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Verschijnt in Waalwijk en Sprang-Capelle
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Adviseur
Wieteke van Caem

Project Vers uit de tuin

Pluktuin De Langendam kijkt uit
naar het nieuwe seizoen
Het voorjaar is altijd een van de
drukste periodes van het jaar.
Bloemenboerderij De Langendam
is geen uitzondering.
“Nu moet het oude loof van vorig jaar
weggehaald worden, verder worden de
eenjarigen gezaaid in april en natuurlijk moeten nog alle vaste planten gaan
groeien”, vertelde eigenaresse Marianne de Bont. “Daarom gaan we pas echt
open eind juni, voor iedereen.”
Dat duurt nog eventjes maar het is de

WIJKADVISEUR WAALWIJK-ZUID

Bloemenoord, Meerdijk, St. Antoniusparochie en Zanddonk
Wilt u iets ondernemen of verbeteren in uw wijk of straat? Heeft u een goed idee voor
uw buurt? Of wilt u iets organiseren? Laat het ons weten!
De wijkadviseur voor Waalwijk-Zuid is Wieteke van Caem. U kunt bij haar terecht
met ideeën, verbeteringen, initiatieven
voor
Waalwijk-Zuid.
Er is veel mogelijk,
wilt vragen zolang
of dat u het wilt ruilen teVers
uit de
Tuin in Waalwijk
het de leefbaarheid en veiligheid in uw
wijk
bevordert
en
er
een
gemeenschappelijk
gen iets anders. Als anderen interesse
Op het platform Vers uit de Tuin, dat
belang is. Uw inzet en kennis vindenviawij
belangrijk.
Samen
met
u
en
onze
partners
hebben,
ontvangt u een bericht in uw
Facebook en een website ontsloten
zorgen we voor een aantrekkelijke, veilige
en leefbare
wijk.hun oogst
mailbox.
wordt, delen
moestuinders
met anderen. Zo kunnen buurtbewo-

moeite waard: in de zomer kun je volop
genieten van drie velden met verschillende planten. Totaal 10.000 m2 en
200 soorten bloemen! Naar binnen
mag je trouwens gratis. Alleen voor

ners meegenieten van mooie, verse

Vanaf wanneer?

half maart 2019 staan de webproducten
uit tuinen
de buurt en blijWieteke: "Als adviseur voor Waalwijk-Zuid
vind
ik hetin belangrijk
dat u Vanaf
een prettige
site en de
Facebookpagina
ven de moestuinders
zitten met
leefomgeving heeft. Ideeën voor verbetering
zijn altijd niet
welkom!
Neem gerust
contact
op. live voor de
gemeente Waalwijk.
een overschotzijn."
aan groente en fruit.
Dan bekijken we samen wat de mogelijkheden

Kijk en meldt u eventueel met uw pro-

geplukte en geknipte bloemen moet

Hoe belandt de oogst op
andermans bord?

je wel betalen (een emmer en schaar
om een boeket te maken krijg je daar).

Ook voor een picknick, lunch, high

Geen geduld om tot juni te wachten?

tea of om zelfs iets te bakken.

Dan mag je eerder naar De Langen-

De pluktuin ligt op fietsafstand van

dam maar alleen op afspraak: bel van

Waalwijk: 12 km van het centrum tot ’t

tevoren en kom naar de bloementuin.

Vaartje in Waspik.

fiel aan op www.versuitdetuin.nl of
Facebook/versuitdetuinWaalwijk.

Op de oogstpagina laten moestuinders

Vanaf april/mei – wanneer de eerste

weten welke producten ze denken over

groenten van het land komen – kan het

te hebben, zoals bijvoorbeeld boontjes,

delen beginnen. Wij hopen dat zoveel

sla, courgettes en appels. Zij plaatsen

mogelijk moestuinders zich aanmelden

een foto en geven een korte omschrij-

voor dit project. Het kost niets, biedt

ving van het product. Via de contact-

iets moois en gezonds aan anderen en

knop laat iemand weten interesse te

er wordt minder eten verspild.

hebben. Die persoon gaat langs en
heeft dezelfde of de volgende avond

Contact

een gezonde maaltijd op het bord.

Wilt u meer weten?
Mail of bel dan met Margriet van Schöll

Zelf je oogst delen
Heeft u een volkstuin/moestuin en wilt

via mvanscholl@waalwijk.nl of
0416-683456.

u uw (overtollige) oogst delen met anderen? Maak een profiel aan, neem een
foto van de groenten of het fruit dat u
wilt delen en plaats het op versuitdetuin.nl. U kunt zelf bepalen of u het gratis weggeeft, er een klein bedrag voor
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Voorwoord
Alweer 10 jaar bestaat De Wijkkrant. En daar zijn we trots op!
We dachten dat er best eens een frisse wind door de krant mocht
waaien. We hebben daarom ons logo een update gegeven en eens
naar de gehele uitstraling gekeken. En tada... wat vindt u ervan?
Via dewijkkrantwaalwijk.nl kunt u voortaan alle oudere edities terugvinden!
In deze krant aandacht voor de lente: de pluktuin en een project:
Vers uit de tuin’. Verder een cryptogram, een nieuwe ‘bewoner’
in Waalwijk genaamd Mien Toet en veel andere leuke artikelen!

Groene vingers?
Meld u aan voor adoptiegroen!

Alle vrijwilligers willen u dan ook weer veel leesplezier wensen
en een heel fijn voorjaar!

Hoe vindt u dat uw straat eruitziet? Bent u tevreden over het
groen in uw buurt? Of mag het
wat fleuriger? Wilt u een stuk
openbaar groen adopteren?

Landelijke Opschoondag 2019

Opruimen maar!
Zaterdag 23 maart is het weer
de Landelijke Opschoondag. Gemeenten, bedrijven, scholen,
verenigingen en vrijwilligers in
ons land steken op deze dag de
handen uit de mouwen om zwerfafval aan te pakken. Ook in de gemeente Waalwijk staat deze dag
in het teken van een schone leefomgeving.
Doet u mee?
Wij nodigen iedereen van harte uit om

de planten kiezen en deze op kosten
van de gemeente aanschaffen. De gemeente vergoedt € 17,50 per m2. Er
zijn wel voorwaarden aan verbonden.
Op dit moment zijn er al meer dan 80
locaties in Waalwijk waar bewoners

halen het verzamelde afval bij u op. Het

Samen met buurtbewoners kunt u het

groen onderhouden. Ook iets voor u en

gemeentegroen in uw buurt adopteren

uw buurtbewoners?

en onderhouden. Dit betekent nieuw

is ook mogelijk deze dag direct op een

groen planten, verwijderen van onkruid

eigen locatie te starten.

en afval, schoffelen/harken en water
geven.

Aanmelden
Meld u vóór 18 maart aan via

Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op:
www.waalwijk.nl/adoptiegroen
Of bel ons via 0416-683456.

Zelf planten kiezen

jvanhorssen@waalwijk.nl.

