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Verschijnt in Waalwijk en Sprang-Capelle

Dé krant voor bewoners door bewoners
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Op bezoek bij sint en zijn pieten!
Ook dit jaar zal Sinterklaas zijn intrek

Kosten

nemen in het oude gemeentehuis van

Om te zorgen voor een goede spreiding

Waalwijk (tegenwoordig het Huis van
Waalwijk genoemd). Tot en met 1 de-

van het bezoek, moet u de komst van
uw kroost vooraf aanmelden.

cember is het één groot feest in het

Dat kan via de website

Huis van Sinterklaas met Sint en zijn

www.huisvansinterklaaswaalwijk.nl

pieten. Natuurlijk neemt de Sint pepernotenpiet en rolstoelpiet mee!

De tickets zijn €1,50 voor kinderen (3
t/m 17 jaar) en €3,- voor volwassenen.
Elk kwartier start er een nieuwe rond-

Doordeweeks kunnen schoolklassen

leiding. Elke rondleiding duurt een uur

zich aanmelden om een bezoekje te ko-

en eindigt met een bezoek aan Sinter-

men brengen aan de goedheiligman, en

klaas in zijn werk en slaapkamer.

in de weekenden en op woensdagmiddag kunnen families zich aanmelden.

Per rondleiding is plaats voor dertig

Wil jij ook langskomen? Ga dan naar

deelnemers. Vorig jaren waren er 4.000

www.huisvansinterklaaswaalwijk.nl

bezoekers waarvan zo’n 3.000 gelovige

en vindt daar meer informatie over het

zielen. Omdat het aantal dagen verder

Huis van Sinterklaas en hoe je tickets

is uitgebreid, is er nu capaciteit voor

kunt bestellen.

ongeveer 5.000 bezoekers.

Wilt u ook een goed verlicht
achterpad?
Gemeente Waalwijk en Casade willen
de veiligheid en het veiligheidsgevoel
in brand
gangen vergroten. Daarom
bieden zij huurders gratis ledlampen
aan voor een goed verlicht achterpad.
Huiseigenaren krijgen de helft ver-

vandalismebestendig zijn. In Waalwijk,
Sprang-Capelle en Waspik hangen in
middels al ruim 900 buitenlampen

goed.

vanuit dit project.

Inwoners die een donker achterpad

Meer informatie

hebben en zich onveilig voelen, kun
nen gezamenlijk een aanvraag indie
nen voor achterpadverlichting. Dit zijn
led-buitenlampen die energiezuinig en

Meer informatie en het
aanvraagformulier vindt u op
www.waalwijk.nl/
achterpadverlichting.

WILT U DE WIJKKRANT OOK DIGITAAL ONTVANGEN? GEEF DAN UW MAILADRES DOOR AAN DEWIJKKRANT@TALGV.NL
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Buurtactiviteit bij buurthuis
Zanddonk een groot succes

Voorwoord

De buurtsportcoaches hebben een

De laatste krant: we zijn alweer aan het einde van het jaar! Inmiddels
weten we al dat er ook in de loop van volgend jaar bij u weer een aantal
Wijkkranten op de deurmat vallen en daar zijn wij - als vrijwilligers - heel
blij mee!!!

goede klus geklaard, met als doel
de buurt te verbinden in het een geslaagde activiteit. Op 2 november was
het gezellig druk op het grote veld bij
buurthuis Zanddonk.

In deze krant aandacht voor een prachtig fotoboek, de leuke activiteiten
bij buurthuis Zanddonk, een interview met Hans Brekelmans en leuke
knutseltips voor de kinderen en voor de volwassenen een puzzel!

Er was een live dj, die de lekkerste
nummers liet horen, een panna knockout waarin een ieder die wilde zijn kunsten kon vertonen en een overheerlijke

Alle vrijwilligers willen u dan ook weer veel leesplezier wensen en hele
fijne dagen! Tot volgend jaar!

barbecue, waar een ieder zich te goed
kon doen aan hamburgers, salade en
een knoflooksaus waar je een week
later nog van stonk, zo lekker. Verder
was de sport en spelbus van ContourdeTwern aanwezig met een springkussen, dat op zo’n gelegenheid niet mag
ontbreken. Er hing een prettige sfeer
en iedereen was druk met elkaar bezig.
Dus de woorden ‘groot succes’ zijn niet
gelogen.
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Eerbetoon aan een juweel van een bruin café

Waalwijkse fotograaf Luuk Aarts brengt fotoboek
‘Café-Centraal’ uit
WAALWIJK – Na bijna 104 jaar be-

ook uitgever van het magazine De

Café-Centraal, door Luuk Aarts (foto’s),

staan sloot begin dit jaar de deur van

Sjaak en van diverse columnbundels

Sjaak Koolen en Joep Trommelen

van Brabants-Dagblad-journalist Sjaak

(teksten). 152 pagina’s. Gebonden, harde

Koolen.

omslag. Foto’s in zwart-wit. ISBN:

Het fotoboek kwam mede tot stand

978-90-818246-5-1. Prijs: 24,95 euro.

gedwongen, want uitbaatster Zus

dankzij een subsidie van de gemeente

Het fotoboek is te koop in The Read Shop

Leenheers (Waalwijk, 1936) kreeg

Waalwijk, die dit project betitelt als

in winkelcentrum De Els in Waalwijk.

het bruine buurtcafé Café-Centraal
aan de Grotestraat in Waalwijk. Nood-

‘van historisch belang’.

gezondheidsproblemen. Daarmee viel
het doek voor een bijzonder etablissement in Waalwijk, eentje waarin de
laatste zestig jaar amper iets veranderde aan het interieur.

Een klassiek bruin café was Café-Centraal, met veel stamgasten. Precies 99
jaar en één maand was het de thuisha-

die van anderen - aan Café-Centraal in

ven van Herensociëteit De Gezelligheid,

woorden en zet de historie van de ho-

gilde Sint Crispinus & Sint Crispinianus

recazaak op een rijtje. Collega-journa-

was er thuis en onder meer ook visclub

list Joep Trommelen (1963), eveneens

Het Puiloog, de spaarkas, kaarters en

woonachtig in Waalwijk en stadsdich-

biljarters.

ter, verhaalt in het boek over zijn persoonlijke band met het café.

De Waalwijkse fotograaf Luuk Aarts
(Waalwijk, 1961) brengt in een prach-

Dankzij ‘Café-Centraal’ blijft de unieke

tig fotoboek het laatste jaar van Café-

ambiance van het Waalwijkse etablis-

Centraal opnieuw tot leven. Het boek is

sement voor altijd bewaard. Het laat

verschenen op 16 november bij Uitge-

niet alleen het echte Centraal zien,

verij Baard & Kale uit Waalwijk.

maar ook een bijna verdwenen café-

Foto’s Luuk Aarts.

cultuur. En: de vergankelijkheid van het
In totaal werkte hij bijna twee jaar aan
het boek. Zijn plaatsgenote Chantal

leven zelf.

Berber (1974) is verantwoordelijk voor

Uitgever Baard & Kale

de vormgeving. Journalist Sjaak Koo-

‘Café-Centraal’ wordt uitgebracht door

len (1952) vangt zijn herinnering - en

Uitgeverij Baard & Kale uit Waalwijk,
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Peter Pan vliegt naar Waalwijk!
De musical Peter Pan is 5x te zien op

Versies

4, 5 en 6 januari 2019 in Theater De

Er bestaan diverse versies van het ver-

Een van Haaks handen is bij een eer-

haal als film en als musical. De versie

der gevecht met Peter Pan afgehakt en

die De Notenkrakers aangekocht heb-

door een krokodil opgegeten, waarna

ben en op gaan voeren is die van Piers

de kapitein zijn hand door een haak

Chater Robinson.

heeft vervangen.

Leest in Waalwijk. Kindermusicalgroep De Notenkrakers brengt hiermee sinds 1997 haar 21e musical in

We maken kennis met Kapitein Haak.

Haak heeft gezworen hiervoor

Theater De Leest. De in 1982 opge-

wraak te nemen. De krokodil

richte groep brengt dus opnieuw een

heeft ook een klok van Haak in-

geweldig mooie gezinsmusical voor

geslikt en is daardoor door het

jong en oud naar Waalwijk. Wie Peter

getik steeds op afstand te horen.

