gezellig met elkaar te
eten. Bert Bool zwaait op die dag de

reserveringen stromen elke week bin-

derhoudende gesprekken en het is leuk

is, vanwege de inkoop, uiteraard ver-

Het bestuur van Stichting Parkpaviljoen

nen, vaak moet er dan ook nee worden

om regelmatig dezelfde mensen tegen

plicht en kan tot woensdag 18.00 uur

Waalwijk wil, daar waar mogelijk, graag

verkocht omdat de plaatsen beperkt

te komen, men leert elkaar een beetje

voor de daarop volgende donderdag!

kennen, ook de vrijwilligers die het eten
uitserveren. Dat geeft een fijn, warm

Reserveren via e-mail:

en welkom gevoel. De missie van het

info@parkpaviljoenwaalwijk.nl of tele-

stichtingsbestuur is dan ook meer dan

fonisch: 0416 332 962 / 06 23078139

geslaagd.

of loop gewoon eens binnen. Het Parkpaviljoen is geopend op di/wo/do en

Bert is de juiste man op de juiste plek

zaterdag van 13.00 tot 17.00 en op

gebleken. Hij werkt met uitsluitend

zondag van 12.00 tot 18.30 uur.

verse producten en doet zelf de inkoop. Dat is op zich al een uitdaging

Parkpaviljoen

want hij kookt elke week voor € 2,50
per persoon een 2-gangen menu. Bovendien zorgt hij ervoor dat de keuken
er na afloop weer spik en span uitziet.

6

Na viereneenhalve maand kookple-

Grotestraat 154a – 5141 HC Waalwijk.

zier heeft Bert dan toch ook even rust

www.parkpaviljoenwaalwijk.nl

nodig. Donderdag 12 juli is de laatste

Facebook: @ParkpaviljoenWaalwijk
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WSC MO15-1 sluit het seizoen af met
een 1e plaats in de voorjaarscompetitie
Weer heeft het team WSC MO15-1

Een primeur dit jaar bij WSC, want zowel

laten zien dat ze op elkaar zijn inge-

de jongens als de meiden in dezelfde

speeld en verdiend kampioen zijn geworden.

leeftijdscategorie MO15-1 en JO15-1
zijn voorjaarskampioen geworden. Reden om ze samen op de foto te zetten.
Vanaf dit seizoen worden de meiden

Het meidenteam MO15-1 is het eerste team in de oudste categorie meiden, dat bij WSC voetbalt. Ze trainen

MO15-1 gesponsord door Albert Heijn
Jansen, Bloemenoordplein in Waalwijk.
De meiden gingen met Maarten Jansen
op de foto in de gesponsorde pakken.

al een aantal jaar samen en weten wat
ze aan elkaar hebben.

Komend seizoen 2018/2019 zal de
MO15-1, uitkomen in de hoofdklasse,
waar ze wederom hun best zullen doen
om het beste uit het team te halen.

die merken dat ze problemen hebben

centraal staat. Zoals bijvoorbeeld het

met bijvoorbeeld het geheugen, aan-

thema aandacht, het thema geheugen,

dacht of concentratie, het verwerken

het thema probleem oplossen, etc. De

Na je aanmelding nemen wij telefo-

van informatie en/of moeite hebben

trainingen worden gegeven door Dr.

nisch contact op om in te schatten of

Na de zomer start het Nationaal MS

met het oplossen van dagelijkse pro-

Noëlle Kamminga (GZ-psycholoog). Het

dit trainingsprogramma voor jou ge-

Fonds met een 8-weekse cognitie-

blemen. Het doel van het CTP is dat je

programma is geheel gestructureerd

schikt is.

training. Deze cognitietrainingen voor

naast kennisoverdracht over het optre-

waarbij er kennisoverdracht plaats-

Datum: 8-weekse training

MS-patiënten worden verzorgd door

den van cognitieve klachten bij MS, ook

vindt en ook vaardigheden worden ge-

Woensdag 22-08, 29-08, 05-09,

het National MS Fonds maar zijn finan-

vaardigheden leert waardoor je meer

oefend binnen de veilige omgeving van

12-09, 19-09, 26-09, 03-10, 10-10

cieel mogelijk gemaakt door de Bridge

grip kunt krijgen op je specifieke cogni-

de groep. Daarnaast wordt er thuis-

Tijdstip: van 19.00 tot 20.30 uur

Drive van de Rotary Boxtel. Daar zijn

tieve problemen.

werk meegegeven zodat je de geleerde

Locatie: B-Town

vaardigheden ook in je dagelijkse leven

Baroniestraat 20, 5281 JE Boxtel

Cognitief
Trainingsprogramma

we enorm blij mee!

Wat is een Cognitietraining?
Het Cognitief Trainings Programma
(CTP) is opgezet voor mensen met MS

Wat houd de training in?

op www.nationaalmsfonds.nl/

kunt toepassen en er meteen de vruch-

Het CTP bestaat uit 8 groepsbijeen-

ten van kunt plukken!

komsten (1x per week, 90 minuten),

Deelname aan het Cognitief Trainings

waarbij in elke bijeenkomst één thema
Programma is gratis (*). Interesse? Kijk
IM-advertentie algemeen okt. 2008 08-10-2008 14:07 Pagina 1

Bureau VAN DE WIEL
Dé 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
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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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GEDICHTEN DOOR
Mijn naam is Frank Pijnenborg. Ik doe
vrijwilligerswerk op Eikendonk. Van-

Laat de achterdeur open
Zonlicht streelt de bomen
Het felle licht

wege mijn handicap loop en praat ik
wat moeilijker. Mede daardoor altijd al
veel geschreven. Denk maar gedachtes en gevoelens. Voor mij is het een

Liefde is
Iemand vinden
n
Waarin je jezelf kunt verlieze

Laat de achterdeur open

Zolang ik leef
Leef ik op mijn gevoel
Altijd op zoek

Om me vrij te voelen
Ik nodig de zon uit

soort uitlaatklep. Maar vooral omdat
ik het erg leuk vind om te schrijven.

Sinds enkele jaren doe ik het in dichtvorm. Ik luister graag naar teksten van
onder andere Frank Boeijen, Boudewijn de Groot en Raymond van het
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.