Bij adoptiegroen mogen bewoners zelf

Vermeld in de e-mail uw NAWgegevens en uw telefoonnummer.
Dan nemen wij contact met u op over

Gemeente Waalwijk via
WhatsApp bereikbaar

de materialen en het ophalen van
het afval. Samen zorgen we voor een
schone leefomgeving. Wij bedanken
iedereen die zich hiervoor inzet!

deze dag mee te helpen. We starten

De gemeente is voortaan ook via

gezamenlijk met de wethouders om

Waalwijk is een aantrekkelijke ge-

10.00 uur op de gemeentewerf, Profes-

meente om in te leven, wonen, werken,

sor van ’t Hoffweg 13. Wij zorgen voor

ondernemen en verblijven. Dat willen

een kop koffie of thee met iets lekkers.

we graag zo houden en versterken. We

Ook zorgen we voor materialen (hand-

willen duurzaam vooruit. We werken

schoenen, zakken, knijpers, veiligheid-

dan ook samen met onze inwoners,

aan toegevoegd. Inwoners kun-

Hoe werkt het?

shesjes). Deze materialen haalt u op

bedrijven en maatschappelijke organi-

Voeg gemeente Waalwijk toe als

bij het magazijn op de gemeentewerf.

saties aan een schone, groene en duur-

nen hun vragen stellen door

Daarna gaat u naar uw eigen wijk. Wij

zame stad.

WhatsApp bereikbaar. Naast de
kanalen telefoon, e-mail en Facebook wordt hier ook WhatsApp

een bericht te sturen naar 0627349254. Op werkdagen van
9.00 tot 17.00 uur worden vragen beantwoord.

Waalwijk sluit dan ook graag aan bij
deze manier van communiceren om zo
de dienstverlening weer een stapje te
verbeteren.

contact met het telefoonnummer
06-27349254. Nu is het mogelijk om
een bericht te sturen naar de gemeente. Het telefoonnummer is alleen te
gebruiken om via WhatsApp contact
op te nemen. Bellen of sms’en naar dit

De gemeente wil het zo makkelijk mogelijk maken voor inwoners en ondernemers om in contact te komen met de
gemeente. WhatsApp is een makkelijke manier om met elkaar in gesprek
te zijn. Een groot deel van onze inwoners gebruikt WhatsApp. De gemeente
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nummer is niet mogelijk.
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Column
Over columns en columnisten
Elk zichzelf respecterend dag-, week- of maandblad heeft er minstens één. Ik
doel dan op de Column. Het Algemeen Brabants Dagblad heeft er in de zaterdageditie gemiddeld 8. Good old columnist Sjaak en zijn opvolger stadsdichter
Joep richten daarbij hun pijlen op Waalwijk. Het aantal columns stijgt gestaag.
Je vindt ze op internet. Ze worden inmiddels ook door de auteurs op radio of
tv voorgelezen en zijn te beluisteren op je smartphone. Dat ook De Wijkkrant
zichzelf respecteert bleek vorige maand. Ik kreeg het vriendelijke doch zeer
dringende verzoek van mijn redactie om in te stappen in deze draaimolen van

Inloopmiddag PLN.kinder- & tweelingcoach

columnisten.

Loopt jouw kind tegen uitdagingen

Voordat ik op dit verzoek een reactie gaf, ben ik voor de spiegel gaan staan

aan? Is hij of zij onzeker? Gespannen?

Wanneer?
Woensdag 20 maart

en heb kritisch naar mijzelf gekeken. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan

Opstandig? Of zijn er andere dingen

Woensdag 17 april

columnpjes. Alleen al vanwege het woord. Dat scoort met 4 medeklinkers en

waar jouw kind tegenaan loopt? Dan

Woensdag 15 mei

3 maal de woordwaarde erg hoog bij Wordfeud. Ik weet uit betrouwbare bron

kan Paulien jullie helpen!

Woensdag 12 juni
Tijd: 14:00u tot 16:00u bij de jeugdaf-

dat 80% van de columnisten een narcistische inslag heeft. Dit uit zich enerzijds
in een sterk gevoel van eigenbelang en een grote behoefte aan bewondering.
Anderzijds heeft een columnist een meer dan normaal ontwikkeld gevoel van
minderwaardigheid en onzekerheid. Ik hou van korte, uitdagende verhaaltjes.

Kom eens langs voor tips en adviezen

deling in de Bibliotheek Waalwijk

van Paulien Perfors

Waar: Locatie: de Bibliotheek Waalwijk

https://www.pln-kindercoach.nl/

Toegang: gratis

Heerlijk om onbezoldigd en zonder last of ruggespraak met een vaste frequentie
je eigen mening te kunnen geven en lezen in een kolom. Op een eigen plek en
in een veel gelezen blad.
Het prettige van columnist zijn is dat je naar hartenlust kunt “roeptoeteren”.
Voor columns gelden andere regels dan voor journalistieke stukken. Overdrijven mag. Net zoals de columnist af en toe iets uit zijn duim mag zuigen.
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft bepaald dat onder de

BEHEERSTER/-DER

vrijheid van meningsuiting ook meningen vallen die „kwetsend, schokkend of
verontrustend” zijn. Het Hof geeft hiermee aan cartoonisten en columnisten
extra grote vrijheid. Zij mogen meer overdrijven en zich krachtiger en ongenuanceerder uitlaten dan gewone journalisten. Eigenschappen die je de laatste
jaren steeds meer terugvindt bij vooraanstaande internationale politieke kopstukken.

OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERSWERK?

Ik reken me niet tot de groep van gewetenloze schnabbelaars die graag een
extraatje willen bijverdienen. Zoals mijnheer Jan, inderdaad de Belgische/

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

Nederlandse ex-voetballer, beter bekend als de echtgenoot van Johanna Mulder.
Hij verzilverde zijn populariteit in Vlaanderen na het WK in Brazilië. In drie jaar
tijd verdiende hij € 750.000 met een wekelijkse column in Het Laatste Nieuws
Dat komt neer op € 5.200 per column, per maand. De redactie van De Wijkkrant hoeft niet bang te zijn. Ik doe het voor minder dan de helft van de helft

INTERESSE?

van de helft etc.

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

Mocht deze column U als lezer van De Wijkkrant in maart onder de ogen
komen dan heeft de redactie zich kunnen vinden in de taakopvattingen van
Uw columnist.

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

LUCOR

Grotestraat 154a - 5141 HC Waalwijk
www.parkpaviljoenwaalwijk.nl - Facebook@parkpaviljoenwaalwijk
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Fotoclub
Waalwijk
Iedere uitgave plaatst de Wijkkrant een foto van een lid van
Fotoclub
Waalwijk. Zij willen door het
aanleveren van die resultaten deze fotoclub onder
de aandacht brengen.
De foto is gemaakt door Wilhelmien Marti
met een iphone staande op de brug op de
Overlaatweg bij Waalwijk kijkend over het
Drongelsekanaal richting A59.

Even voorstellen:

Mien Toet
Ik ben Mien Toet en ik werk voor
de wijkkrant. Echt waar! Ik ben
gevraagd door de baas van De
Wijkkrant of ik het leuk zou vinden om een kinderpagina te maken. Dus een bladzijde in de krant
speciaal voor kinderen.

Ik woon in een heuse poppenkast samen met al mijn poppenkastvrienden en

Nou jullie snappen wel dat ik dat héél
héél graag wilde doen. Ik heet niet voor
niets Mien! Mien omdat ik altijd alles
wil zien. Bij een krant komt dat goed uit
want om verhalen op te schrijven moet
je veel bekijken en veel met andere
mensen praten. Eigenlijk moet je best
een beetje nieuwsgierig zijn.
Hoe ik aan mijn achternaam Toet kom
weet ik niet? Misschien omdat ik zo’n
leuke snoet heb?

vriendinnen en veel poppenkastdieren.
Ik zal ze weleens voorstellen aan jullie.
Omdat we met zoveel zijn passen we
niet meer in de poppenkast en er ko-

Digicafé bibliotheek

men ook steeds weer meer vrienden bij .
Daarom slapen we in een mooie grote
rode koffer. Wij hebben plaats genoeg.