Pan kent, weet dat hij kan vliegen en

Wanneer ze allerlei avonturen
hebben beleefd biedt Wendy de

dus kom dat zien en beleven!
t

Verloren Kinderen, die zonder
ouders zijn opgegroeid, aan om

Peter Pan, het jongetje dat altijd kind

mee terug te gaan naar Londen,

wil blijven, is een personage verzonnen

zodat ze daar geadopteerd kun-

door de Schotse schrijver J.M. Barrie.

nen worden. Hoe dit af gaat lo-

Barrie was het negende kind van David

pen……

Barrie en Margaret Ogilvy. Zijn jeugd
oudere broer David junior overleed op

De ’making of’ door De Notenkrakers

twaalfjarige leeftijd aan hersenvlies-

De fantastische decors en kle-

ontsteking. Barrie was zelf zes jaar en

ding, onder leiding van Corine

zag hoe zijn moeder werd overweldigd

In de afgelopen 30 jaar is Peter Pan de

Hoveniers en Harrie Verhoeven ge-

Musical professioneel geproduceerd in

maakt door vele vaders en moeders

vid de jongen die nooit zou opgroeien

heel Europa, waaronder het Londense

van de kinderen en diverse andere vrij-

om haar te verlaten. Het drama speelt

West End, Ierland, de Kanaaleilanden,

willigers, brengen ca. 43 Notenkrakers

Scandinavië en daarnaast tours door

(8 tot 16 jaar) terug naar Londen in het

het VK, Spanje en Nederland. Naast de

jaar 1905 en vervolgens naar Wonder-

over Peter Pan, een jongen die niet wil

doorlopende internationale professi-

land. Regisseuse en choreografe Aukje

opgroeien.

onele presentaties zijn de werken van

Nieuwenhuijze, haar assistent Luc Ver-

Piers favoriet bij scholen en amateur-

boven, muzikaal leider Ruud Verkoeijen

werd getekend door een drama. Zijn

door dit verlies. Voor haar was Da-

zeker een rol in de verhalen en het toneelstuk dat Barrie later zou schrijven

Peter Pan

theatergezelschappen en jaarlijks wor-

en productieleider Toine van de Wiel

drie

den er door deze krachten wereldwijd

zijn weer de creatieve breinen die de

zoontjes van de familie Llewelyn Da-

een groot aantal producties uitgevoerd

groep naar een grote hoogte stuwen.

vies en hun gouvernante Mary Hodg-

waar zij de rechten voor aankopen.

In 1897 ontmoette Barrie de

son in Kensington Gardens in

een jaar lang
werken aan een
productie en het
publiek bij losse optredens
en musicalvoorstellingen daarvan mee
te laten genieten. De kinderen doen
mee op basis van een auditie op het
gebied van zang, dans en spel.
Het resultaat dat nagestreefd wordt is
dat de kinderen genieten van de voorbereiding, de tussentijdse optredens
waarin ze zich presenteren en dat zij
anderen (de bezoekers) laten genieten
van hun optredens. De Notenkrakers
hopen dit nog tot in lengte van jaren vol
te mogen houden.
Wil je ook mee gaan vliegen met
Peter, Wendy, Jan en Michiel naar
Wonderland ?
Kom dan naar de voorstelling op 4, 5
of 6 januari 2019 in Theater De Leest.
Kaarten via www.deleest of het bespreekbureau 0416-331751. Kinderen
krijgen natuurlijk korting!

Telkens weer blijkt dat kinderen met

Het verhaal van Peter Pan

de juiste motivatie enorm genieten van

Een mooi en meeslepend sprookjesachtig verhaal, door de kids van De
Notenkrakers gebracht in een musical
voor het hele gezin!
Het verhaal begint in Londen, in het
huis van de familie Liefje. George en zijn
vrouw Mary zijn zich aan het klaarmaken
voor een etentje. Hun kinderen, Wendy,
Michiel en Jan, zijn in de kamer aan ‘t
spelen. Als het echtpaar Liefje net naar
het etentje vertrokken is en de kinderen
slapen, klapt opeens het raam open en
van een klein lichtje: Peter Pan en het

zijn hond uit te laten. Al snel speelde

elfje Tinker Bell. Ze zijn op zoek naar de

Barrie allerlei avontuurlijke spelletjes

schaduw van Peter, die hij bij een vorig

met de kinderen, waarin piraten en in-

bezoek aan het huis is verloren en die

dianen optraden. De spelletjes vorm-

toen door Wendy is gevonden. Hij leert

den de basis voor verhalen met als

de kinderen eerst vliegen en dan vliegen

hoofdfiguur een personage dat hem

ze samen weg, eerst over Londen en

beroemd zou maken: Peter Pan.

dan bij de 2e ster rechts af.

Foto: Jeroen Pulles van Pulles&Pulles.

er verschijnt een jongen in gezelschap
Londen. Barrie had de gewoonte daar
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“We doen het iets rustiger aan, OP DE KOFFIE BIJ
met hier en daar een klusje”
In

gesprek met Hans Brekelmans,

zoveel mogelijk onder de mensen, be-

maar leuke dingen, zoals tennissen

wat een eer, en die eer had ik. De red-

zocht veel wedstrijden, voorstellingen

en voorlees opa. Zijn vrouw is in 2014

en recepties. Aandacht besteed aan

gestopt met werken bij De Efteling. Hij

het Twerlen, en de krant lezen om op

lijkt op zijn vader hij heeft het op de-

de hoogte blijven is erg belangrijk. We-

zelfde manier gedaan. In 2002 over-

lukkig mogen we nog vier jaar verder.

ten wat er leeft. Als loco huisbezoeken

leden op 91-jarige leeftijd. Die is, al

Een van zijn laatste wapenfeiten in de

doen bij 60 jaar getrouwden, leuke be-

was het maar voor twee minuten, ook

zoeken wel eerst even de achtergrond

locoburgemeester geweest als oudste

uitgezocht. Vergelijkt het College met

raadslid. Zeven kinderen thuis en er is

Sinterklaas. Burgemeester als Sint en

aan mantelzorg gedaan. Politici moe-

georganiseerd, en doet het nu rustig

de wethouders de pieten. Het is nog

ten

aan. Door al dat werken kwam het

een beetje zo, ambtenaren horen met

maar als het kan vriendelijker. Hij wilde

beide voeten in de lokale samenleving

geen raadslid meer zijn, maar meer op

te staan. Zeer geliefd bij schoolbestu-

de achtergrond blijven als vraagbaak.

der van de Wijkkrant anders zou dit de
laatste editie geweest zijn, maar ge-

politiek. Hij heeft het evenement met
Maarten van der Weijden nog mee

privéleven in de verdrukking. Hij is inwoner en was daarnaast ambtenaar,

van mening kunnen verschillen

ren. Trots op de 80, een groot feest

De zaterdag openstelling van het ge-

Géén achterkamertjespolitiek, liever

raadslid en wethouder van Waalwijk,

mede door de goede samenwerking

meentehuis moet nog gaan draaien

coöperatie dan confrontatie. College,

de van oorsprong uit Berkel-Enschot

met de Horeca. Om De Els en daar-

als proef. Waalwijk heeft veel te bieden

Raad en organisatie moeten SAMEN

mee het Centrum een nieuwe, ster-

aan vertier, bij goed weer komen de

Waalwijk handen en voeten geven. Nu

kere basis te geven is het een absolute

mensen vanzelf. Drie jaar wethouder-

genieten van de tijd, van wat allemaal

voorwaarde dat VVE De Els, Centrum-

schap was een soort verlenging. Is met

tot stand is gebracht, zijn vrouw Corrie

management, gemeente, vastgoedei-

Lokaal Belang , zijn partij, pleitbezorger

is er ook gelukkig mee. Het is een leer-

genaren en ondernemers de handen

voor verjonging in de politiek. Het is

zame tijd geweest. Voor de jeugd zou

ineen slaan. Het is daarom erg jammer

een lokale partij dus herkenbaar, zelf

op uitgaansgebied meer te doen moe-

In 1976 begonnen als ambtenaar, ter-

dat deze samenwerking (in een BIZ) is

het contact op zoeken. De wijkspreek-

ten zijn. Samen met de Horeca, Tave-

wijl hij nooit van plan was voor een

mislukt. Hans is zelf VVE-bestuurder

uren zijn helaas niet zo goed van de

nu en gemeente worden er gelukkig

gemeente te gaan werken. 37 jaar bij

van zijn wooncomplex. De ingang van

grond gekomen, daarom zelf “de boer”

diverse evenementen georganiseerd.

dezelfde baas gewerkt en eindigend

het gemeentehuis aan de Winterdijk

op gegaan, met veel plezier en nog

Er komt binnenkort een interessant

in de politiek als raadslid, wethouder/

schept afstand tot de burger door de

meer waardering gekregen voor de

boekje uit van Kees Verschure en Peer

locoburgemeester (ruim 4 jaar). Met

brug, dat was niet de bedoeling. Het

vele vrijwilligers/sters. Het cement van

Elshout, met als titel “Waalwijk zoals

ondermeer het Centrum, Jeugdzorg,

is belangrijk de mensen de juiste rich-

onze samenleving.