Laat hem op een kier
Zodat de frisse lucht

Naar iets
Maar wat
Een zoektocht

Naar binnen kan glippen
Zo hoor ik ook
De vogels in de tuin

Mijn liefde van mijn leven
Is muziek
Een troost

Met hun prachtige zangsp
el
Een wereld van verschil

Altijd bereikbaar
Het begrijpt me

Met de achterdeur open

En daarachter ligt mijn ve

rtier

Zonder te weten
Wie ik ben

Ook voor jou staat
Mijn deur open
Kom er maar in

Hoi
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Piotr, Hong Yu,
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Ik ben ik
En niemand anders
Ik ken mezelf
Zoals niemand me kent
Ik ben mezelf
Speel geen toneel
Ik ben mijn verleden
Was er zelf bij
n missen
Had er geen minuut van wille
Ook de minder leuke dingen
Koester ik
Het zijn momenten
Dat ik mezelf heel
Ken mijn verdriet

an
Weet er zelfs mee om te ga
ed
Want niemand kent me zo go
Om te weten
Wie ik ben
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Markant persoon: Joep Trommelen

EVEN VOORSTELLEN

“Het is echt de moeite waard geweest om de vaste baan op
te geven, heb er veel vrijheid en plezier voor terug gekregen”
september vorig jaar columnist bij het

doel mensen elkaar laten ontmoeten.

Brabants Dagblad en sinds maart 2018

Joep legt uit dat hij in zijn werk graag

programmaleider bij de Kansenfabriek

verbindingen tussen mensen tot stand

in BaLaDe.

brengt, op een positieve manier.

De contacten die hij heeft opgedaan bij
Vluchtelingenwerk kan hij nu bijvoor-

Joeps visie: hij raadt mensen aan als ze

beeld gebruiken voor de Kansenfabriek.

erover denken hun leven een andere

Zo werd op 20 juni Wereldvluchtelin-

wending te geven, dat te doen als ze

gendag, een initiatief van de Verenigde

het zich kunnen veroorloven. Tegen-

Naties, in Waalwijk gevierd in De Kan-

over de onzekerheid die dat met zich

senfabriek. Met eten en drinken en

meebrengt staat in zijn geval veel vrij-

een quiz, maar met als belangrijkste

heid en geluk.

Met een paar ‘kliks’ door het collegeprogramma

Aparte website online
Vanaf vandaag is het mogelijk om het
collegeprogramma ‘Samen duurzaam
verder’ digitaal te raadplegen via een
aparte website waarin alle concrete

willekeurige beleidsdocumenten toe-

doelstellingen en activiteiten uit het

gevoegd.

collegeprogramma te vinden zijn.
De website is makkelijk te openen via

Voor deze editie van de krant, hebben

Joep heeft zich de laatste jaren met een

we onze zinnen gezet op Joep Trom-

lange lijst vrijwilligerswerkzaamheden

melen. Inmiddels een BW’er (bekende
Waalwijker) die ook onze stadsdichter
is. Een gezellig gesprek met hem.

Deze ontwikkeling sluit aan bij onze

waalwijk.nl/collegeprogramma Als de

ambitie om de (digitale) dienstverle-

gebruiker geïnteresseerd is in meer in-

ning continue te verbeteren. In de na-

formatie, kan vanuit de basisinformatie

bije toekomst worden begrotingen,

verder geklikt worden. Foto’s, afbeel-

tussenrapportages, jaarrekeningen en

dingen en grafieken maken het geheel
levendig en aantrekkelijk.

beziggehouden. Hij was maatschap-

Daarnaast

pelijk begeleider bij Vluchtelingenwerk,

ten burgemeester

maakt nog steeds maandelijks een ra-

en wethouders in

dioprogramma bij Langstraat FM: Met

verschillende film-

lich-

Het Oor Op Wolluk. Hij schreef een

pjes toe wat hun

Joep is geboren en getogen in Waalwijk,

tijdlang artikelen voor het webmaga-

takenpakket is en

in 1963. De eerste 7 jaar van zijn leven

zine Brabant Cultureel. Maar ook is hij

welke ambities en

heeft hij doorgebracht in Besoyen, en

actief in Atelier Winterdijk 30B, waar

doelstellingen

toen is hij in de Dr. Kuyperlaan gaan

hij samen met anderen een tijd een

hebben voor de ko-

wonen. Na de schooltijd op het Dr. Mol-

maandelijkse talkshow op het podium

mende vier jaar.

lercollege te hebben afgesloten, is hij

verzorgde.

journalistiek gaan studeren in Tilburg.

Wethouder

ze

John

Op 23-jarige leeftijd heeft hij Waalwijk

En in November 2016 is hij gekozen tot

van

verruild voor Zeeuws-Vlaanderen, om-

stadsdichter van Waalwijk. Tevens is

“Met deze aparte

dat hij een baan had gevonden bij Dag-

hij bestuurslid bij stichting COOLS, die

website breiden we

blad de Stem. Door een reorganisatie

liefde voor het boek wil promoten en

onze online dienst-

bij Wegener, waaronder De Stem valt,

onder andere de jaarlijkse augustus-

verlening verder uit.

is hij drie jaar geleden met een vrijwilli-

boekenmarkt in het centrum van Til-

Begrotingsstukken

ge vertrekregeling opgestapt. En heeft

burg organiseert.

worden zo veel aan-

zich in het vrijwilligersleven gestort. Als

den

Hoven:

trekkelijker en beter

de mogelijkheid er is, is dat een aanra-

De laatste tijd zijn er naast al dat vrij-

der voor eenieder die zich dat kan ver-

willigerswerk ook een paar betaalde

oorloven, vindt hij.

functies bij gekomen. Zo is Joep sinds

toegankelijk.”
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Nederland door de ogen van buitenlanders

Het grootste verschil? Eten en… mannen!
Door Olena Damen

eenvoudige foto voor haar online pro-

dig: “Skype stond aan, ik keek naar hem

Lena: “Mannen van twee van mijn Oe-

fiel terwijl andere vrouwen zelfs pro-

en hij naar mij… Woorden schoten te

kraïense vriendinnen gingen vreemd en

fessionele plaatjes lieten maken om

kort. We begonnen beiden te huilen!”

wilde zelfs hun kinderen niet meer zien!

op de site te plaatsen. Toch kreeg Lena

Na twee maanden Skypen en sms-

Ik was ook gescheiden en kon niemand

op een dag een bericht van een Neder-

sen kwam Raymond voor drie dagen

vinden wie ik kon vertrouwen. Maar

lander, Raymond. “Ik merkte gelijk dat

naar Oekraïne. “Ik heb tegen niemand

de Nederlandse mannen zijn helemaal

men om dit interview op te nemen.

hij echt geïnteresseerd was, hij stelde

gezegd dat ik een date had, zelfs niet

anders, ze denken met jouw mee. Bij-

“Het is jammer dat mijn man niet thuis

geen cliché vragen maar hij vroeg over

tegen mijn ouders. Ze dachten dat ik

voorbeeld toen ik naar Raymond ver-

mijn zoon, baan, beroep en zo. En zijn

op een zakenreis naar Kiev was. Op de

huisde, opende ik mijn kast en zag die

foto vond ik super mooi - hij stond sa-

luchthaven stond ik op hem te wachten

bijna vol met nieuwe kleding voor mij.