Elke maand vindt er in Bibliotheek Waalwijk het Digicafé
plaats. Het Digicafé biedt hulp bij
alle vragen en uitdagingen die u
op internet tegen kunt komen,
bijvoorbeeld het aanmaken van
een account, het updaten van
een programma of de instellingen van uw Facebook.

Ben je benieuwd naar mijn belevenissen, knutsels en verhalen?
Kijk dan maar gauw op de kinderpagina
van de Wijkkrant

Volkstuinen te huur
Er zijn in Sprang-Capelle en Waspik
een aantal gemeentelijke volkstuinen vrij. De volkstuin complexen zijn in
Sprang-Capelle in de Schrevelstraat
en in Waspik in de Oudestraat.

Informatie
Klant Contact Centrum Waalwijk
0416-683456

extra aandacht aan een actueel thema,
zoals online privacy, nepnieuws, cookies of computerbeveiliging.
Deze keer staat het Digicafé in het
thema van: digitale muziek. Er wordt
uitgelegd hoe het werkt en wat het
aanbod is.

Wanneer
Datum en tijd: zaterdag 16 maart van
14:00 tot 15:30 uur en 20 april 2019

Hebt u vragen over internet of de wer-

Locatie: de Bibliotheek Waalwijk

king van uw smartphone, tablet of lap-

Toegang: gratis

top? Dan is er nu het Digicafé! In het

Neem tijdens het café uw eigen laptop,

Digicafé in de Bibliotheek Waalwijk,

tablet of smartphone mee.

elke derde zaterdag van de maand van
14.00 tot 15.30 uur, kunt u onder het

Meer informatie

genot van een kopje koffie al uw vra-

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

gen stellen. U wordt geholpen door een

waalwijk@bibliotheekmb.nl

deskundige, maar u helpt ook elkaar.
Daarnaast besteden we elke maand
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Wisseling wijkadviseurs
gemeente Waalwijk
Aan tafel met Jan van Horssen en

Op de koffie bij...

Het werk bestaat vooral uit het ad-

vanuit de bewoners. Bij alle verzoeken

tussen bewoners, gemeente, partners

viseren, ondersteunen en faciliteren

wordt serieus bekeken wat de moge-

en politiek.

van bewonersinitiatieven en van pro-

lijkheden zijn. Positieve benadering is

jecten die worden uitgevoerd waarin

daarbij erg belangrijk. Een sociaal wer-

Op de gemeentelijke website zijn ge-

bewoners participeren, zoals bijvoor-

ker van Contour de Twern kan hen in

gevens van de wijkadviseurs en diverse

Het was een erg leuk gesprek. Wieteke

beeld een herinrichting van een straat

het proces ondersteunen.

projecten te vinden (zie https://www.

heeft het werkgebied Waalwijk-Zuid

of de inrichting van openbaar gebied

(gebied ten zuiden van het halvezolen-

bij nieuwbouwprojecten. Ook ontmoe-

Draagvlak is voor de wijkadviseurs erg

pad en ten oosten van de N261) per

ten en netwerken in en buiten de wijk

belangrijk en dit dient schriftelijk te

1 juni 2018 van Jan overgenomen.

beslaat een gedeelte van het werk. De

worden bevestigd door betrokkenen en

Bij het aanvragen van een financiële

Wieteke werkt al 16 jaar bij de ge-

wijkadviseurs zorgen samen met de

direct omwonenden.

bijdrage vanuit het wijkbudget, is het

meente. Ze is voorheen als secreta-

andere betrokken partners voor een

resse van de burgemeester werkzaam

prettige en veilige leefomgeving.

Wieteke van Caem, wijkadviseurs
van de gemeente Waalwijk.

waalwijk.nl/inwoners/burgerparticipa-

verzoek om een stukje tekst aan de

geweest. Jan heeft nu gebied Sprang,
Vrijhoeve en Landgoed Driessen on-

Bij de wijkadviseurs staan de inwoners

der zich gekregen. Voor deze wisseling

centraal, zij kunnen met hun ideeën bij

is gekozen omdat Jan van Horssen en

de wijkadviseurs aankloppen. Dit kan

Ted Elschot (wijkadviseur Capelle en

op allerlei gebied zijn. Het belang is om

Waspik) minder uren zijn gaan werken

draagvlak voor initiatief of activiteit te

i.v.m. hun leeftijd. Maar ook omdat er in

vinden en om de juiste mensen bij el-

Waalwijk-Zuid veel toekomstige ruim-

kaar te brengen. Ondersteuning van

telijke ontwikkelingen aankomen. Mar-

een beleidsmedewerker en een bijdra-

griet van Schöll is de wijkadviseur voor

ge vanuit het wijkbudget is mogelijk,

Waalwijk-Noord.

wanneer er actieve ondersteuning is

tie_41159/).

Een andere belangrijke taak van de wijk-

wijkkrant aan te leveren.

adviseurs is om verbindingen te leggen

(dewijkkrant@talgv.nl)

Adviseur
Wieteke van Caem

WIJKADVISEUR WAALWIJK-ZUID
Bloemenoord, Meerdijk, St. Antoniusparochie en Zanddonk

Een aantal initiatieven ziet u
al terug in uw wijk. Bedacht
door betrokken inwoners,
met ondersteuning van de gem
eente en andere partijen. Wilt
u ook een steentje bijdragen
of heeft u een goed idee? We
horen het graag! Voor inspirere
nde mogelijkheden om sam
te werken, kijk ook eens op:
en
WAALWIJK.NL/BEWONERS
INITIATIEVEN.

Wilt u iets ondernemen of verbeteren in uw wijk of straat? Heeft u een goed idee voor
uw buurt? Of wilt u iets organiseren? Laat het ons weten!
De wijkadviseur voor Waalwijk-Zuid is Wieteke van Caem. U kunt bij haar terecht
met ideeën, verbeteringen, initiatieven voor Waalwijk-Zuid. Er is veel mogelijk, zolang
het de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk bevordert en er een gemeenschappelijk
belang is. Uw inzet en kennis vinden wij belangrijk. Samen met u en onze partners
zorgen we voor een aantrekkelijke, veilige en leefbare wijk.

BUREN- EN OPSCHOONDAG
"Een goede buur draagt bij aan
de leefbaarheid
en het welzijn in de straat. Gee
f zelf het
voorbeeld daarin!"
Dit is een actie is van BPT De
Akkers.

Wieteke: "Als adviseur voor Waalwijk-Zuid vind ik het belangrijk dat u een prettige
leefomgeving heeft. Ideeën voor verbetering zijn altijd welkom! Neem gerust contact op.
Dan bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn."

Bloemenoord, Waalwijk.

Adviseurs
Jan van Horssen
en Ted Elschot

WIJKADVISEURS WAALWIJK-WEST

SPEELGOEDBANK
"Elk kind moet kind kunnen zijn,
daarom startten wij de Speelgo
edbank."
Dit is een initiatief van Zanddo
nk United.