het gaat”, waarom kan er in Waalwijk

Sport, Onderwijs en Cultuur in de por-

ting op te sturen, een vragende burger

tefeuille. Hij heeft het schoenmuseum

mag je nooit vertellen dat de gemeente

Hij heeft zes kleinkinderen en is eens

Hans wel, hij heeft in alle delen van de

in leven gelaten ondanks alle romp-

geen geld heeft. Er is altijd geld, alleen

per week oppas opa bij zijn dochter

stad gewoond. Waalwijk is zijn stad,

slomp. Het parkeren in het centrum,

niet genoeg voor iedereen. Je moet

in Zeist samen met zijn vrouw. Al het

samen met de kernen Sprang-Capelle

om de stad in leven te houden. Altijd

prioriteit zien te krijgen.

moeten is weg en dat is fijn, alleen

en Waspik.

afkomstige Brekelmans. Waar hij in
zijn studententijd ook redacteur van
een weekblad is geweest.

zo weinig. We zijn niet gauw trots,

Groene vingers?
Meld u aan voor adoptiegroen!
Hoe vindt u dat uw straat eruitziet?

van de gemeente aanschaffen. De ge

Bent u tevreden over het groen in uw

meente vergoedt € 17,50 per m2. Er

buurt? Of mag het wat fleuriger? Wilt
u een stuk openbaar groen adopteren?

Op dit moment zijn er al meer dan 80
locaties in Waalwijk waar bewoners

Samen met buurtbewoners kunt u het

groen onderhouden. Ook iets voor u en

gemeentegroen in uw buurt adop-

uw buurtbewoners?

teren en onderhouden. Dit betekent
nieuw groen planten, onkruid en afval

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op

ver
wijderen, schoffelen/harken en

www.waalwijk.nl/adoptiegroen.

water geven.

Of bel ons via 0416-683456.

Zelf planten kiezen
Bij adoptiegroen mogen bewoners zelf
de planten kiezen en deze op kosten
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FairTrade gemeente
Waalwijk vordert goed
Het eind 2017 opgestarte project om

dat deze in het voorjaar van 2019 tij-

van onze gemeente een FairTrade Ge-

dens een mooi passend evenement

meente te maken loopt voorspoedig.

in één keer gecertificeerd zullen gaan

Bedrijven, instellingen, organisaties

worden. Een aantal supermarkten vol-

die aan de vereiste FairTrade criteria

doet reeds geruime tijd, een aantal zijn

voldoen krijgen een speciaal hiervoor

bezig dat nu snel te bereiken.

ontworpen plaquette uitgereikt. De

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 foto is gemaakt met een mobiele
telefoon staande in een binnentuin aan de
voorzijde van het oude gemeentehuis in
Waalwijk.
De fotograaf is Henk Bergmans.

de aandacht brengen.

eerste plaquettes zijn inmiddels door

Een ander bijzondere certificering die

wethouder Dilek Odabasi, i.s.m. met

het projectteam in gedachten heeft is

de projectgroep, officieel en feestelijk

die van 6 a 10 winkels in Grotestraat

uitgereikt aan Winterdijk 30B en Park-

“West”, het deel van de Grotestraat

paviljoen Waalwijk. De derde uitreiking

vanaf de Markt tot de Mr. van Cooth-

staat inmiddels ook gepland en wel op

straat. Daarmee krijgt deze straat het

donderdag 6 december om 18:00 uur

unicum en de eer als eerste de (nu nog

aan De Kansenfabriek die als eerste

onofficiële) eretitel “FairTrade straat”

Maatschappelijk Verantwoord Onder-

in de wacht te slepen! Ook dit zal naar

nemen (MVO) initiatief wordt gecertifi-

verwachting plaatsvinden in het voor-

ceerd; deze uitreiking zal plaatsvinden

jaar van 2019.

tijdens het maandelijkse diner chan-

Het doel van de projectgroep is om in

tant aldaar. Zie voor verdere info de

het najaar, mogelijk tijdens de lande-

facebook pagina van FairTrade Waal-

lijke FairTrade week, voor de gemeente

wijk en van De Kansenfabriek.

het certificaat “FairTrade Gemeente” te
bemachtigen. Daarmee laten we met

In de tussentijd wordt er door het pro-

ons allen zien dat we FairTrade een

jectteam hard en enthousiast aan ge-

warm hart toedragen; hiermee dragen

werkt om ook alle verder benodigde

we gezamenlijk bij aan het structureel

partners binnen te halen: supermark-

sterker maken van de positie van de

ten, cadeauwinkels, horeca, kappers,

mensen in de minder goed bedeelde

hotels / B&B’s en diverse maatschap-

landen, zodat men daar met zelf ver-

pelijke organisaties (Kinderboerderij,

diende middelen kan investeren in ge-

scholen, zorginstellingen, sportvereni-

zonde en menswaardige leefomstan-

gingen, geloofsgemeenschappen). En

digheden, scholing, ziekenhuizen, enz..

uiteraard dient het gemeentelijke apparaat ook aan de vereiste criteria te

Wilt u meer weten over FairTrade, wilt

gaan voldoen.

u uw steentje op welke manier dan ook
bijdragen, hebt u vragen? Stuur een e-

6

Inmiddels kan gezegd worden dat het

mail naar fairtradewaalwijk@outlook.

minimum aantal (6) benodigde super-

com of kijk op de Facebook-pagina van

markten overtroffen gaat worden en

het projectteam (fairtradewaalwijk).

DE WIJKKRANT

UITpunt Waalwijk stopt per
1 januari 2019, informatiepunt blijft
Het UIT-punt Waalwijk houdt per 1

Regionaal Bureau voor Toerisme

januari 2019 op te bestaan en gaat

Aanleiding voor het opheffen van het

in datzelfde jaar op in het Regionaal
Bureau voor Toerisme. Het huidige

ASSISTENT
BEHEERSTER/-DER

UITpunt is de oprichting van het Regionaal Bureau voor Toerisme waarin de
gemeenten Loon op Zand, Waalwijk,

informatiepunt blijft gehuisvest in de

Heusden en Dongen gaan samenwer-

bibliotheek aan de Wilhelminastraat.

ken om een goede gastheer te zijn in de

OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERSWERK?

streek. De verwachting is dat de nieuwe
organisatie slagvaardiger en efficiënter

ben je een echte regelnicht of -neef?
dan zijn we misschien wel op zoek naar jou!

opereert en de Langstraat beter op de
kaart zet.

Informatiepunt
Het huidige informatiepunt, dat nu

INTERESSE?

gevestigd is in de bibliotheek aan de
Wilhelminastraat in Waalwijk, blijft. De

mail: info@stichtingparkpaviljoenwaalwijk.nl
bel: 0416 33 29 62/ 06 23 07 81 39

website van het UIT-punt blijft in elk
geval tot 1 januari actief.

of loop op maandagochtend tussen 9 en 11u eens binnen!

De raad van Waalwijk heeft in mei
2018 besloten tot oprichting van een
Regionaal Bureau voor Toerisme met

Grotestraat 154a - 5141 HC Waalwijk
www.parkpaviljoenwaalwijk.nl - Facebook@parkpaviljoenwaalwijk

daarbij een lokaal informatiepunt.

Werkbijeenkomst ‘Samen werken aan
de Groene Agenda’ goed bezocht
Gisteravond vond de werkbijeen-

ëerd en hoe er kan worden gezorgd

voor het groenonderhoud te maken op

klimaatverandering op te vangen. De

komst ‘Samen werken aan de Groene

voor een grotere variatie aan planten

basis van wat het oplevert voor de na-

gemeente wil meer aansluiten bij de

Agenda’ plaats. Ruim vijftig deelne-

en diersoorten in de gemeente. Eind

tuur in plaats van de kosten. Daarnaast

wensen van inwoners en bewonersi-

mers hebben gewerkt aan verschil-

dit jaar kunnen inwoners stemmen op

is er behoefte aan het oprichten van

nitiatieven stimuleren. Zo wordt onder

lende thema’s op het gebied van

de ideeën via de website van de ge-

een educatie- en belevingscentrum

andere samen met inwoners, instellin-

voor groen, biodiversiteit en klimaat.

gen en ondernemers de Groene Agen-

groen. Zo werd er bekeken hoe de

meente.