men met zijn dochtertje erop. Het was

en ik was zooo erg zenuwachtig dat ik

Hij had die voor mijn gekocht. Hij deed

ik geloof dat je het ook heel goed zelf

opvallend dat hij op zoek was naar een

wilde wegrennen!”

mee met de opvoeding van mijn zoon.

kan doen”, moedig ik haar aan. En dat

gezin. Op dat moment kon ik bijna geen

Gelukkig heeft Lena dat toch niet ge-

Raymond leerde hem om te helpen in

Engels. Samen met mijn vriendin had ik

daan. Het was een geweldig weekend

de huishouding (want hier is het niet al-

mijn bericht in google vertaald en naar

en heel snel werd het duidelijk dat ze

leen een taak voor vrouwen).

hem gestuurd, haha. En ik kreeg een

samen wilden zijn: “Toen ik de eerste

pel en makkelijk, we begrijpen elkaar

antwoord terug! Ik was zo verbaasd en

keer naar Nederland kwam, vertrokken

Toen ik net in Nederland woonde kreeg

met een half woord. Misschien omdat

ook enthousiast dat ik zelfs toch pro-

we met zijn dochtertje naar Disney-

ik een problemen met mijn maag en

fessionele foto’s liet maken haha. En in

land. Het was ongelofelijk leuk! Er was

darm want de Nederlanders ontbijten

de derde email las ik al: I love you!”

al meteen een goede band tussen mij

en lunchen met veel brood en ’s avonds

en het meisje gelegd. Vervolgens vlo-

eten ze best veel gerechten. Nu doe

we ons in Nederland aan dezelfde din-

gen we af en toe naar elkaar toe. Later

ik hetzelfde, haha, maar ik moest wel

gen (zoals tradities, mentaliteit, omge-

bleef ik hier voor enkele weken vanwe-

even wennen. Emotioneel was het ook

ge zijn gezondheid. Raymond had een

een tijdje zwaar, want ik werkte in mijn

operatie aan zijn hart gehad en hij was

land als boekhoudster, ik zat in een ei-

veel te zwak. Ik woonde die tijd gewoon

gen kantoor, met een pakje aan. En hier

hadden (en dat is het huwelijk met een

bij hem tot dat hij opgeknapt was. Het

was het best lastig om een mooie baan

Nederlander). In ieder geval bevalt het

was winter en ik was geschokt dat er

te vinden, vooral als je in het begin de

bijna geen verwarming boven in de ka-

taal niet beheerst. Je voelt je als een

mers aanstond, ik liep in enkele paren

kind: heel onzeker.

sokken, een warme pyjama en badjas.

Maar ik werkte ontzettend veel aan

ook over hoe onze verhalen begonnen

Ik had nog geluk dat Raymond de ra-

mezelf, studeerde de taal, ik kreeg

zijn en hoe buitenlandse vrouwen (net

men niet open liet staan, haha.”

zelfs een baan op een kantoor waar de

We zijn naamgenoten, ik en de vrouw
die naast me op de bank zit. Lena heeft
mij uitgenodigd naar haar thuis te ko-

is, anders zou hij alles veel beter vertellen dan ik zelf”, lacht Lena. “Echt? Maar

blijkt ook zo, ik kan dit gesprek geen
interview noemen want het gaat soe-

we oorspronkelijk landgenoten (en nu
zelfs gemeentegenoten) zijn, of omdat

ving etc.) moesten aanpassen of door
de reden waarom we ons land verlaten

ons prima en wij kunnen urenlang over
het leven in Nederland kletsen, maar

Nederlanders maar zaten. In zo’n om-

als wij) zich kunnen ontwikkelen in een
ander land.

Mini Keukenhof in een
Oekraïense moestuin

Uiteindelijk verhuisde Lena met haar

geving en vooral als je je in het proces

zoon naar Nederland. “In het begin had

moet verdiepen leer je snel, want je

ik het moeilijk. Het was een aanpas-

moet veel vragen stellen en al de ant-

singsperiode voor het hele gezin. Dat

woorden proberen te verstaan.”

van Raymond en het mijne. Mijn zoon

“Toen ik nog in Oekraïne woonde had ik

was toen 16 en moest ook heel snel de

Op dit moment is Lena helemaal inge-

een droom om ooit naar de Keukenkof

taal oppakken. Ik moest me ook veel

burgerd: zowel officieel (ze heeft al de

te gaan. Als er op tv iets over dit park

aanpassen want wij, Oekraïense vrou-

examens gedaan) als mentaal: “Ik voel

was, dacht ik: ik wil ooit zo graag daar

wen, hebben soms ons eigen willetje

me hier op mijn gemak. Als ik naar Oe-

naar toe, die schoonheid in het echt

en als we iets in ons gedachten hebben

kraïne ga wil ik al snel terug naar Ne-

blijft het hangen. Ik begreep dat ik iets

derland. Hier is mijn gezin, thuis, alles

zien! Ik houd van tulpen, ik heb ze elk

De eerste ontmoeting

jaar in mijn moestuintje geplant. Ik had

‘‘Thuis had ik eerst zelfs geen computer.

in mezelf moest veranderen, anders

heb ik hier. Hoewel ja, ik mis mijn fa-

het helemaal niet verwacht maar mijn

Maar ik kreeg vrij snel een oud toestel

ging het niet. Nu ben ik wat zachter

milie en vrienden natuurlijk. Mijn zoon

droom is toch uitgekomen. Acht jaar

(dat had een mijn collega’s geregeld), ik

geworden, al de gevoelige momenten

studeert nu aan een ROC. Ik heb nog

woon ik al in het land van de tulpen”.

installeerde Skype en begon gelijk ook

probeer ik te ontwijken en geen olie in

een goede relatie met mijn stiefdoch-

Alles begon toen Lena haar profiel

Engels te leren met een docent. Alles

op het vuur te gooien haha. Nog meer

ter, ze is nu een tiener. Wat betreft mij-

op een internationale dating website

liep vanzelf door, heel makkelijk en ook

veranderingen in mezelf? Natuurlijk!

zelf ben ik van plan om te gaan stude-

plaatste. “Ik was een lang tijd alleen

snel.”

Nu ben ik veel zekerder en durf meer te

ren en toch een leuke baan te vinden

nadat ik en mijn echtgenoot uit elkaar

De eerste keer hebben Lena en Ray-

doen in mijn leven”.