Waspik, Sprang-Capelle, Vrijhoeve en Landgoed Driessen
Wilt u iets ondernemen of verbeteren in uw wijk of straat? Heeft u een goed idee voor
uw buurt? Of wilt u iets organiseren? Laat het ons weten!

Grotestraat 409, Waalwijk.
DE SOEPGROEP
"De soepgroep en moestuin zorg
en voor
meer sociale contacten, gezelligh
eid,
minder eenzaamheid en tenm
inste één keer
per week een gezonde maaltijd
."

Waalwijk heeft vier wijkadviseurs, verdeeld over drie wijken. De wijkadviseurs voor
Waalwijk-West zijn Jan van Horssen en Ted Elschot ieder met een eigen aandachtsgebied
Ted: Capelle en Waspik, Jan: Sprang, Vrijhoeve en Landgoed Driessen.
Er is veel mogelijk, zolang het de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk bevordert en er
een gemeenschappelijk belang is. Uw inzet en kennis vinden wij belangrijk. Samen met
u en onze partners zorgen we voor een aantrekkelijke, veilige en leefbare wijk.

Buurthuis Zanddonk, Willaert

park.

Jan en Ted: "Naar de toekomst toe wordt er een steeds groter beroep gedaan op de
inwoners en alle aanwezige partijen
in de wijk. U weet het beste wat er leeft en speelt
Adviseur
in uw wijk. Laat het ons vooral
weten!"
Margriet
van Schöll

Wieteke van Caem
Wijkadviseur Waalwijk-Zuid
E wvancaem@waalwijk.nl
T 0416-683456 (algemeen)
T 0416-683909

WIJKADVISEUR WAALWIJK-NOORD
Besoyen, Centrum, Baardwijk, Laageinde en De Hoef
Wilt u iets ondernemen of verbeteren in uw wijk of straat? Heeft u een goed idee voor
uw buurt? Of wilt u iets organiseren? Laat het ons weten!
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De wijkadviseur voor Waalwijk-Noord is Margriet van Schöll. U kunt bij haar terecht
met ideeën, verbeteringen, initiatieven voor Waalwijk-Noord. Er is veel mogelijk, zolang
het de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk bevordert en er een gemeenschappelijk
belang is. Uw inzet en kennis vinden wij belangrijk. Samen met u en onze partners

DE WIJKKRANT

Speciale verkeersles voor leerlingen OBS Hoef-Hugo
Gedeputeerde Van der Maat en wethouder Bakker geven gastles
Eind vorig jaar ontvingen Brabantse basisscholen weer het
Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Basisschool Hoef-Hugo
uit Waalwijk sprong er positief
uit en ontving als enige school
een gouden label. Ze voldoen
niet alleen aan alle BVL-criteria,
maar zetten extra in op ouderbetrokkenheid en het milieubewust
en gezond naar school gaan. Dit
werd vandaag gevierd met een
gastles verkeer door gedeputeerde Christophe van der Maat
en wethouder Ronald Bakker.

dragen, reflecterende stickers op je tas

het verkeer. Het is dus belangrijk dat ze

te plakken en voor veilige goed verlich-

vroeg leren hoe ze veilig aan het ver-

te routes te kiezen. Wethouder Ronald

keer deelnemen. Het BVL-keurmerk is

Bakker is blij met deze aandacht voor

een mooie stimulans om ervoor te zor-

verkeersveiligheid

basisscholen:

gen dat verkeersveiligheid hoog op de

“Kinderen zijn een kwetsbare groep in

agenda staat bij scholen.” Aansluitend

op

aan de gastles ontvingen de leerlingen
een pakket waarmee de school zelf een
actie kan organiseren voor zichtbaarheid in de schoolomgeving.

Tommy-Boy verkeerslicht
Leerlingen van basisschool Hoef-Hugo
kwamen met het initiatief naar de gemeente om in Waalwijk een TommyBoy verkeerslicht te plaatsen. Een
Tommy-Boy verkeerslicht speelt mu-

De gastles stond in het teken van zicht-

ziek af van Tommy-Boy als je voor rood

baarheid. De leerlingen kregen handige

staat te wachten. Met het Tommy-Boy

tips hoe zij hun eigen zichtbaarheid in

verkeerslicht willen de leerlingen alle

het verkeer kunnen vergroten door

kinderen in Waalwijk laten weten dat

bijvoorbeeld een lichtgekleurde jas te

je niet met je telefoon bezig moet zijn
in het verkeer. Het Tommy-Boy verkeerslicht wordt een verplaatsbaar

Voorlichting in ETZ over

verkeerslicht en zal op verschillende
locaties in Waalwijk worden ingezet. De
eerste locatie van het Tommy-Boy ver-

slimme oplossingen in de zorg

keerslicht wordt in samenspraak met
de leerlingen die de aanvraag hebben
gedaan bepaald.

Een informatieteam van Zorg van Nu

verbeteren of thuis je bloeddruk me-

bezoekt de drie ziekenhuislocaties van

ten terwijl de zorgverlener op afstand

Keurmerk

het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Zie-

meekijkt.

Om verkeerseducatie op scholen te

kenhuis) om patiënten en bezoekers

stimuleren en een hoge kwaliteit

te vertellen over slimme oplossingen

Persoonlijk advies

in de zorg. En hoe die innovaties pati-

Dit soort zorgoplossingen zijn vaak nog

keurmerk in het leven geroepen: het

ënten misschien kunnen helpen. Be-

onbekend en worden dus weinig ge-

Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL).

langstellenden krijgen zo een compleet

bruikt. Het team van Zorg van Nu geeft

Meer informatie: www.bvlbrabant.nl

beeld van alle handige hulpmiddelen

patiënten en bezoekers persoonlijk

en www.nulverkeersdodenbrabant.nl

die nu beschikbaar zijn.

advies zodat ook zij efficiënter en naar

te waarborgen is er in 1997 een

eigen behoefte gebruik kunnen maEr komen steeds meer nieuwe, digitale

ken van de zorg. Het team wil mensen

toepassingen voor gezondheid en zorg

inspireren en motiveren om slimme

(e-health), maar deze worden nog te

zorgoplossingen te gebruiken voor hun

weinig gebruikt. Toch blijkt uit onder-

gezondheid, zorg of welzijn.

zoek dat als mensen er wel gebruik van
maken, ze hier erg tevreden over zijn.

Programma

Vaak is het niet duidelijk wat er alle-

De voorlichtingen zijn te bezoeken op

maal is en hoe je dat in je eigen situatie

de volgende dagen en locaties:

toe kunt passen.

Slimmigheden
De medewerkers van Zorg van Nu vertellen in de hoofdgang van het ETZ

- Donderdag 14 maart bij ETZ TweeSteden aan de Dr. Deelenlaan, Tilburg
- Donderdag 28 maart ETZ Waalwijk
aan de Kasteellaan, Waalwijk

over welke technologische innovaties
en slimmigheden er zijn in de zorg. En

Het informatieteam staat van 9.00 tot

ze laten ze ook zien. Denk bijvoorbeeld

17.00 uur met een eigen stand in de

Patiënten kunnen via patiëntenportaal MijnETZ hun eigen digitale medisch dossier inzien.

aan online je eigen medische gegevens

hoofdgang van genoemde locaties. Zie

In het ziekenhuis, maar ook thuis.

inkijken, apps die helpen je conditie te

voor meer informatie: www.zorgvannu.nl.