De ideeën die door inwoners worden

da opgesteld. De Groene Agenda is een

gekozen, nemen wij mee bij het opstel-

uitvoeringsprogramma op het gebied

len van de Groene Agenda.”

van groen. Centraal staat de verbe-

hoeveelheid groen in de bebouwde
kom kan worden vergroot, hoe het bestaande groen kan worden verbeterd,
hoe er meer bewustwording over de
waarde van groen kan worden gecre-

Wethouder Dilek Odabasi: “Het was

tering van de kwaliteit van het groen,

een productieve avond met zeer be-

De Groene Agenda

trokken inwoners. Er zijn veel goede

Groen staat de komende jaren hoog op

biodiversiteit en natuurwaarden en

ideeën ingebracht. Zo werd er onder

de agenda in de gemeente Waalwijk.

het vergroten van het bewustzijn van

vergroting van de hoeveelheid groen,

Groen is belangrijk om de effecten van
groen en het belang ervan.
andere aangegeven om de afwegingen
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
7

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.

DE WIJKKRANT

GEDICHTEN DOOR
Mijn naam is Frank Pijnenborg. Ik doe
vrijwilligerswerk op Eikendonk. Vanwege mijn handicap loop en praat ik
wat moeilijker. Mede daardoor altijd al
veel geschreven. Denk maar gedachtes 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 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.

Een mooie herfstdag

Ik ben een schaduw

Ik kijk ns naar buiten

Zie van alles gebeuren
Wandelend in de najaarszo
n
Vogels vliegen met elkaar

Maken een looping in de luc

ht
Het gekwetter in een boom
Een blaadje dat dwarrelt
In de wind
Nog niet wetend
Waar het komen gaat
Een pad bezaait met blad
Verlicht door de zon

Lig op de grond

htendmist
Vanmorgen fietste ik in de oc
Even ben ik kortzichtig
Mijn blik was gewist
Dus reed ik voorzichtig
De wolken knipoogden
en
Een herfstzonnetje kwam kijk
Tussen de wollen deken
trijken
Het kwam mijn gevoel glads
okken
Inmiddels is de mist weggetr
En ik nog eens goed kijk

Het verzet de klok
Zomaar een dag

Waar van alles gebeur t

ideeën over? Of zou u zelf de handen
uit de mouwen willen steken? Adopteer dan een speeltuin! Momenteel
tellen we 16 adoptiespeeltuinen in de
gemeente Waalwijk.

Kijk naar buiten
Dan zie ik een grote schaduw
Ik zie het vlakke landschap
Het silhouet van een naakte boom
Het beeld verdwijnt in de nacht
Ik zoek de vorm
Van liefde op de tast

Die alle bomen kleur t
Een dag die gewoon eindig
t
Zoals het begon

PROGRAMMA DECEMBER
ELKE DONDERDAG

‚ETEN MET...BERT’ aanschuiven tussen 17 en 17.30u
genieten van een 2-gangenmaaltijd à € 2,50.
vooraf reserveren noodzakelijk!

Wat vinden bewoners?
De eerste speeltuin die een paar jaar

ZONDAG 2 DECEMBER

geleden officieel is ‘geadopteerd’ en dus

INLOOPBRIDGE inloop v.a. 13u aanvang 13.30u
bridgen mét of zonder vaste bridgepartner
inschrijven kan ter plaatse of via e-mail: bridgenwaalwijk@gmail.com

door bewoners wordt onder
houden,
is de speeltuin in de Van Goghstraat
in Sprang-Capelle. Wat vinden de be-

ZONDAG 9 DECEMBER

woners er zelf van? “Met veel plezier

knapt. De inzet van de gemeente Waal-

‚BUURTEN MET...DE WETHOUDERS’ vanaf 15u
kennismaken en gezellig buurten met de 2 nieuwe Waalwijkse wethouders
Dilek Odabasi-Seker en John van den Hoven

wijk en ContourdeTwern was geweldig.

ZONDAG 16 DECEMBER

en inzet hebben we de speeltuin in de
Van Goghstraat met vrijwilligers opge-

Realiseer je eigen ideeën!

Dan los ik op

Het is de herfst

Wat vindt u van het speelterrein in
meer aan gebeuren en heeft u daar

Verdraag geen zonlicht

Zie ik wat ik zie
en
De zon is omhoog geklomm
Is het zomer of al herfst
De winterjas of de bikini

De dag verstrijkt

Met straat, buurt of wijk een
speeltuin adopteren
uw straat of buurt? Mag hier wel wat

Laat over me heen lopen

Door een speeltuin te adopteren krij

Het is een groot succes en de buurt is

gen bewoners de mogelijkheid om hun

er blij mee, zo blij dat we zelfs bedank-

eigen ideeën in de speeltuin te realise

kaartjes hebben ontvangen. We zetten

ren. Een adoptiespeeltuin wordt door

nu met alle vrijwilligers de schouders

de buurtbewoners zelf onderhouden.

eronder dat het zo blijft. Deze samen-

Zij zijn eerste aanspreekpunt als het

werking smaakt voor de toekomst naar

gaat om het schoon, heel en veilig

meer”, aldus de bewoners.

INLOOPBRIDGE inloop v.a. 13u aanvang 13.30u
bridgen mét of zonder vaste bridgepartner
inschrijven kan ter plaatse of via e-mail: bridgenwaalwijk@gmail.com

ZONDAG 23 DECEMBER

‚MUZIEK MET...ZANGWERKATELIER’ van 14.30 TOT 16u
samen kerstliedjes zingen onder begeleiding van musicus, zanger
en stembevrijder Wim Stokwielder

houden van de speeltuin. Bewoners
kunnen zelf, na overleg met gemeente

Meer informatie

en omwonenden, aanpassingen door

Kijk voor meer informatie en de pro

voeren. De aansprakelijkheid en het

cedure op www.waalwijk.nl/adoptie

laten uitvoeren van de verplichte vei

speeltuin. Of bel ons via 0416-683456

ligheidskeuringen, zijn taken die bij de

en vraag naar uw wijkadviseur ge

gemeente liggen.

biedsgericht werken.

EERSTE KERSTDAG

‚KERST MET...BERT’ van 17.30 tot 20.30u
gezellig samen genieten van een heerlijk kerstdiner bereid door
onze huiskok. € 7,50 p/p. Vooraf reserveren!!!

Grotestraat 154a - 5141 HC Waalwijk - 0416 33 29 62/ 06 23 07 81 39
www.parkpaviljoenwaalwijk.nl - Facebook@parkpaviljoenwaalwijk
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Bed&Breakfast in een kippenhok?

De grote transformatie van een Waalwijks pand
Door Olena Damen

Dit is ons grote voordeel: als je naar een

mee helpen of een van hun vrienden.

hotel gaat, kan je daar niet in een kamer

Maar de rest: muurdoorgangen zagen,

Het is alweer twee jaar geleden sinds ik

met een groot gezin of groep vrienden

isoleren, zagen, sjouwen, timmeren,

Angelique en Suzanne leerde kennen.

blijven. In onze B&B kan dat wel”.

deuren afhangen, inrichten, kortom al-

aanwezig met een springkussen, dat op

les wat bij een verbouwing hoort, doen

zo’n gelegenheid niet mag ontbreken.

“Oke, jullie zijn eindelijk klaar met de

ze met hun tweeën. “Je kunt meer en

Ik was verbaasd en vroeg me af: hoe

B&B. Hoe gaat het nu verder dan?”,

je bent sterker dan je over jezelf denkt”,

kan in één pand een B&B, droomhuis

vraag ik, want ik kan me niet voorstel-

zeiden Suzanne en Angelique twee jaar

en nog enkele bedrijven passen? Nog

len dat deze twee zomaar kunnen stil-

geleden. Deze woorden onthield ik heel

sterker: is het echt mogelijk om dit

zitten. “Verder is ons eigen huis! Want

goed en nu zie ik de bevestiging. Nu is

werk allemaal zelf doen? Want bou-

uiteindelijk willen wij ook hier wonen”.

het niet te geloven dat dit eerst een

wen is meer voor mannen, toch? Maar

We lopen naar een privé gedeelte van

oud kippenhok was. Eerst twijfelden

Suzanne en Angelique zagen het wel

het pand. Mijn indruk is: dit wordt geen

ze of ze dit gebouw moesten kopen.

zitten. Sinds die tijd ben ik niet meer

gewoon huis, maar een droomhuis

“Dit pand stond al jaren te koop. Het

bij hun geweest. Maar een week ge-

(tenminste zeker voor elke vrouw). Be-

was best duur maar uiteindelijk was de

leden kreeg ik ineens een berichtje:

“Wij zijn net klaar met de laatste ka-

halve een grote keuken (waar je kunt

prijs gezakt en wij gingen kijken. Toen

“Kom even langs”, schreef Suzanne

mer voor onze B&B maar ons eigen

schaatsen, lachen Suzanne en Angeli-

we binnenkwamen waren we meteen

naar mij ,“dan zie je hoe ver we zijn”.

bed staat nog hier (naast de keuken)

que), gaan ze in een aparte kamer die

verkocht. Dit huis heeft écht op ons

“Graag” antwoordde ik meteen en zo

achter het gordijntje”, lacht Angelique.

net zo groot is als een slaapkamer een

gewacht. Het is bijna 100 jaar geleden

stond ik ineens weer voor het voorma-

Zij werkt ook aan het HBO en heeft

walk-in-closet maken en er komt nog

gebouwd, uit 1928 is het, er zit 90 jaar

lige oude kippenhok in Waalwijk waar

een coachingbedrijf. Haar echtgenote

een sauna én een zwembad in de tuin.

geschiedenis in. En 90 jaar stof, en 90

nu een Bed&Breakfast zit.