(nu werkt Lena parttime bij een logis-

zijn gegaan. Het was een teleurstelling

mond elkaar gezien tijdens de Engelse

in de Oekraïense mannen, daarom heb

les via Skype. Toen moest de lerares

Eten, mannen en werk

ik het gedaan.” Lena verwachtte er ei-

het gesprek vertalen voor Lena en Ray-

Het grootste verschil tussen Oekraïne

lende interessen. Maar sowieso ga ik

genlijk niet veel van. Ze gebruikte een

mond. Maar eigenlijk was het niet no-

en Nederland zijn de mannen, beweert

gewoon door!”
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tiek bedrijf). Wat ik precies ga studeren
weet ik nog niet, ik heb veel verschil-
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Lekker lezen tijdens de vakantie!

1.	Het nieuwe leven van een loser

deel 12 van Jeff Kinney (€14,95).

Of nu de zon schijnt, of dat het regent: een

2.	De waanzinnige boomhut van 91

boek lezen kan altijd!

verdiepingen van Andy griffiths &

Maar welk boek kies je dan?

Terry Denton (€14,99)
3.	Het nieuwe Donald Duck

Berry van Noije van boekenwinkel The Read-

vakantieboek (€6,95)

shop in Waalwijk heeft voor De Wijkkrant een

4.	Griezelwielen van Paul van Loon

top 5 van vakantieboeken samengesteld:

(€14,99)
5.	Hockey met Naomi van Naomi van
As (€14,99)

Van Gogh op je raam!

En wist je dat je ook een VakantieBieb-

Als het regent in de vakantie is dat natuurlijk jammer. Niet getreurd, ook dan heb-

app hebt?

ben wij een leuk idee voor je. Wat dacht je van raamtekenen? Yeah, right, horen we

Hier vind je ruim 60 e-boeks, waaron-

je denken en wat vinden mijn ouders daarvan? Niets. Het leuke is dat het krijt heel

der ook kinderboeken. De app is van

makkelijk van het raam af te halen is met een vochtige doek. Dussss!

1 juli t/m 31 augustus te downloaden.

Van Gogh op je raam!

Ook als je geen lid bent van de

Wat heb je nodig?

Bibliotheek.

• Een (witte) raamkrijtstift

Als dit niet voldoende leesvoer is,

(verkrijgbaar bij boekenwinkels)

weten wij het ook niet meer!

• Een raam
• Een vochtige en droge doek
• Een tekening of mooie spreuk

‘Volgens mij
hebben ze mij
een oor aangenaaid!!’

die je op het raam wilt hebben
• Plakband

Hoe pak je het aan?
Maak het raam waarop je wilt tekenen goed schoon en droog. Plak met plakband
de tekening aan de buitenkant van het raam zodat je aan de binnenkant de tekening ziet die je wilt overtrekken. Trek nu de tekening met de krijtstift over en laat
het goed drogen. Haal de papieren tekening aan de buitenkant van het raam weer
weg. Tadaaa!

Op vakantie in eigen huis!
Wil je op safari? Of lummelen op een

(Vergeet je dan niet een zaklamp en

tropisch eiland? Jij kunt jouw ideale

plasemmer mee te nemen?)

vakantie maken!

Van al dat knutselen en kamperen

Zoek in tijdschriften, op internet of in

krijg je natuurlijk giga trek. Kijk eens

reisgidsen plaatjes van jouw favoriete

wat ze eten in jouw vakantieland. Kies

vakantiebestemming. Plak ze op een

een recept uit en maak dit klaar met

groot vel. Hang deze op en het lijkt net

je vader of je moeder. Serveer het met

of je echt op vakantie bent!

een heerlijke limonade cocktail met

Moppen:
Naar Zicht
‘Ik ga dit jaar naar Zicht’
zegt Max vrolijk.
Peter: ‘Waar ligt dat dan?’
Max: ‘Geen idee, maar op de radio
hoorde ik:
‘Lekker weer in zicht’

ijsklontjes en een parapluutje! Oja, en
Heb je een tuin of balkon? Misschien

zet een muziekje op uit dat land…

mag jij daar dan een tentje op zetten.

En als je dan zit te chillen in jouw eigen

Super tof om er dan ’s nachts in te

vakantieland, maak dan gerust een

slapen.

foto! Wij zouden het leuk vinden als jij

Rara
Wat staat er op de deur
van een reisbureau?
Antwoord:
‘Doe ons een plezier en ga weg!’

deze post op onze Facebookpagina!
Tom!
Tafel dekken!

Krimpen
Op school vraagt de juffrouw in de
klas: ‘Wie kan er een goed voorbeeld geven van iets wat bij hitte
uitzet, maar bij kou krimpt?’
Sammie steekt haar vinger op. ‘De
vakantie juf; in de zomer duurt
deze 6 weken en in de winter maar
2 weken.’

Ah nee!
Ik zit net in Frankrijk!
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Dierentuin?
Een mevrouw stapt de bus in. ‘Gaat u
naar de dierentuin?’, vraagt ze aan
de buschauffeur.
Waarop de buschauffeur
antwoord: ‘Nee, ik moet
gewoon werken!’
Menseneters!
De meester vraagt tijdens de les
aardrijkskunde of er nog gebieden
zijn waar ze mensen eten.
‘Ja zeker!’ roept Anne.
‘Aan de Belgische kust!’
De meester is heel verbaasd. ‘Hoe
kom je daar bij, Anne?’ vraagt hij.
Anne: ‘Het staat in ons
aardrijkskunde boek,
meester. Daar staat:
‘de bewoners leven daar van de
toeristen!’
Tekst & illustratie: Kim van der Mee
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Kom jij het vrijwilligersteam in Bloemenoord of Zanddonk versterken?
Een leuke vrijwilligersbaan vind je via
het Vrijwilligerspunt Waalwijk van
ContourdeTwern. Hierin staan vrijwilligersvacatures bij heel verschillende
organisaties. Je kunt verschillende
dingen doen! Van één keer per maand
achter de bar staan in een sportkantine tot één middag per week zingen met ouderen. Van rondleidingen
geven in een museum tot de dieren
van een kinderboerderij verzorgen. Bij
het Vrijwilligerspunt Waalwijk kop-

pelen we vraag en aanbod.
Momenteel zijn we voor de verschillende wij(k)dienstencentra Bloemenoord en Zanddonk dringend op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers die
iets willen en kunnen betekenen als
barmedewerker, beheer, activiteiten enzovoort. Ben je representatief,
vind je het leuk om met verschillende
bezoekers en collega’s om te gaan,
voel je je verantwoordelijk voor het
reilen en zeilen van het wij(k)dien-

stencentrum? Meld je dan aan bij
ContourdeTwern Waalwijk via het Vrijwilligerspunt en bel 0416-333445 of
0416-760160 en vraag naar 1 van de
collega’s. vanzelfsprekend kan je ook
voor andere vrijwilligersvacatures bij
ons terecht. Van harte welkom!