FOTO: ETZ Fotografie & Film
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Acht Brabantse gemeenten starten
campagne ‘GFT, wat doe jij ermee?’
In 2019 delen de gemeenten
van de regio ‘Hart van Brabant’
tips hoe je makkelijker je GFT
kan scheiden en afval kan voorkomen. Nog teveel etensresten,
groente- en fruitresten zitten
namelijk in het restafval. Dat is
jammer, want dit zijn waardevolle grondstoffen. Daarom starten de gemeenten de campagne
‘GFT, wat doe jij ermee?’, bedoeld
om praktische handvatten te bieden om GFT te scheiden, afval
te voorkomen en inwoners op te
roepen hun tips te delen.

uit praktische tips om het scheiden

De gemeenten Dongen, Gilze en Rijen,

makkelijker te maken en verspilling te-

Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op

gen te gaan. De tips verschijnen op de

Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk

bestaande communicatiekanalen van

vormen samen de regio Hart van Bra-

iedere gemeente in de vorm van life-

bant. De regiogemeenten vinden het

hacks; een online trend op social me-

belangrijk om de totale hoeveelheid

dia van doe-het-zelf oplossingen die

afval terug dringen en meer te gaan

het leven net wat gemakkelijker ma-

recyclen. Door samen op dezelfde mo-

en verblijven. Dat willen we graag zo

ken. Daarbij roepen de gemeenten de

menten in 2019 over het scheiden van

houden en versterken. We willen duur-

inwoners op om hún tips ook te delen.

GFT-afval en voedselverspilling te be-

zaam vooruit. We werken dan ook sa-

Zo wordt de boodschap nog eens ver-

richten, vergroten de gemeenten hun

men met onze inwoners, bedrijven en

sterkt.

communicatiekracht.

maatschappelijke

organisaties

aan

een schone, groene en duurzame stad.
Goede afvalscheiding draagt hieraan

Geen bijzonderheden controle
jachthaven ‘t Oude Maasje

bij. Afval is namelijk geen afval maar

Voedselverspilling terugdringen
en GFT apart houden
Zo’n dertien procent van ons eten verdwijnt jaarlijks ongebruikt in de restafvalcontainer. Dat is ruim 40 kilo voedsel
per persoon per jaar. Alle huishoudens
samen verspillen daarmee in Nederland 700 miljoen kilo goed voedsel. De
oorzaken van voedselverspilling zijn
verschillend: te veel ingekocht, te lang
bewaard, te veel gekookt of gewoon
niet lekker. Uit analyses blijkt dat huishoudens niet alleen ongebruikt voedsel weggooien in de restafvalcontainer,
maar ook schillen, stronken, kaasresten, eierschalen, koffiedik, theeresten
en vlees- en visresten. Groente- en
fruitafval dat dus niet terecht komt in
de Gft-container, maar via de restafvalcontainer in de verbrandingsoven. Dit
terwijl van GFT juist biogas en compost

een waardevolle grondstof. Van gescheiden grondstoffen kunnen nieuwe
producten worden gemaakt. Waalwijk

Onlangs vond er een integrale controle

aan te pakken werkt de overheid samen

ondersteunt dan ook vanzelfsprekend

plaats bij jachthaven ’t Oude Maasje. Er

met private partijen zoals de HISWA en

deze campagne.”

zijn verder geen bijzonderheden aange-

de eigenaren van jachthavens. Samen

troffen. De gemeente Waalwijk heeft

worden er barrières opgebouwd om te

samen met verschillende overheden

De regio ‘Hart van Brabant’ is niet de

voorkomen dat criminelen deze locaties

gecontroleerd op milieuwetgeving en

eerste die een communicatiecampagne

als vrijplaats gaan gebruiken. De jacht-

andere wettelijke bepalingen. De politie

start over het scheiden van afval. Het

havens in Zeeland en Brabant staan

was tijdens de controle ook aanwezig.

vanwege deze kwetsbaarheid onder ex-

Maak het makkelijker

is een uitdaging om inwoners hiertoe

tra aandacht vanuit de overheid.

aan te zetten. Daarom focust de cam-

Aanleiding voor deze controle is dat in

pagne in eerste instantie juist niet op

de praktijk blijkt dat jachthavens kwets-

bewustwording en het belang voor het

Georganiseerde Criminaliteit

baar kunnen zijn voor de invloed van cri-

In Brabant en Zeeland pakken politie,

milieu, maar op het feitelijk gedrag dat

minelen. Door als één overheid aanwe-

gemeenten, Openbaar Ministerie en de

mensen vertonen. De meeste mensen

zig te zijn op dit soort locaties zien we

Belastingdienst binnen de Taskforce

willen geen voedsel verspillen en willen

meer en kunnen we een helpende hand

Brabant Zeeland samen de georga-

ook best afval scheiden. Toch belandt

bieden richting gebruikers en onderne-

niseerde criminaliteit aan. Eén van de

nog veel GFT en ongebruikt voedsel in

mers. De ogenschijnlijk veilige haven

grote gevaren voor de samenleving is

het restafval.

kan gebruikt worden als uitvalbasis voor

de vermenging van onder- en boven-

criminele activiteiten of als ontmoe-

wereld. Dit noemen we ondermijning,

kan worden gemaakt.

De campagne ‘GFT, wat doe jij ermee’

tingsplaats waar ze ongestoord aan de

waarbij het gaat om illegale activiteiten

gaat daarom uit van het concept ‘ge-

gang kunnen gaan. Zeker als er op een

die bijna niet uit te voeren zijn zonder

Wethouder Dilek Odabasi (duurzaam-

mak’: Hoe kunnen we het de inwoners

jachthaven veel contant geld in omloop

gebruik te maken van legale diensten

heid, natuur en milieu): ”Waalwijk is

zo makkelijk mogelijk maken om geen

is, kan deze kwetsbaar zijn voor bijvoor-

vanuit de bovenwereld zoals transport,

een aantrekkelijke gemeente om in te

voedsel te verspillen en GFT goed te

beeld witwassen. Om deze vormen van

opslag, financiën, vergunningen en

leven, wonen, werken, ondernemen

laten scheiden? De campagne bestaat

huisvesting.
ondermijnende criminaliteit effectief
IM-advertentie algemeen okt. 2008 08-10-2008

14:07
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Stad in de regen

Gedichten door
Mijn naam is Frank Pijnenborg.
Ik doe vrijwilligerswerk op Eikendonk. Vanwege mijn handicap
loop en praat ik wat moeilijker.

Mensen lopen onder hun paraplu

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.

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,

De mooiste weg
Is de weg naar huis

Vooral in het donker
Bijna geen zicht
Alleen je gevoel
Je vertrouwde kompas

gek op taal. De ideale combinatie
om het eens te gaan proberen.