Suzanne is voormalig politieagent die

jaar oude leidingen en riolering (inmid-

met haar baan gestopt is om een ei-

De vrouwen zijn super trots op hun

Ik stap binnen en zie Angelique met

gen zaak te starten. Het werd dus een

pand. Niet alleen omdat het bedrijf

een werkbroek en “geverfde” trui aan.

Bead&Breakfast, eerst in hun eigen

best populair is, ze zitten vaak vol

“Het kost zo veel tijd en energie. Geen

“Sorry voor mijn outfit. Het is maan-

huis waar twee kamers werden ver-

met gasten niet alleen uit Nederland,

spijt dat jullie daar aan begonnen zijn?”,

dag, onze bouwdag. Kopje thee?” Ik

huurd. Het beviel zo goed dat de vrou-

hier kan je vaak Poolse, Spaanse, Bel-

“Nee, geen enkele minuut,” beweren

neem plaats aan een lange houten ta-

wen hebben besloten om uit te breiden

gische, Amerikaanse en zelfs Aus-

Angelique en Suzanne. Hoe lang de

fel en kijk rond terwijl mijn thee wordt

en uiteindelijk dit pand kochten.

tralische gasten tegenkomen. Zelfs

verbouwing duurt, maakt helemaal niet

bekende cabaretiers zoals Claudia de

uit. Want ze hebben geen deadlines, al-

bereidt. Het lijkt dat er in deze grote

dels niet meer),” lachen de dames.

kamer niks is veranderd: ik zie een keu-

Suzanne komt eraan, ook in een

Breij logeerde hier! Maar ook omdat

les moet op zijn gemak gedaan worden

kentje, open kast (waar verschillende

“bouwlook” en wij beginnen ons ge-

deze twee vrouwen de verbouwing zelf

én met hart en ziel. Dit is het geheim

zakjes, pakjes met granola, koekjes en

sprek, maar een paar minuten later

doen. Soms komt de zoon van Suzanne

van elk succesvol project.

andere zelfgemaakte snoepjes staan),

moet ik mijn thee even laten staan

geïmproviseerd kantoor en nog een

want ik krijg van deze enthousiaste da-

aparte ruimte met meerdere grafische

mes een rondleiding. Ze laten mij door

machines. Kortom, van alles wat, want

het hele pand lopen. Op de begane

deze vrouwen hebben hier naast de

grond bevindt zich de eetkamer waar

B&B nog een paar bedrijven: ze geven

de gasten kunnen ontbijten. Twee jaar

Elke maand vindt er in Bibliotheek

kook-workshops, maken drukwerk en

geleden zag ik op dezelfde plek alleen

Waalwijk het Digicafé plaats. Het Di-

creëren uitvaart gerelateerde produc-

maar grijze muren en wat gereedschap

gicafé biedt hulp bij alle vragen en uit-

ten. Maar B&B blijft hun favoriete din-

staan en nu is er een gezellig zaaltje

dagingen die u op internet tegen kunt

getje.

waar de gasten kunnen ontbijten. We

komen, bijvoorbeeld het aanmaken

gaan verder, naar boven, naar de ka-

van een account, het updaten van een

mer die pas voor de gasten is geopend.

programma of de instellingen van uw

“Toen je hier de vorige keer was, werd

Facebook.

op deze plek de vloer gelegd, daar was

Hebt u vragen over internet of de wer-

een groot gat naar beneden”, gaat Su-

king van uw smartphone, tablet of lap-

zanne door. Zonder hun uitleg kon

top? Dan is er nu het Digicafé! In het

ik deze plek niet meer herkennen: in

Digicafé in de Bibliotheek Waalwijk,

plaats van een donkere stoffige zolder

elke derde zaterdag van de maand van

zie ik nu een lichte ruimte met enkele

14.00 tot 15.30 uur, kunt u onder het

bedden, stoelen, bankje, TV, mini keu-

genot van een kopje koffie al uw vra-

kentje en grappige schilderijtjes op de

gen stellen. U wordt geholpen door een

muren. Het voelt net alsof je thuis bent.

deskundige, maar u helpt ook elkaar.

“Ik ben meer van de technische dingen

Daarnaast besteden we elke maand

en Angelique maakt het gezellig”, ver-

extra aandacht aan een actueel thema,

telt Suzanne. “Het is een groepsruimte

zoals online privacy, nepnieuws, coo-

waar tien mensen kunnen verblijven.

kies of computerbeveiliging.

Digicafé

9

Zaterdag 15 december
van 14:00 tot 15:30 uur
Locatie: de Bibliotheek Waalwijk
Toegang: gratis
Neem tijdens het café uw eigen laptop,
tablet of smartphone mee.
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Nederland door de ogen van buitenlanders

Feesten?
Dat kunnen de Nederlanders niet
Door Olena Damen

den. Een van mijn vriendinnen had er

zijn allemaal “plat” of zo… Kijk, als wij

dat van alles wat je in een pornofilms

al werk en belde mij een keer op om

op het werk in de kantine zijn, is onze

ziet brengt plezier. Maar dat is niet zo,

te vragen hoe het met mij ging. Ik had

tafel (waaraan meestal Spaanse zitten)

je wordt gefrustreerd en teleurgesteld

in die tijd drie banen, James twee. Wij

het meest druk en lawaaierig, haha. De

als je iets dergelijk in de werkelijkheid

werkten allebei in de PR en hadden een

rest van de mensen aan de tafels zitten

probeert. Dat willen we juist niet in

heel actief leven. Maar wij hadden geld

gewoon stil.”

onze films, wij willen eerlijke scene’s

leen maar goed feesten en trekken

tekort om voor iets te sparen en in ons

Alba: “Hier heb ik bijna niks behalve

creëren.”

zich nergens iets van aan, zeggen

project te kunnen investeren. Dus toen

Alba:

ze belde gaf zij een telefoonnummer

porno impliceert

door van een uitzendbureau. Ik was

dat alle acteurs

van plan om een paar maanden later

betaald worden,

ken over hen alleen op een bepaalde

weg te gaan maar, wanneer ik belde

ze mogen niet

manier. Ik ken tientallen buitenlan-

vroegen ze: “Kunnen jullie aanstaande

gedwongen wor-

vrijdag komen”? Die vrijdag waren we

den om in een

al in Nederland. Het was geen emoti-

of andere film

onele beslissing maar een noodgeval

opgenomen

te

altijd mensen zijn (onafhankelijk van

want in Spanje konden wij niet meer

worden.

de

hun nationaliteit) die alles van het

rondkomen.”

acteurs moeten

Tranquila tranquila, mañana mañana!
Deze “pop-up” komt gelijk in je op als
je een Latino ontmoet. Ze kunnen al-

mensen vaak. Maar zulke stereotypen
spelen tegen ons zelf, want we den-

ders uit verschillende landen (ook uit
Latijns Amerika) en het feit is dat er

leven pakken, en een doel/streven
hebben, maar er zijn ook mensen die

“Ethische

Al

van tevoren af-

Saai land, rare mensen

spreken wat ze

James: “Wat ik me als eerste verbaasde

mijn werk. Ik voel me in Nederland

gaan doen en wat ze allebei fijn vinden.

in Nederland waren de vuilnisbakken!

verschrikkelijk. Het is een land waar ik

Ze moeten ook genieten van het pro-

Of duidelijker te zeggen, geen vuilnis-

nooit wou wonen. Ik vind de taal niet

ces. Dit is ethische porno. Wat er ook

bakken op de straten, en de straten blij-

mooi (maar ik leer die wel); de manier

belangrijk is dat ethische porno respect

Wat betreft dit jonge koppel, Alba (26)

ven gewoon schoon! Dat is toch crazy

waarop de Nederlanders feesten lijkt

betekent. Deze genre moet wel “porno”

en James (22) hebben motivatie ge-

haha. Ik voel me in Nederland gewoon

me ook niks. En het waait altijd zo hard.