Kom naar Djemm!
In 2003 is Musicalgroep Djemm! opge-

Met het verkrijgen van de rechten van

The Wedding Sin-

richt als vervolggroep van kindermu-

de mooie en met veel humor door-

ger is oorspronkelijk

spekte feel-good musical ‘The Wedding

een

Singer’, is het Djemm! gelukt om ook dit

romantische come-

jaar weer een passende productie te

dyfilm uit 1998 en

de kindergroep vroegen aan de be-

vinden. De Waalwijkse musicalgroep is

geschreven

stuursleden in dat jaar of zij niet een

al vanaf januari druk bezig met de repe-

Tim Herlihy (09-10-

tities want het is ook weer een grote en

1966). De film werd

zeer muzikale productie met veel zang

enkele jaren later

en dans en boordevol humor! Te zien in

tot

voeren de jongeren en jong volwas-

theater de Leest in Waalwijk op 5, 6 en 7

omgeschreven en

senen, die in leeftijd variëren van 15

oktober 2018.

dus ook voorzien

sicalgroep De Notenkrakers. Kinderen
die op hun 16e moesten stoppen bij

nieuwe groep op wilden richten. Dat
hebben ze toen gedaan en sinds 2003

t/m 30 jaar, jaarlijks een musical op in

Amerikaanse

een

van

door

musical

muziek.

De

De cast vertelt het verhaal van ‘The

musical ging op 27

Wedding Singer’ Robbie Heart, Jersey’s

april 2006 in pre-

(USA) favoriete bruiloftszanger in 1985.

mière op Broad-

Het doel van Djemm! is om de leden

Hij is dé sfeermaker op feesten en par-

way en beleefde

onder deskundige en professionele be-

tijen, totdat zijn verloofde hem op hun

op 31 december

geleiding op te leiden, te verbeteren

trouwdag laat zitten. Volledig in de war,

van hetzelfde jaar

en hun vaardigheden te vergroten. Ze

maakt Robbie daarna van elk huwelijk

haar laatste op-

worden creatief en artistiek uitgedaagd

net zo’n puinhoop als hij van zichzelf

voering na 284

om zichzelf (verder) te ontwikkelen tot

maakt. Maar dan ontmoet hij Julia, een

voorstellingen. De musical liep van 31

leden in de afgelopen jaren doorge-

amateur musicalperformer door zich op

leuke serveerster, op wie hij stapelver-

augustus 2007 tot 31 augustus 2008 in

stroomd naar beroepsopleidingen en

het grote toneel te durven laten zien. De

liefd wordt. Het enige probleem is dat zij

31 Amerikaanse steden. De musical was

naar professionele producties als o.a.

huidige groep is super enthousiast en de

op het punt staat om te gaan trouwen

genomineerd voor de Tony Award 2006

Miss Saigon, Wicked, Shrek en Flash-

repetities worden vol gretigheid beleefd.

met Wallstreet-boy Glen. Robbie doet

voor beste musical.

dance. Ook was Djemm! 3 jaar geleden

De sfeer is prima en de groep wordt met

er vervolgens alles aan om te voorko-

de dag zelfverzekerder. Niet verkeerd in

men dat hij de vrouw van zijn dromen

Een Britse tournee ging van start in

winnaar van het prestigieuze muziek-

de huidige hectische wereld. Ook dat is

misloopt. Gaat ‘The Wedding Singer’ dit

het Manchester Palace Theatre in fe-

festival in De Doelen in Rotterdam.

Djemm!

lukken?

bruari 2008 en toerde tot juli 2008 door

Regisseuse en choreografe Aukje Nieu-

het Verenigd Koninkrijk. Een 2e toer in

wenhuijze en muzikaal leider Ruud Ver-

jet Verenigd Koninkrijk liep vanaf 9 fe-

koeijen zijn als professionals weer de

bruari 2017 tot en met eind oktober

creatieve breinen die de groep naar een

2017.

grote hoogte stuwen. Een live orkest

Als je maar een beetje musical lief-

completeert het geheel.

theater De Leest in Waalwijk.

(Grease) en 1 jaar geleden (Bad Girls)

hebber bent, moet je deze feel - good
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musical gaan gezien: geweldige zang-

Djemm! staat voor een kwalitatief hoog-

en dansnummers en een enorm

staande musicalproductie met louter en

sterke cast. De kwaliteit van musi-

alleen toptalenten uit de regio. Een pro-

calgroep Djemm! die als thuishaven

fessioneel live orkest completeert het

Theater De Leest in Waalwijk heeft,

geheel. Kaarten voor de voorstellingen

is inmiddels in geheel Nederland be-

op 5, 6 en 7 oktober zijn verkrijgbaar via

kend. Niet voor niets zijn er diverse

www.deleest.nl.
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Dit ben ik
Iedereen heeft diverse smaken, in-

klanten gelukkig kan maken, die na een

teresses en prioriteiten in zijn leven.

behandeling in complete ontspanning

Iedereen is zo verschillend maar dat
maakt je uniek. Iedereen is anders
en bijzonder. In onze nieuwe rubriek
laten we dat zien! De redactie stelt

maken of een workshop worst of boter
maken. Never a dull moment dus.

Wat wilt u dit jaar bereiken, wat
is u doel dit jaar?
We zijn sinds september 2015 onze
woonboerderij aan het renoveren waar-

met een stralende lach mijn salon zullen
verlaten.

bij we proberen zoveel mogelijk zelf te

Wat wilt u dit jaar bereiken, wat
is u doel dit jaar?

zig te zijn maar het zou wel eens zo kun-

doen. We dachten er ca. 5 jaar mee be-

Stelt u zichzelf voor  

nen zijn dat het lukt om dit jaar toch ver

Ik ben suzanne Heijmans - ter Horst, ben

klaar te zijn. Dat lijkt me heerlijk want

52 jaar en woon aan de Burgemeester

het is nu vaak wel heel erg druk. Naast

Smeelelaan 25 te Waalwijk. Ik ben ge-

mijn werkzaamheden van drukken,

trouwd met Angelique en ondernemer

bedrukken en graveren, slokt de B&B

in hart en nieren. We hebben samen het

behoorlijk wat tijd op. Supergezellig en

bedrijf HeerlijkGemaakt met daarin een

heerlijk om te doen maar naast deze

B&B, (kook) workshops en heerlijke pro-

twee taken hebben we dan ook nog de

ducten. Daarnaast heb ik nog de bedrij-

renovatie. De combinatie van deze 3 is

raar.

ven Sprankelkado, Gedenkwaardig en

heftig en vaak fysiek erg zwaar maar

GraverenBrabant. Op zich allemaal ge-

het resultaat mag er zijn. Als het zou

Stel u zich voor: u kunt een grote
droom van een ander persoon laten uitkomen. Voor wie en wat
wilt u dat dan doen?

stoeld op het grafisch vakgebied: druk-

lukken om het dit jaar klaar te krijgen is

ken, bedrukken en (laser)graveren.

dat een hele prestatie al zeg ik het zelf.