Met een geruststellende blik
Hij was kaal
Groeide door zijn haar heen
lten
Hij liep maar met die lange ste
Altijd maar gebukt lopen
Zo ga ik eronderdoor
ofd stoten
Ik wil mezelf niet voor het ho
De mensen denken vaak
wolken’
‘Hij loopt met zijn hoofd in de
Zo hoog wil ik mijn lat
niet leggen
nken
Verder niet te lang over nade
Daarvoor is het leven te kort

Waar de naald
Op huiswaarts staat
Als je moe

Boudewijn de Groot en Raymond
van het Groenewoud. Daarbij ben ik

‘Life is too shor t’
Zei de lange man
En keek op me neer

En voldaan bent

Er komen kleine watervallen
Voor hun ogen
Blauwe en gele
Je hebt ze in alle kleuren
Van de regenboog
De paraplu
Er hangt iets boven je hoofd
Ingeklapt een wapen
Uitgeklapt een schild
Tegen de regen
Of veilig onder
Moeders paraplu
Wil je mijn paraplu zijn

Dan kom je er weI

Na een lange dag

Het leven is een opdracht

Doen waar je goed in bent

Ook in 2019 helpt de bibliotheek
met jouw belastingaangifte
NLdoet
15 en 16
maart

De grootste vrijwilligersactie van Nederland!

Doe je mee?
Zoek een leuke klus op nldoet.nl.

Vanaf 1 maart, vóór 1 mei kun
je weer aangifte doen voor de
inkomstenbelasting. Wil je dit
zelf doen, maar heb je thuis
geen computer of internet? Kom
dan naar een vestiging van de
Bibliotheek
Midden-Brabant.
Hier kun je gratis een computer
gebruiken voor je aangifte voor
de inkomstenbelasting of om
een toeslag aan te vragen. Deze
service kun je ook gebruiken als
je geen lid bent. Vraag een medewerker welke computer je kunt
gebruiken, wij hebben hier een
veilige internetverbinding voor.

16.00 uur

Lukt het toch niet om het zelf in te vul-

maken voor het invullen.

len? Er zijn in de regio veel organisaties

Kom langs bij een aanmeld/spreekuur

die jou kunnen helpen. De bibliotheek

als je gegarandeerd wilt zijn van hulp.

heeft hier een overzicht van. Zo kun je

Je mag ook op de dag van het spreek-

hulp bij jou in de buurt kiezen.

uur zelf inlopen, maar dan moet je mis-

Ook in de bibliotheken worden weer

schien langer wachten of kom je niet

spreekuren georganiseerd. De profes-

aan de beurt als het druk is.

Aangifte spreekuren: 4 en 11 april,
10.00-16.00 uur

Wagnerplein Informatie en aanmelden voor het spreekuur: 12 april 2019,
10.00-16.00 uur
Aangifte spreekuur: 25 april, 10.0016.00 uur

Waalwijk Informatie en aanmelden voor het spreekuur: 2 april 2019,
10.00-16.00 uur
Aangifte spreekuur: 18 april 2019,
10.00-16.00 uur
In Goirle kun je de maanden maart
en april terecht bij informatie café De
Beurs en Sociaal Raadslieden tussen
11.00 en 12.00 uur om een afspraak te

sionals van EZ Boekhouding helpen

NLDOET

op verschillende dagen in april bij jouw

Meer informatie nodig of wil je persoon-

aangifte.

lijk op de hoogte gehouden worden over

In deze bibliotheken kun je rekenen op

de spreekuren en activiteiten?

invulhulp:

Stuur dan een mail naar

LocHal Informatie en aanmelden voor
het spreekuur: 26 maart 2019, 10.00-
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tessapersijn@bibliotheekmb.nl of kijk op
www.bibliotheekmb.nl/belastingdienst.
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Nederland in de ogen van buitenlanders
Agus heb ik maar twee keer in
mijn leven gezien, het was een
paar jaar geleden tijdens onze
huwelijksreis naar Bali. “Je
spreekt heel goed Nederlands
hoewel dat je pas één jaar in Nederland woont!”, zei een verbaasde Agus toen tegen mij. “Nou, jij
ook, hoor! Aangezien je nooit
daar geweest bent!” Het was
echt bizar: een mens te ontmoeten die fysiek aan de andere kant
van de wereld zit maar zo veel
over Nederland weet, die de taal
goed beheerst en echt van het

In de ogen van een man die 10 000 km

fietsen blijven voor de Nederlanders net

ver van Nederland woont maar voor wie

zo belangrijk als een auto bijvoorbeeld.

dit land zo veel betekent.

Blijkbaar heeft daar iedereen een fiets.

land houdt.

Wat ik ook leuk vind dat de Nederlan“Als het eerst moet ik zeggen dat ik erg

ders altijd alles netjes houden, ik heb

blij ben dat ik de mogelijkheid in mijn

gemerkt dat ze zorgzaam en gedisci-

leven kreeg om de Nederlandse taal

plineerd zijn. Ze zorgen over de natuur

te mogen leren. In het begin kon ik me

en ze eigen omgeving. Het is ook goed

niet voorstellen wat voor taal het was

wettelijk geregeld om de milieu te be-

eigenlijk. De enigste wat ik wist: het is

schermen en schoon te houden. Bij-

best nuttig het Nederlands te kunnen.

voorbeeld als een fabriek afval stiekem

Dus ik had best veel zin in en na de eer-

wil weggooien krijgt die een dikke boete.

ste les was ik al overtuigd: ik ga verder.
Een paar jaar later kon ik al in het Neder-

Ik heb een droom: om een dag naar Ne-

lands spreken. Nu weet ik het zeker: dit

derland op vakantie te gaan. Ik wil heel

is geen makkelijke taal! Maar het is de

graag dit land ontdekken hoe het in het

moeite waard. Ik werk als Nederlandse

echt is (niet alleen via boeken of TV). Ik

gids en dit werk vind ik geweldig.

hoop dat dit toch ooit in mijn leven gaat

totdat Agus De Wijkkrant in zijn handen

gebeuren!”

houdt! En als hij toch naar Nederland

Ik heb Agus belooft dat ik de krant met

komt gaan we zeker gezellig fietsen en

dit stukje naar hem zal sturen.

lekker koffie op een terras in Waalwijk

Ben echt benieuwd hoe lang het duurt

drinken.

Geslaagde Kindertop in
Waalwijk
Negen scholen uit Waalwijk, Sprang-

voor meer prullenbakken, meer natuur

Capelle en Waspik deden vandaag

in de wijk, een nieuw voetbalveld, een

mee aan de Kindertop. Tijdens deze
geslaagde middag werkten leerlingen

nieuwe doelen en hekken, een glijbaan
en een free run park. Na afloop kregen

den ideeën uit die het leefplezier in

alle leerlingen een medaille en sloot

hun wijk kunnen vergroten.