blijven, want dit is geen vies ding, dit is

noeg. Tranquila? Nee, dat is ook niks

normaal. Het is een land dat werkt (qua

Ik heb er een hekel aan, vooral als je

de natuur. Mensen moeten wennen

voor hen, ondanks dat ze uit Spanje

economie), ik bedoel als je iets wilt krijg

met de fiets naar je werk moet. Het

dat porno gewoon een normaal ding

(James oorspronkelijk uit Venezuela)

je het bijna gelijk. Misschien omdat er

weer in het algemeen vind ik juist mooi,

is. Op dit moment hebben we bijna al

komen. Het stel woont al twee jaar in

alles zo goed geregeld is lijkt het alsof

ik houd van regen want het regent

benodigde apparatuur gekocht en wat

Waalwijk. Ze vertellen: ja, ze zijn hier

het land saai is. Ik kom uit Venezuela,

nooit in Spanje. Ik heb zo veel energie

contacten gemaakt. Aan de films zijn

om geld te verdienen; nee, ze vinden

ik vergelijk hoe het daar en hier zit en

maar nu moet ik alleen aan het werk

we nog niet begonnen. We kunnen wel

niet alles “cool” in Nederland. Hun ver-

ik merk dat in de landen waar je min-

denken want daar ben ik hier voor. Ik

professionele foto’s of video’s maken,

haal is wat anders én, durf ik te zeg-

der hebt geniet je wel meer van het

kwam naar Nederland met een idee om

maar met het project moeten we nog

gen, eerlijker dan andere verhalen die

leven, je waardeert simpele dingen. En

hier tijdelijk te blijven. Maar op dit mo-

even wachten. De bedoeling is dat je de

ik vaak van de buitenlanders hoor.

de mensen hier, ik vind hun raar. Ik ken

ment begrijp ik dat het nog enkele jaar

films op internet kan verkopen, je gaat

niet zo veel Nederlanders maar ik heb

moet duren, want wij zijn bezig met

veel reizen en een mooi product maken.

zo’n indruk dat als je met hun lekker

ons eigen project waar wij geld voor

Maar nu moeten we nog veel regelen en

Alba: “Ik wist helemaal niks over dit

wilt kletsen of gewoon communice-

nodig hebben.”

genoeg geld hebben om het werk van de

land toen wij hier naartoe verhuis-

ren krijg je bijna geen reactie terug. Ze

eigenlijk wat minder gemotiveerd zijn.

Noodgeval

Ethische porno

10

acteurs te betalen want dit is een van de
principes van ethische porno.”

Alba: “Wij zijn hier voor een project,

Ze hebben een doel, geen deadlines

waar veel geld voor nodig is, wij moe-

(het enigste is dat Alba voor haar 30ste

ten veel dure dingen kopen en contac-

uit in Nederland wil) en veel plannen.

ten maken. Het gaat om porno films

Ondanks dat ze zich in hier niet hele-

te maken. Maar niet de porno die wij

maal op hun gemak voelen, beloven ze

kennen. Dat is het punt eigenlijk. Het

toch meer van het land te ontdekken.

gaat om ethische porno, de films waar

Alba en James zijn bezig met rijlessen

je geen fake lichamen ziet, waar geen

en willen een auto kopen, meer reizen

fake scene’s zijn en waar je echt van

door Nederland. En ik zal hen vooreen

kan genieten.”

gezellig Nederlands feest uitnodigen

James: “Bijvoorbeeld als je naar ’50

zodat ze een andere kant van het echte

shades of Grey’ kijkt, ziet het mooi uit

Nederland zien. Alleen de wind blijft

maar eigelijk als je het nadoet is het

hard waaien, maar met een auto zal dat

zelfs gevaarlijk! Veel mensen denken

straks ook niks meer uitmaken.
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Gemeente Waalwijk strat pilot WhatsApp
In een drietal projecten start de

Een eventuele reactie van een ontvan-

De projecten waar we WhatsApp gaan

gemeente Waalwijk binnenkort een

ger is vervolgens alleen zichtbaar voor

testen, zijn: Besoyensestraat, Groen-

de zender. Het is dus geen WhatsApp

straat en Grotestraat, Groen van Prin-

groep, maar een WhatsApp verzend-

stererlaan en Thorbeckelaan.

pilot met een WhatsApp verzendlijst.

lijst. Met dit medium hopen we omwoEen

digitaal

communicatiemiddel

nenden én weggebruikers beter (snel-

Wilt u ze volgen? Kijk voor meer infor-

waarmee de gemeente Waalwijk her-

ler, frequenter en laagdrempeliger) en

matie op www.waalwijk.nl/projecten

haaldelijk naar iedereen die zich heeft

meer digitaal te informeren bij langdu-

aangemeld berichten kan verzenden.

rige werkzaamheden.

OP DE
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WhatsApp inzetten zijn:
De projecten waar we
- Besoyensestraat
estraat,
- Groenstraat en Grot
elaan
tererlaan en Thorbeck
- Groen van Prins

"Wh
me aan
tphone moet de app
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WINTERCRYPTOFILIPPINE

De Wijkkrant Crypto
p

g

g
k
n
f
b

i

p
o

b

g

q

k

h

l

Verticaal

2. Brrr, als een ivoren bot (8)

1. Dat vruchtje heeft 't fout (8)

4. Top, je hebt een punt! (4)

3. Die saucijs walmt (9)

6. Vuurbaak (10)

5. 2 met een rotje in je mond (13)

8. Geen pijnvrije zomertwijg (10)

7. Tut! 'T is voor de kou! (4)

10. Beroep van Sven Kramer (11)

9. Lievelingspruik? (11)

11. Karwatsen als Kerstpost (9)

12. Dat beest gaat op de loop (7)

13. Haal je horloge of een bloemetje! (12)

14. Koning in donkere tijden (10)

15. Langdurige vloed (10)

16. Wak (5)

17. Trekt 12 dat wel alleen? (8)

18. Die vette kop valt in de smaak! (7)

20. Open haard (8)

19. Om 12 uur voorbij (7)

22. Schopwedstrijd (8)

21. Die weten er van! (6)

23. 18 voor vogels (6)

d
f

Horizontaal

© Morakesch

c

m
n

j

o

e
d

h

a

m

i

Los dit cryptogram op en mail het

Prijswinnaars van de woordzoeker uit

juiste antwoord naar

De Wijkkrant van de vorige keer:

dewijkkrant@talgv.nl

Patrick van Dijk

Doe dit voor 1 februari 2019 en maak

Adriëtte van Bladel

kans op een leuke prijs!

Nico van Zelst

(Vergeet in de mail niet je NAW-gegevens door te geven).

e

j

ten van Studio JellieBean gewonnen!

l
c

c

a

Gefeliciteerd, jullie hebben een set kaar-

q

Horizontaal

Verticaal

2. Brrr, als een ivoren bot (8)

1. Dat vruchtje heeft 't fout (8)

4. Top, je hebt een punt! (4)

3. Die saucijs walmt (9)
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Parkpaviljoen zoekt vrijwilligers en nieuwe initiatieven

Vrijwilligers gezocht voor bruisend ontmoetingscentrum
Het laatste jaar is het aantal activi-

de bar en maak je het graag gezellig

nator en er wordt je de kans geboden

Wil je dus je steentje bijdragen in de

teiten in het parkpaviljoen behoorlijk

voor de bezoekers als gastvrouw of-

om een aantal cursussen te volgen.

verdere ontwikkeling van het Parkpa-

toegenomen en zijn de openingstijden

heer? Ook dan is er een plaatsje voor

Het bestuur ziet het als een van haar

viljoen als bruisend ontmoetingscen-

al enigszins verruimd. Maar Stichting

jou! Mocht je wekelijks wat meer tijd

taken om vrijwilligers en bezoekers een

trum en samenwerken in een gezellig

Parkpaviljoen Waalwijk wil meer. Er

over hebben en ben je een echte regel-

veilige omgeving te bieden. Daarom is

vrijwilligersteam? Maak eens een af-

wordt dan ook hard gezocht naar men-

nicht of –neef dan is de taak van assis-

het volgen van een bedrijfshulpverle-

spraak om verder te praten.

sen die een clubje op willen starten,

tent beheerder misschien wel op je lijf

nersprogramma een vereiste voor elke

gastvrouwen en –heren en iemand die

geschreven. Het is niet uitgesloten dat

vrijwilliger.

graag een deel van het beheer op zich

deze assistent in de toekomst uit kan

wil nemen.

groeien tot hoofd beheerster/-der.