Hoe ziet uw perfecte dag eruit?

ontbijt, krant lezen en dan hoppa….vol

Stel u zich voor: u kunt een grote
droom van een ander persoon laten uitkomen. Voor wie en wat
wilt u dat dan doen?

gas vooruit. Door de verschillende werk-

Ach jee, wat een lastige vraag. Ik kan

zaamheden die ik verricht zijn alle dagen

me wel honderd dingen voorstellen die

ring.

anders. Soms ben ik een hele dag kleding

op honderden mensen een positief ef-

aan het bedrukken of besteksetjes of ty-

fect zouden hebben. Juist als het maar

peplaatjes aan het graveren maar meest-

voor één persoon mogelijk zou zijn zou

in hart en nieren. Ik ben eigenaresse

Wat is uw favoriete plek in de gemeente Waalwijk?

al is het van alles wat: klantgesprekken

ik voortdurend het gevoel hebben vele

van

De Gemeente Waalwijk in zijn totaliteit

wisselen graveren en/of bedrukken en/

anderen tekort te doen. Ik denk dan di-

of drukken af, gevolgd door een wand be-

rect aan de grote droom van mijn vrouw

hangen met grootformaat behang bij een

Angelique: helemaal als zelfstandige

klant wat even makkelijk weer gevolgd

gaan werken maar dat gaat sowieso

kan worden door fruit plukken en jam

lukken dus kan ik deze wens beter aan

dezelfde vragen aan verschillende
mensen en krijgt leuke hartige antwoorden.

Ik zou graan mijn salon, in de loop der
jaren, willen uitbreiden tot één van een
wat groter formaat. Meer op de totale
huidverbetering gericht, voor jong en
oud. Ik ben inmiddels een specialiste op
het gebied van verbetering van de huid
met acné. Tevens kunt u hiervoor een
vergoeding krijgen bij uw zorgverzeke-

Zonder wekker lekker op tijd wakker

Natuurlijk denk ik hierbij direct aan mijn

worden, yoghurt met vers fruit voor het

klanten!: voor mij zou het een hele prestatie zijn wanneer ik een persoon die
mijn salon bezoekt kan helpen met zijn/

Stelt u zichzelf voor  

haar huid voor een optimale verbete-

Ik ben Tanja Kazakova, 46 jaar oud, alleenstaande moeder met 2 schoolgaande kinderen en schoonheidsspecialiste
schoonheidssalon

BeautyZone

Relax&Care in Waalwijk

Hoe ziet uw perfecte dag eruit?
Mijn perfecte dag is een dag dat ik mijn

spreekt mij aan vanwege de openhartige bewoners, het gezellige centrum
met zijn leuke terrassen en de centrale
ligging.

een ander besteden die er wat meer
hulp bij nodig heeft of wat geluk daarbij

Vrijwilligers, sporters en cultuurvertegenwoordigers in het zonnetje

gaat lukken. Tot de tijd dat hij ervan kan
leven zou ik wensen dat hij een leuke

Tijdens alweer de zevende editie van

Er zijn zes categorieën: Beste Vrijwil-

elkaar ontmoeten in een gezellige om-

Waalwijk Ontmoet reikt de gemeen-

ligersprestatie Individueel, Beste Vrij-

geving. Dat gebeurt op 6 oktober van

willigersprestatie Organisatie, Beste

19.30 tot 01.00 uur in het Mandema-

vrijwilligers, sporters en cultuurver-

Sportprestatie Individueel, Beste Sport-

kers Stadion. De muzikale omlijsting van

prestatie Team, Beste Cultuurprestatie

deze avond is in handen van gerenom-

tegen-woordigers voor hun bijzon-

Individueel en Beste Cultuurprestatie

meerde artiesten. Uiteraard staat voor

dere prestaties. De feestavond met de

Groep.

iedereen een hapje en een drankje klaar.

prijsuitreiking is dit jaar op zaterdag 6
oktober in het Mandemakers Stadion.

Iedereen die een voordracht doet, krijgt

voordrachten voor doen.

Iemand aanmelden kan tot maandag 3

Inschrijven voordrachten
geopend

en geniet.

Wat is uw favoriete plek in de gemeente Waalwijk?
Daar ga ik een beetje mee smokkelen,
het zijn er meerdere want Waalwijk
heeft heel veel mooie, inspirerende, inik zal me beperken tot 2. Op de eerste

feestavond op 6 oktober. Dat geldt ook
voor degene die voorgedragen wordt.

baan vindt waar hij gewaardeerd wordt

teressante en boeiende plaatsen maar

automatisch toegangskaarten voor de

Waalwijkers kunnen er vanaf nu weer

graag een carrière in de muziek en ik
zou het hem enorm gunnen als dat hem

Waalwijk Ontmoet
te Waalwijk opnieuw prijzen uit aan

kan gebruiken. Mijn zoon Daan wil heel

plaatse onze woning. Hier hangt zo’n
heerlijke energie en voel ik me trots en
gelukkig. Op de gedeelde eerste plaats

september 2018.

langs het kanaal. Vroeger ging ik daar al
met onze hond wandelen en kon ik uren

Waalwijk Ontmoet

langs de waterkant lopen, naar de wol-

Een voordracht gaat erg eenvoudig via

Waalwijk Ontmoet is zoals de naam al

ken kijken en genieten van de rust, de

www.waalwijk.nl/waalwijkontmoet

aangeeft een feest van samenzijn en

geuren en kleuren.
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Hoera, kinderboerderij ’t Erf 40 jaar!
Kinderboerderij ’t Erf in Waalwijk is in
juni 40 jaar geworden. Dat is gevierd
met een heel gezellig feest binnen de
poorten van de kinderboerderij. Een
feest voor jong en oud met Hollandse
spellen, lekkere hapjes en heerlijke
drankjes om op deze mijlpaal te toasten. Kleinschalig en gezellig, zo is het
nu maar hoe was het 40 jaar geleden?
Melanie van Ooyen, voorzitter van de

Het plan werd steeds concreter en in

stichting vertelt.

1978 was Stichting Kinderboerderij ’t
Erf een feit.’