Totdat ik de taal begon te leren wist ik

liefd op Bali (ik kan me de leuke verhalen

niet veel over Nederland. Ik dacht dat

nog herinneren en de bekende luwak

het een groot land was waar alleen

De leerlingen werden onthaald door

koffie die hij ons liet proeven). Er werd

maar blanke mensen woonden. Nu weet

twee lakeien op een rode loper en kre-

afgesproken dat we er nog eens heen

ik wat meer natuurlijk haha. Iedereen

gen een warm welkom van burge-

zouden vliegen. En dat hij ooit ook naar

weet dat Nederland door zijn molens en

meester Kleijngeld. Voorafgaand aan

Nederland zou komen (Agus is trou-

kaas bekend is. Maar het land is ook be-

de Kindertop verzorgde een docent van

wens nog nooit naar het buitenland ge-

kend (tenminste wat betreft Bali) door

het Kunstencentrum een gastles op de

weest) en de beroemde Amsterdamse

de universiteiten. Veel rijke Indonesiërs

scholen en maakte samen met de leer-

grachten te zien en om een kroket bij

gaan meestal naar Nederlandse univer-

lingen een lied. In dit lied verwerkten zij

een friettent te kopen.

siteiten on een studie te volgen. Ik zou

het idee dat de leerlingen hebben om het

het ook super leuk vinden om aan een

leefplezier in hun omgeving te vergro-

Nog steeds houden we contact via

van de universiteiten te mogen stude-

ten. Deze muziekvideo’s werden in de

Facebook: een foto liken, met verjaardag

ren maar dat is zeker niet goedkoop! De

raadzaal getoond aan de burgemeester,

feliciteren en af en toe even vragen “hoe

Nederlanders zelf vinden opleiding heel

wethouders en raadsleden. Samen met

gaat het met je?” Agus had nog geen

belangrijk want dit is een investering in

de wethouders en raadsleden gingen de

mogelijkheid om naar Nederland te ko-

je toekomst.

leerlingen aan de slag om deze ideeën
verder vorm te geven.

en het is ook best moeilijk al de reisdo-

Nederland heeft een andere levens-

cumenten voor hem te regelen). Maar

stijl in de vergelijking met Bali. Er is veel

De leerlingen verrasten alle aanwe-

hoe ziet ons land, onze cultuur en onze

mooie infrastructuur zoals veel snelwe-

zigen met veel creatieve ideeën. Zo

mentaliteit er uit in de ogen van Agus?

gen, fietspaden en de metro. Maar de

kwamen zij onder andere met ideeën
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verkeer, een kabelbaan met boomhut,

samen met wethouders en raadsleDankzij Agus werden we helemaal ver-

men (de tickets zijn erg duur natuurlijk

stoere speelplek, een zwembad, veiliger

burgemeester Kleijngeld de middag af:
“De jeugd is de toekomst! De gemeente
Waalwijk vindt het belangrijk dat kinderen meedenken over hun woon- en
schoolomgeving. Samen willen we tot
ideeën komen die het leefplezier in de
wijken van onze gemeente kunnen vergroten.”
De wijkadviseurs van de gemeente
Waalwijk gaan samen met ContourdeTwern alle ideeën beoordelen. In maart
krijgen de scholen terugkoppeling en
horen de leerlingen welke ideeën van de
Kindertop haalbaar zijn en uitgevoerd
kunnen worden.
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LENTE
Vandaag in onze kookrubriek

niet iets wat je kunt eten maar wel iets
wat gemaakt wordt van eten. Ja daar snappen
jullie niets van hé? Ik zal het uitleggen.
Penne kun je koken en als het zacht is kun je
het eten. Wij gaan van ongekookte penne een
ketting rijgen Je kunt deze penne ook verven en je
kunt er ook kralen of papieren knutsels tussen rijgen.

Benodigdheden:
Penne			

Hebben jullie ook weer zo’n zin
in de lente? De zon die weer meer gaat
schijnen
en nieuwe blaadjes aan de bom
en, jonge
dieren in de wei, dassen en mu
tsen en
wanten weer in de kast? Als je
nu niet
kunt wachten voordat je ove
ral weer
lammetjes ziet dan is hier een voo
rbeeld
hoe je er zelf een kunt maken.

Kralen					
Verf en draad

RADEN
MAAR

Benodigdheden:

Ra ra het is een blaad-

Witte watten				

schrijven of tekenen???

je waar je niet op kunt

Groen karton

Schaar en stift

MIEN TOET

BIJ ONS OP BEZOEK

Ik was op bezoek

Emma vertelde dat ze altijd met haar

daar op de B.S.O. met die leuke speel-

beste vriendinnen speelt .

huisjes, die doos met zand en autootjes

bij de B.S.O. van de
basisschool Juliana van Stolberg. B.S.O.

Sonam vindt buiten spelen het al-

waar je gewoon binnen mee mag spelen,

betekent buitenschoolse opvang. Dat

lerleukste. Bing houdt heel erg van te-

het winkeltje, buiten bij de ijsberen en het

is een moeilijk woord maar kinderen

kenen. Meike en Marit een tweeling

grote klimrek. Kijken jullie zelf maar naar

die niet meteen na school naar huis

die pas 7 jaar waren geworden toen ik

de mooie foto’s en de tekeningen en

kunnen, kunnen daar eten, spelen met

daar op bezoek was, vertelden ook dat

verhalen. Dank jullie wel Emma, Marit

andere vriendjes en vriendinnetjes,

je echt heel veel mag daar op de B.S.O.

en Meike, Bing en Sonam en Sundy dat

knutselen, buitenspelen, soms sporten

Sundy, de jongste van het groepje, ver-

ik bij jullie op bezoek mocht komen.

enz. Het zag er heel gezellig uit op deze

telde dat ze op de B.S.O. eigenlijk nooit

B.S.O., ik heb ook met een groepje kin-

met haar broertje speelt maar altijd

Als je dit leest en ook wil dat ik bij jou eens

deren gesproken. Ze vertelden mij dat

met andere kinderen. Ze heeft ook een

een kijkje kom nemen dan schrijf maar

ze het altijd heel erg gezellig vinden en

mooie tekening van zichzelf gemaakt.

een brief naar Mien Toet van De Wijkkrant

dat er heel veel mag. Ze mogen zelf we-

Ook alle andere kinderen hebben nog

en wie weet kom ik dan naar je toe.

ten wat ze gaan doen en ze mogen ook

een mooie tekening gemaakt en er ook

Veel knutselplezier en weet je de oplos-

zelf fruit pakken en klaarmaken net als

iets bij geschreven. Ik mocht ze meene-

sing al van mijn raadsel?

het drinken.

men voor de krant. Wat heb ik genoten

Groetjes, Mien Toet

Oplossing: Blaadje van een boom of bloem
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Waalwijkse voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd
Woensdagochtend 13 februari
jl. vond in een goed bezet Theater De Leest de lokale voorronde
plaats van de Nationale Voorleeswedstrijd. Deze wedstrijd is
bedoeld om het lezen te bevorderen onder de leerlingen in groep 7
en 8. Van de Nederlandse basisscholen doet 52% mee. Volgens
schatting van de organisatoren
wordt hiermee 60% van de groep
7- en 8-leerlingen bereikt..

Haar neefje Tobias (3 ½) is haar groot-

Zij las voor uit het boek “Achtstegroe-

d
ste fan. Schijfster wil
ze niet worden,

pers huilen niet” van Jacques Vriens.

1

2

3

ze vindt verhalen verteller veel leuker.

Alhoewel Julie niet had gewonnen was

k

4

ze het met de jury eens dat Jayly de

i
maar opschrijven,
zegt ze lachend.

beste was. Ze was blij met de opmer-

7

g

kingen 8 van diezelfde jury dat ze een

Julie werd in De Leest gesteund door

9

g
op een rustige
en duidelijke wijze en

haar ouders.
10

met zichtbare emotie had voorgelezen.

2

3

Zij las voor
uit de
12

11

d

j

k

i

GVR (Grote Vriendelij- k

Jayly dingt op 16 maart in Goirle mee

13

ke Reus) van RoaldeDahl. Dit boek had
5

4

6

ze vaak lgelezen. En met veel plezier
7

i
heeft
ze hook
naar de verfilmde versiel
f

16

f
naar de provinciale
titel. De landelijke
15

14

j
finale
van de Nationale
Voorleeswedd
a

strijd is op woensdag
22 mei 2019 in
h

g

gekeken.