Heb je een aantal uren per week over

fonisch: 0416 332 962 / 06 23078139.

Zoals dit het geval is bij iedereen die

en zou je die graag op een nuttige en

Je kunt ook gewoon binnen lopen voor

Zou je bijvoorbeeld een handwerk-,

zijn of haar steentje bijdraagt in het

gezellige manier in willen vullen dan

meer info. Elke maandagochtend van

kaart- of wandelclub willen starten?

goed functioneren van het parkpavil-

ben je bij het Parkpaviljoen op de juis-

9.00 tot 11.00 uur is er altijd iemand

Een praatgroep leiden, interessante

joen is ook deze nieuwe functie op ge-

te plek. Het paviljoen heeft een brede

van het bestuur aanwezig.

lezingen of een digi-café organiseren?

heel vrijwillige basis. Er staat slechts

maatschappelijke en sociale functie.

Parkpaviljoen

Stichting Parkpaviljoen wil jou hiervoor

een kleine vergoeding tegenover. Je

Het biedt onderdak aan verschillende

Grotestraat 154a – 5141 HC Waalwijk.

de kans geven, adviseren, begeleiden

wordt, zoals het hele vrijwilligersteam,

verenigingen en er worden tal van uit-

www.parkpaviljoenwaalwijk.nl –

en ondersteunen. Sta je liever achter

begeleid door de vrijwilligers-coördi-

eenlopende activiteiten georganiseerd.

Facebook: @ParkpaviljoenWaalwijk

Via e-mail:
info@parkpaviljoenwaalwijk.nl of tele-

Ontdek de geheimen van voormalig
Waalwijks raadhuis
Op 1 en 15 december zal het Huis van

het gebouw enkele jaren leeg waarna

Waalwijk (oude gemeentehuis) aan het

de stichting Huis van Waalwijk zich over

Raadhuisplein tussen 13.00 en 16.30

het pand ontfermde. In samenspraak

uur gratis te bezichtigen zijn voor pu-

met de gemeente heeft een groot team

bliek. Het Huis van Waalwijk is een

van vrijwilligers veel werkzaamheden

Rijksmonument en werd in de jaren

verricht waardoor het gebouw in zijn

dertig van de vorige eeuw ontworpen

oude glorie is hersteld. Sinds het ge-

door architect Alexander Kropholler.

bouw opgeknapt is, wordt het gebruikt

Tot enkele jaren terug was het Huis van

voor exposities en evenementen zoals

Waalwijk nog als gemeentehuis in ge-

jaarlijks het Huis van Sinterklaas.

bruik: op de begane grond bevonden
zich onder meer de werkkamers van

Kropholler was een architect met een

de burgemeester en wethouders en in

bijzonder oog voor detail. Zowel aan de

het souterrain vergaderden de fracties.

buitenzijde maar ook aan de binnenkant

Na de ingebruikname van het nieuwe

zijn allerlei beeldhouwwerken en ande-

gemeentehuis aan de Winterdijk stond

re vormen van kunst verwerkt die vaak
ook een symbolische betekenis hebben. Hierbij werkte Kropholler samen
met landelijk bekende kunstenaars,
maar ook met een vooraanstaand lokaal kunstenaar zoals Theo van Delft.
Van Delft voorzag het raadhuis onder
meer van een beeldhouwwerk voor-

EERSTE KERSTDAG

stellende Hertog Jan, in zijn hand houdt
de Hertog het document vast waarmee
hij Waalwijk in 1303 stadsrechten gaf.

‚KERST MET...BERT’

Bent u geïnteresseerd naar de vele

van 17.30 tot 20.30u

geheimen en mooie verhalen rond het

gezellig samen genieten van een heerlijk kerstdiner
bereid door onze huiskok. € 7,50 p/p.
VOORAF RESERVEREN!!!

Huis van Waalwijk?
Vrijwilligers heten u welkom en vertellen u over wat er in het gebouw te zien

Grotestraat 154a - 5141 HC Waalwijk - 0416 33 29 62/ 06 23 07 81 39
www.parkpaviljoenwaalwijk.nl - Facebook@parkpaviljoenwaalwijk

is. De toegang is gratis. Kijk voor actuele
informatie op www.huisvanwaalwijk.nl
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- Kinderpagina Bijna is het weer zover.

December!

Ingrediënten voor ongeveer
70 pepernoten:
• 250 gr zelfrijzend bakmeel
ker
• 125 gr donkerbruine basterdsui
• 4 theelepels speculaaskruiden
• een mespunt zout
• 100 gr koude harde boter
• 6 eetlepels melk

Klein: 28 x 45 cm
Groot: 45 x 73 cm

Wat een feestmaand!

Eerst komt Sinterklaas op bezoek op
school en/of thuis, daarna is het Kerstmis en nieuwjaar.
En niet te vergeten is het ook Kerstvakantie. Kortom het wordt een feestelijke maand.
Bij het Sinterklaasfeest horen natuurlijk
ook

pepernoten.

Je kunt ze kopen in de winkel, maar nog
leuker is het om ze zelf te bakken. Zo
doe je dat!

kt,
Deze pepernoten zijn snel gemaa
op 175 °C.
verwarm je oven dus vast voor

Als de Sint weer terug is naar Spanje,
de pepernoten op zijn en de cadeautjes

Kerstboom.

zijn uitgepakt, dan is het weer tijd voor
de

Een echte boom of een kunstboom die
we volhangen met lampjes en allerlei
ballen of andere versiersels.
Hier een leuk ideetje om je eigen
bloemversiering te maken.
Benodigdheden:
• klein petflesje (plastic)
• plakkaatverf
• lint of touw of een paperclip
Laat een volwassene de onderkant van
het flesje knippen of snijden. Maak met
een perforator een gaatje in de zijkant
van die onderkant. Daar kan straks het
lint, touw of de paperclip door heen.
Verf nu de onderkant in een mooie
kleur of meerdere kleuren. Hang dan je
eigen versiersel met lint, touw of paperclip in de boom als hij droog is. Weet
je wat ook leuk is? Deze “bloem“ kun
je ook buiten in een boom hangen, de
verf blijft gewoon zitten. En je kunt er
meerdere aan elkaar maken, dan heb je
een slinger….
Succes met bakken en knutselen!
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Voeg alle droge
ingrediënten sam
en
(zelfrijzend bakmee
l, suiker, speculaa
skruiden, zout) en
meng dit door elka
ar.
Voeg dan de bo
ter en melk toe
en
kneed dit met de
hand tot een stev
ige
bal. Het deeg hoef
t niet af te koelen
in
de koelkast. Je kunt
gelijk beginnen m
et
het draaien van
balletjes ter groo
tte
van een flinke kn
ikker. Deze leg op
de
bakplaat naast el
kaar en dan moe
ten
ze ongeveer 25 m
inuten de oven in.

DE WIJKKRANT

KLEURPLAAT

stoereprint.nl

Wil jij een schooltas met je naam winnen? Kleur deze
kleurplaat in en maak er een duidelijke foto van.
Stuur de foto met je naam, adres en leeftijd naar:
dewijkkrant@talgv.nl en wie weet win jij wel

Marit

gepersonaliseerde
shirts, stickers en tassen
info@stoereprint.nl www.stoereprint.nl

zo’n leuke tas van stoereprint.nl!

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
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Het bankje aan de
Hertog Janstraat
Aan de Hertog Janstraat staat sinds

en haar regelmatige opgeheven vuist

twee maanden een bankje. Voor de

naar de gemeente Waalwijk. Neem het

ouderen om tijdens een wandeling uit

parkeernormenbeleid, door haar inzet

te rusten, en naar de ongelukkigen te

is het aangepast. De speeltuin en de

kijken die zich klemrijden onder het vi-

huidige inrichting van de Groenstraat,

aduct.

door haar inzet geworden wat het nu is.

Dit bankje is mede mogelijk gemaakt

Het gaat nu niet zo goed met Elly maar

door WOP Centrum en Besoyen, onder

we hopen van harte dat ze haar werk-

de bezielende aanvraag van Elly Leen-

zaamheden nog een tijdje voort zal

heers, die veel gebruik maakt van het

zetten.

traject waar het bankje naast staat.
Dank je wel Elly, namens heel de WaalElly heeft veel bereikt met haar ge-

wijkse gemeenschap, en vooral die in

drevenheid en doorzettingsvermogen,

het centrum en Besoyen.