1974 al plannen
‘In 1974 waren er eigenlijk al plannen

Sinterklaasfeesten

voor een kinderboerderij. Enkele en-

De karakteristieke boerderij kwam er

thousiaste buurtbewoners bedachten

dankzij gulle giften van ondernemers,

dat het goed zou zijn om jonge kinde-

buurtbewoners en de gemeente en

ren educatie te geven over dieren en

er ontstond hiermee een herkenbaar

dierenwelzijn. Waalwijk was immers

stukje Zanddonk. Een gezellige plaats

een stad die steeds meer een stadse

waar kinderen geiten en konijntjes

uitstraling kreeg’, vertelt Melanie. ‘Het

konden aaien, eieren mochten rapen

was natuurlijk wel belangrijk als kin-

en zelfs konden ponyrijden. ‘De historie

deren wisten waar hun melk vandaan

vertelt verder dat er Sinterklaasfeesten

komt en hoe geiten, schapen en var-

werden georganiseerd en dat er zelfs

kens leven.

fotoreportages voor bruidsparen werden gehouden,’ weet Melanie.

Pareltje van Zanddonk
‘Sinds een paar jaar zijn we bezig met
ons nieuwe imago: Pareltje van Zand-

We hebben vele handjes en

donk. De nieuwe dieren, de nieuwe

geld nodig om alles in goede

schuilstallen, de nieuwe aanbouw zijn

banen te leiden.

daarvan het resultaat. Maar ook het
speeltoestel met daarbij het terras. Het

Eén ding is al 40 jaar het-

trekt veel buurtbewoners maar ook

zelfde: we doen ons best

bezoekers vanuit de omgeving,’ ver-

maar we missen altijd

telt Melanie met trots. ‘De schapen en

budget om alles te kun-

geiten hebben dit jaar 7 tweelingen en

nen verwezenlijken.’

een paar eenlingen gekregen. En onze
pauw en eenden hebben kuikens, zo
leuk om te zien.
Je ziet het, het is een drukte van belang.

Uitslag spelletjes wedstrijd

Opbrengst tijdens het feest

De winnaars van de spelletjes zijn bekend:

Tijdens het feest ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Kinderboerderij ’t Erf stonden er
standjes van Slagerij van Roessel, Bakkerij van Beijnen, Plus Van Engelen en Zuivelboerderij de

•

leeftijdscategorie t/m 4 jaar:

Ronja M

Kern waar bezoekers lekkere kleine hapjes konden kopen. Alle opbrengsten zijn bestemd voor

•

leeftijdscategorie 5-6 jaar:

Deijn de Fijter

het aanleggen van een prachtige toerit naar de kinderboerderij.

•

leeftijdscategorie vanaf 7 jaar:

Andor Pelders.
Melanie: ‘Met plezier kan ik zeggen dat er een bedrag is opgehaald van €400,-! Maar de op-

Gefeliciteerd! Jullie mogen je melden bij de kinderboerderij

brengst in bezoekers, positieve reacties en een geweldig feest was vele malen groter! Namens

voor een kinderfeestje voor 4 personen!

de kinderboerderij wil ik iedereen hartelijk bedanken.’
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Eerste fase poëzieroute afgerond

Presenteerbladen met gedichten sieren Waalwijk
Stichting DichterBijWaalwijk heeft vo-

wegemplacement van Sprang-Capelle

Stichting DichterBijWaalwijk heeft zich

dat op een bijeenkomst voor te lezen.

rige week de laatste 3 gedichten ge-

nabij de Julianalaan. Een ander gedicht

onder andere ten doel gesteld op ter-

Zo is in Antoniushof het seizoen afge-

plaatst van de poëzieroute, n.a.v de

in Sprang-Capelle, van Romy van Don-

mijn een poëzieroute van zo’n 50 ge-

sloten met een voorleesmiddag voor

gedichtenwedstrijd, gehouden in 2017.

gen heeft de titel BUS-STOP-LICHT. Dit

dichten door Waalwijk te laten slinge-

bewoners en bezoekers. Daarna is er

De route slingert door alle delen van

gaat over de ombouw van de kruising

ren. Vanaf november kunnen er weer

bij Atelier Winterdijk 30b nog met de

Waalwijk. Stichting DichterBijWaal-

bij restaurant James naar een rotonde.

gedichten worden ingeleverd voor de

dichters onder elkaar voorgelezen en is

wijk was begonnen met zes gedichten

Nacht van Jurijn Jojakim staat langs het

volgende editie van de gedichtenwed-

er gepraat over poëzie.

aan ‘particuliere muren’. Na de officiële

Halvezolenpad bij het bruggetje dat

strijd. Uit deze wedstrijd zal weer een

De gedichten van deze middag worden,

opening op 31 maart bij Bakker Pim,

naar natuurgebied De Veste in Was-

aantal gedichten worden geselecteerd

zoals inmiddels een gewoonte is, ge-

zijn ook de gedichten op de locaties op

pik gaat. Joep Trommelen schreef over

om de poëzieroute uit te breiden. De

bundeld. Deze bundeltjes zijn te koop

gemeentegrond geplaatst. Vanaf dit

Waalwijk in het verleden met de titel

bedoeling is dat rond de drie startpun-

voor alle geïnteresseerden voor €2,-

najaar start weer de volgende editie

Groot geworre. Dit hangt aan de zij-

ten die aan het Halvezolenpad zijn gesi-

per stuk. Ze kunnen besteld worden via

van de gedichtenwedstrijd voor de vol-

gevel van Café Spits. Passend van Ti-

tueerd, de route spiraalsgewijs steeds

het tabblad Contact op de website.

gende fase in de route.

tia Fluks kun je vinden op de muur van

dichter bij elkaar wordt gebracht, zodat

Eetcafé Kandinsky.

op den duur één lange doorlopende

Twijfel je of dichten iets voor jou is,

Elf gedichten hangen nu op zorgvul-

In de doorgang van het Unnaplein naar

route ontstaat. Op de website www.

meld je dan aan via de website van

dig gekozen plekken in de gemeente.

de Stationsstraat hangt Zonnestraalrijk

dichterbijwaalwijk.nl onder tabblad Po-

De inhoud van de gedichten en de plek
hebben een match.
Zo staat het gedicht over de Sint Jan van

DichterBijWaalwijk.
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En als laatste hebben we nog het ge-

BijWaalwijk om de paar maanden bij-

burg via onder andere de Putstraat in

dicht Geboren getogen van Dianne van

eenkomsten die door alle Waalwijkers

Waalwijk naar het Land van Heusden

Eekert. Dit gaat over de verstilde sfeer

bezocht kunnen worden. Iedereen kan

en Altena om aardappels te bemach-

op een begraafplaats. We hebben daar

daar genieten van gedichten geschre-

Hans Branderhorst in de stadstuin met
zicht op de kerk. De Aardappeltocht van
Marie-Thérèse de Bont dat bij de opening bij Bakker Pim onthuld is, verhaalt

een plekje voor gevonden bij de be

tigen. Een Haiku van Ank Naerebout
met als titel Langs het Halvezolenpad
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Prijswinnaar van de speciale woordzoeker uit De Wijkkrant 1:





 
ͳǣ

De winnaar is Marianne van Dijk!
Gefeliciteerd!
Jij ontvangt het boek ‘Tosti- het ponyavontuur van Soof en Sokkie’
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Buurthuis
Zanddonk

Willaertpark 2a
5144 VM Waalwijk
T (0416) 33 82 88

Verenigingsgebouw
De Ouwe Toren

Loeffstraat 107
5142EP Waalwijk
Beheerder Paul vd Boom
T 06 16513665

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)diensten (1x per 2
weken)
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

MAANDAG
18.00

DINSDAG
09.30 - 10.30
13.30
18.00

WOENSDAG
16.45

DONDERDAG
16.45

VRIJDAG
14.00

ZATERDAG

19.30
19.30

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

Parkpaviljoen
Waalwijk

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

Buurtcentrum
Sprang-Driessen
Jeroen Boschstraat 1
5161 VA Sprang-Capelle
T (0416) 283052,
bgg. 06 30702702
buurtcentrumsprangdriessen@hotmail.nl

Buurthuis
Vrijhoeve

13.00 - 16.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 15.00
17.00 - 19.00
19.30 - 23.30
19.30 - 23.30
20.00 - 22.00

(1x per 2w)
Bingo
Naailes
Vrije Inloop
BV D.O.T
Nl Praatles
Kookclub
Amarant
Vrije inloop
BV DVB
Wild Cats
Dance

COLOFON

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

18.15
19.30 - 20.30

Double You
dance
Weight
Watchers
Yoga

Double You
dance

19.00

Bingo - om
de week
Djemm

ZONDAG
10.00 -12.30

Bijscholing
Allochtonen

DINSDAG
09.00 - 12.30
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.30 - 16.30
19.30 - 20.30
19.30 - 20.30

3 x 1 uur
Yoga
Vrije inloop
BV D.O.T
Kaarten
2x 1 uur Yoga
Jazz Dance
1x per 2 wk
Sjoelver.
Langstraat

WOENSDAG
09.00 - 10.00
09.30 - 12.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
16.00 - 20.00
17.00 - 20.00
19.00 - 20.30
19.00 - 21.00
19.30 20.00 - 22.00
20.00 - 23.00

55+ Gym
Turkse
vrouwen
ontmoetingen
Vrije inloop
BV D.O.T
Buurtkamer
Kookgroep
Wij(k)diensten
Zangkoor
Rode en
Witte Wijk
Kaartavond
Bloemschikken
Gospelkoor

VRIJDAG
Houtsnijden 13.00 - 17.00
Ouderengym 13.00 - 17.00
19.00 - 23.00
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 Vrouwenpraatgroep
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
DONDERDAG
09.00 - 11.15
09.00 - 12.00

Vrije inloop
BV D.O.T
Sjoelen,
ene week
competitie
andere week
vrij sjoelen

ZATERDAG
09.00 - 13.00

Elke 1ste
zaterdag
vd mnd
Verzamelaarsbeurs
19.30 - 21.30 Bloemschikken
			
			
ZONDAG
13.00 - 16.30 Elke even
week Rikken
en Jokeren
16.00 - 20.00 Buurtkamer

DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
09.30 - 11.30 Taalgroep
13.00 - 17.00 Vrije Inloop
13.00 - 17.00 Vrije Inloop
GESLOTEN
15.00 - 17.00 Wijkdienst
ZONDAG
(Contour de Twern)
12.00 – 18.30 Vrije Inloop
17.00 - 17.30 Aanschuiven
‘Eten met…Bert’ 2-gangenElke 4e zondag v.d. maand
‘Muziek met…’(live optredens)
maaltijd voor € 2,50
(vakantie van 13-07 t/m 08-08)
OP ZOEK NAAR EEN RUIMTE VOOR UW BIJEENKOMST OF VERGADERING? INFO@PARKPAVILJOENWAALWIJK.NL OF WWW.PARKPAVILJOENWAALWIJK.NL

MAANDAG
09.00 - 11.00

WOENSDAG
DINSDAG
13.00 - 17.00
Inloop/ koffie 09.00 - 11.30 ‘Thuis met
13.30
bestuur
Dementie’
(voor mensen met de ziekte
dementie en hun mantelzorgers)
13.00 - 17.00 Vrije Inloop
13.30 - 15.30 Kooklab

MAANDAG
vanaf 19.45	Koor
Phonè

DINSDAG
vanaf 18.00	Muziekver
Marijke

WOENSDAG
19.30
19.45
20.00

MAANDAG

Akkerwinde 1A
5161 XL Sprang-Capelle
T (0416) 27 97 43
www.buurthuisvrijhoeve.
organiseert.nl

Steunpunt
Achter de Hoven

20.00

Yoga 55+
Bridge
De Notenkrakers
Musical Next

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

MAANDAG
13.00 - 17.00

Buurthuis
Bloemenoord

Double You
dance
Bridge
Yoga

ZONDAG
afhankelijk van het
programma

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)

Vrije Inloop
Vertrek
wandeling
(5km)
Diabetes
Challenge
(tot 29 09)

DONDERDAG
Cursus Reiki 19.30
Schaakver.
De Zandloper
Dansver.
Tango Jubilo 19.45

DC De Kets
(dansen v.
mensen met
beperking)
Rolidas
Rolstoeldansers

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

DINSDAG
09.00 – 09.45

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
Koffieochtend
13.00 – 16.30 Vrij Biljarten
13.00 – 16.30 Vrije Inloop

Meer Bewegen Voor
Ouderen
(1e Groep)
10.00 – 10.45 Meer Bewegen Voor
Ouderen
(2e Groep)
13.00 – 16.30 Biljarten
Ouderen
Vermaak

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

ZATERDAG
20.00

VRIJDAG
18.30 – 20.30 	Jeugddisco
groepen
1 t/m 8
(1x per mnd)

ZATERDAG
09.30 – 10.30

VRIJDAG
13.30 – 16.00 Sjoelen
13.00 – 16.30 Vrije Inloop

ZATERDAG

Redactie De Wijkkrant: dewijkkrant@talgv.nl • Volg ons ook via www.facebook.com/Wijkkrant0416 • www.twitter.com/DeWijkkrant
Redactieleden: Hanneke van Eeten • Aart Borsje • Marianne Visser • Alphons van Lieshout • Kim van der Mee • Olena Damen •
Lucy Mayer • 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
 e uitgever is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, vervolgschade of schade van welke aard dan ook, ontstaan uit, of verband houdende
D
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.
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ZONDAG
gesloten

10.30 – 11.30

Ridin
Linedancers
(2e zat. vd
maand)

Ballet 4-6
jaar
Ballet 7-12
jaar

ZONDAG
Gesloten	 

ZONDAG

Heeft u nieuws voor
De Wijkkrant?
mail naar:
dewijkkrant@talgv.nl