Parkpaviljoen kijkt meer dan tevreden terug

‘Jong en oud gaan hand in hand….’
De allerlaatste maand van het jaar

paar weken geleden werd ‘Buurten

In oktober ontving de Stichting, uit

groen toneel voor hele mooie, interes-

kondigt zich alweer aan. Tijd dus om

met…’ weer opgestart. Eens per maand

handen van wethouder Dilek Odabasi

sante en vooral gezellige optredens. Er

kun je het komende winterseizoen ge-

en de werkgroep Fairtrade Gemeente,

kwam een keur aan, vaak Waalwijkse,

zellig buurten en borrelen met een pro-

een certificaat omdat er in het parkpa-

artiesten voorbij. Het muzikale aanbod

minente Waalwijker. Josien Broeren

viljoen meerdere Fairtrade producten

was enorm gevarieerd. Van een stevige

was de eerste gast van het seizoen en

aangeboden worden. Deze certificering

band als de Autistic Cowboys en het

er staan nog meer leuke, verrassende

was een mijlpaal. De bijbehorende pla-

gezellige Waalwijkse gelegenheids-

Een mooi, druk en enerverend jaar

gasten op het programma voor de ko-

quette werd dan ook met gepaste trots

trio VurDurdeWeek tot de veelzijdige

was het voor Stichting Parkpaviljoen

mende wintermaanden.

aan de gevel bevestigd en de uitreiking

band Herrie’s Gang en het debuut van

eens over de schouder terug te kijken
naar alle gebeurtenissen van het bijna
afgelopen jaar.

Waalwijk en haar vrijwilligers. Een jaar

de Waalwijkse zanger/ muzikant Roy

waarin veel veranderde en heel wat

Barkey met zijn eigen gevoelige Neder-

mensen de weg naar het Parkpaviljoen

landstalige nummers, allerlei muziek-

wisten te vinden.

stijlen passeerden de revue. ‘Muziek

Verschillende verenigingen vonden er

met…’ op zondagmiddag is inmiddels

hun ‘thuis’ en de vertrouwde activitei-

een fijne ontmoetingsplek geworden

ten gingen door. Zoals onder andere

waar jong en oud hand in hand gaan. In

de vrije inloopmiddagen waar je een

die verbinding leggen en variëteit bie-

potje kunt biljarten, kaarten of gewoon

den in sociale en culturele activiteiten

lekker kunt buurten, ‘Thuis met De-

schuilt de kracht van het Parkpaviljoen

mentie’, voor mensen met de ziekte

en is een belangrijke reden waarom be-

dementie en hun mantelzorgers en

zoekers er graag komen.

een taalgroep voor vluchtelingen die
de Nederlandse taal beter onder de

Het bestuur en de vrijwilligers hopen

knie willen krijgen. Er werden ook een

ook u het komende jaar (weer) te mo-

aantal nieuwe activiteiten opgestart.

Ook was er dit jaar minder goed nieuws

werd groots gevierd met een optreden

gen ontmoeten in het bruisende Park-

Bijvoorbeeld ‘Eten met…Bert’ op don-

te verwerken. De beheerster, Sylvia,

van de band Flabbergasted. Huiskok

paviljoen aan het mooie beukenlaantje!

derdag. Waar je -tegen een voor ieder-

werd ernstig ziek. Een enorme klap

Bert maakte voor deze gelegenheid

een betaalbare prijs- kunt genieten van

voor haar persoonlijk maar ook voor

heerlijke hapjes met Fairtrade ingre-

Voor de vaste activiteiten kun je de

een 2-gangenmaaltijd. En een zondag-

bestuur en vrijwilligers voor wie zij al-

diënten.

agenda bekijken in deze krant of via in-

middagbridge die georganiseerd wordt

tijd een klankbord en grote steun was.

door Bridgeclub Waalwijk, waar je twee

Samen met haar werd vorig jaar al een

De optredens op zondagmiddag gingen

Facebook: @ParkpaviljoenWaalwijk

keer in de maand aan mee kunt doen

nieuwe weg ingeslagen. Het is een suc-

onverminderd door. In de zomermaan-

Stichting Parkpaviljoen Waalwijk –

met of zonder vaste bridgepartner. Een

cesvolle gebleken….

den vormde het terras een prachtig

Grotestraat 154a – 5141 HC Waalwijk

ternet: www.parkpaviljoenwaalwijk.nl
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Buurthuis
Zanddonk

Verenigingsgebouw
De Ouwe Toren

Buurthuis
Bloemenoord

Parkpaviljoen
Waalwijk

Buurtcentrum
Sprang-Driessen

Buurthuis
Vrijhoeve

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

Loeffstraat 107
5142EP Waalwijk
Beheerder Paul vd Boom

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

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

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

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

MAANDAG
09.00 - 11.00 Inloop/ koffie 		
bestuur

MAANDAG
vanaf 19.45	Koor Phonè

MAANDAG
-

DINSDAG
vanaf 18.00	Muziekver Marijke

DINSDAG
10.00 - 11.00

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
13.00 - 17.00
13.00 - 16.30
14.00 - 16.00
19.00 - 00.00

Ouderen Biljart
Vrije inloop
(1x per 2wk) Bingo
Buurtkamer
BV RKC

MAANDAG
Double You dance
18.00
19.30
Bridge
19.30
Yoga
DINSDAG
09.30 - 10.30
13.30
18.00
20.00

WOENSDAG
Double You dance
16.45
Weight Watchers
18.15
19.30 - 20.30 Yoga
DONDERDAG
Double You dance
16.45

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

VRIJDAG
14.00
19.00

DONDERDAG
13.00 - 17.00 Vrije inloop
13.30 - 15.30 Country Dans
13.00 - 15.00 Wij(k)diensten
16.00 - 17.00 MeidenClub CdeT
19.00 - 21.30 Dansclub Waalwijk

ZONDAG
10.00 -12.30

VRIJDAG
09.00 - 11.30 Vriendenclub
13.00 - 17.00 Vrije inloop
19.00 - 22.00 Moeder-dochter
moment
Z AT E R D A G
Afhankelijk van het programma
ZONDAG
afhankelijk van het programma

Yoga 55+
Bridge
De Notenkrakers
Musical Next

Bingo - om de week
Djemm

Z AT E R D A G
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

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

BV D.O.T
Nl Praatles
Kookclub Amarant
Vrije inloop
BV DVB
Wild Cats Dance

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

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

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

WOENSDAG
GESLOTEN
DONDERDAG:
09.30 - 11.30 Taalgroep
13.00 - 17.00 Vrije Inloop
17.00 - 18.30	‘Eten met…Bert’
2-gangenmaaltijd voor € 2,50
(aanschuiven tussen 17.00 en
17.30u /vooraf reserveren
noodzakelijk)

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

VRIJDAG
GESLOTEN
Z AT E R D A G
13.00 - 17.00 Vrije Inloop

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 Vrouwenpraat-		
groep
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 Vrij sjoelen +
competitie 		
om de week

ZONDAG
12.00 - 18.30 Vrije Inloop
13.00 - 17.00 Elke 1e en 3e zondag van de maand
inloop bridge
 Bridgen met of zonder vaste
bridgepartner. (inloop vanaf
13.00u aanvang 13.30u)
15.00 – 18.00 	Elke 2e zondag van
de maand
‘Buurten met…’.
Gezellig koffie drinken, borrelen
en buurten met een prominente
Waalwijker.
15.00 – 18.00 	Elke 4e zondag v.d.
maand ‘Muziek
met…’(live optredens)

19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
WOENSDAG
Cursus Reiki
19.30
19.45
Schaakver.
Zandloper
Dansver. Tango 		
20.00
Jubilo
DONDERDAG
DC De Kets (
19.30
dansen v.
mensen met 		
beperking)
Rolidas Rolstoel 19.45
dansers
VRIJDAG
19.30 - 21.30 E lke 1ste vrij vd
maand
Disco Sterrenlicht.
Disco voor mensen met een
beperking.
Z AT E R D A G
20.00

Ridin Linedancers
(2e zat. vd maand)

Stoelfit voor 		
senioren
Aerobics 1e groep
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
10.00 - 12.00 Vrije inloop
19.30 - 21.30 Creatief met 		
bloemen
VRIJDAG
18.30 – 20.30 	Jeugddisco
groepen
1 t/m 8
(1x per mnd)
Z AT E R D A G
09.30 – 10.30
10.30 – 11.30

Ballet 4-6 jaar
Ballet 7-12 jaar

ZONDAG
Gesloten	 

ZONDAG
gesloten

Op zoek naar een ruimte voor uw
bijeenkomst of vergadering?
Info@parkpaviljoenwaalwijk.Nl of
www.Parkpaviljoenwaalwijk.Nl

COLOFON

Z AT E R D A G
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
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Heeft u nieuws voor
De Wijkkrant?
mail naar:
dewijkkrant@talgv.nl