In Waalwijk deden 9 scholen mee,

spannend boek had bgekozen en dat ze

a
haar klasgenoten, mijnheer Paul
en

1

Julie Hens

f

5
6
Anderen moeten haar verhalen
dan
j

17
de Schouwburg
van Amstelveen.

8

c

c

waaronder Basisschool Meerdijk Julie

Julie leest graag boeken, zeker op die

Hens uit groep 7 was als winnares uit

momenten als ze niks te doen heeft en

18
Acht meisjes en één jongen
streden om

En Julie?

de bus gekomen van de wedstrijd die

als ze niet met haar I-phone mag spe-

de lokale eer. Winnares werd Jayly Velt-

Die gaat
lekker door met verhalen
19

op deze school was georganiseerd.

len. Ze houdt van verhalen voorlezen.

man
(OBS Van der Heijden).11
10

(voor)lezen en vertellen.

b

a

9

m

m

j

b
e

g

k

i

De Wijkkrant Crypto

12

13
e

Horizontaal
16

Verticaal

15

14

3. Hoort die
l plant echt zo slecht? (9)

1. Het is voora die kleding tijd (9)

6. Kleur van Lazarus? (5)

2. Gevoelskwestie bij koorts? (11)

f
7.
Komenhmet pennen omhoog (5)

l
4. Die
zit echt in de put! (4)

9. Boem, op die els zit ‘t (9)

d
h

17

c

5. Die lasnaden lopen goed (8)

Los dit cryptogram op en mail het juiste antwoord naar

10. Pluimbol of knollenplant? (12)

dewijkkrant@talgv.nl

12. Eens volgt dat in de boom (9) 18

8. In de grond hoort ie (niet) (4)

b met jou in de schaapskooi! (8)
14. Dronken

9. m
Margriet (9)

16. Dat jong en ik zijn wel piep (6)

11. Een reflecterende bloem is groen (11)

17. Hinnikt ie nu veel? (6)

12. Dat komt er na 18 uit (7)

18. Op de kermis in ’t donker (4)

13. Is Ruud Gullit in Hillegom gewassen? (4)

19. Zo’n ploert is van koper! (3)

15. Een Ier is aan de leg (6)

Doe dit voor 1 juni 2019 en maak kans op een bos bloemen!
(Vergeet in de mail niet je NAW-gegevens door te geven).

m

6. Zoiets als 13 aan je hoofd (8)
e
19

16. Dat geeft die hartelijke omroep (6)
1

2

d

3

k
4
5

7

6

f

j

i
8
9

3. Hoort die plant echt zo slecht? (9)

1. Het is voor die kleding tijd (9)

6. Kleur van Lazarus? (5)

2. Gevoelskwestie bij koorts? (11

7. Komen met pennen omhoog (5)

4. Die zit echt in de put! (4)

9. Boem, op die els zit ‘t (9)

5. Die lasnaden lopen goed (8)

b

g

a
11
j
13
e

12. Eens volgt dat in de boom (9)

8. In de grond hoort ie (niet) (4)

16. Dat jong en ik zijn wel piep (6)

11. Een reflecterende bloem is gro

17. Hinnikt ie nu veel? (6)

12. Dat komt er na 18 uit (7)

d

a

19. Zo’n ploert is van koper! (3)

16
h

6. Zoiets als 13 aan je hoofd (8)

15 Op de kermis in ’t donker (4)
18.

14
l

10. Pluimbol of knollenplant? (12)

14. Dronken met jou in de schaapskooi!
(8)
9. Margriet
(9)
Oplossing
vorige editie:
Vrolijke Kerstdagen!

k

i
12

f

Verticaal

© Morakesch

g

10

Horizontaal

l

c

18
e
19

m

© Morakesch

Horizontaal

Verticaal

Gefeliciteerd!

13. Is Ruud Gullit in Hillegom gewa
15. Een Ier is aan de leg (6)

Inmiddels heeft u een kadobon ontvangen van
De Wijkkrant voor een prachtig boeket bloemen

c

m

P. Wittebol - van Wanrooy uit Sprang-Capelle

16. Dat geeft die hartelijke omroe

h
17

b

Prijswinnaar van de puzzel editie 3 2018
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op te halen bij: Flowers by Miriam Oremans.

DE WIJKKRANT

Liedertafel Oefening en Vermaak

Gemengd koor van ongeveer 70 leden
Het werd in 1860 als mannenkoor opgericht in het café van
Jan de Mosselaer aan de Haven
in Waalwijk en rond 1950 omgevormd tot een gemengd koor.
Ons koor heeft in haar 159-jarig bestaan vaste voet gekregen in de Waalwijkse gemeenschap. In 2015 vierden
wij met trots ons 155-jarig jubileum
met een concert waaraan o.a. solisten
Ernst Daniël Smid en Miranda van Kralingen hun medewerking verleenden.
Het repertoire is veelzijdig en bestaat
uit zowel klassieke- als semi-klassieke
muziek, musical en moderne liederen.
De repetities worden gehouden in een
zaal van De Leest, iedere donderdag
van 20.00 uur tot 22.30 uur.
We geven regelmatig acte de présence
bij officiele gelegenheden in de gemeente Waalwijk, zoals de gedecoreerden bijeenkomst.
Ook zingen we jaarlijks in het hospice
Francinus de Wind.

operaconcert dat op 28 september as.

Onze enthousiaste dirigent Carl van

In 2020, het jaar waarin we ons 160-ja-

Ieder jaar wordt vlak voor Kerstmis in

in De Leest wordt gegeven belooft een

Kuyck leidt ons koor al ruim 18 jaar en

rig jubileum vieren, zullen we een vier-

de kerk St. Jan de Doper in Waalwijk

avond vol prachtige muziek te worden!

doet dat met volle overgave, plezier en

daagse reis naar Thüringen in Duitsland

een alom gewaardeerd concert gege-

In de volgende editie van de Wijkkrant

geduld. Er heerst dan ook een ontspan-

maken, waar we naast enkele korte

ven wat steevast wordt afgesloten met

zult u daarover meer gegevens kunnen

nen en gezellige sfeer tijdens de repe-

trips een concert zullen geven.

een gezellige nazit.

vinden.

tities.

Dit jaar zal dat op 21 december zijn.

Het saamhorigheidsgevoel staat bij

Eens per twee jaar voeren we een

ons hoog in het vaandel en het “Ver-

We hebben al menig uitstapje naar het

zowel dames als heren zijn van harte

groot (thema)concert uit, al dan niet

maak” neemt een belangrijke plaats in

buitenland gemaakt voor het geven

welkom.

met een ander koor of ensemble. Het

tijdens de concerten en repetities.

van een concert. Zo waren we in Gent

We zijn altijd blij met nieuwe leden;

(België), Unna (Duitsland) en Seefeld

U krijgt als nieuw lid een gratis koor-

(Oostenrijk).

scholing van 10 lessen aangeboden.
Voor meer gegevens kunt u terecht op

ELKE DONDERDAG

’ETEN MET...BERT’ aanschuiven tussen 17 en 17.30u
genieten van een 2-gangenmaaltijd à € 3,00.
vooraf reserveren noodzakelijk!

ZONDAG 24 MAART

’MUZIEK MET...TOON EN RON’
sfeervolle, Nederlandstalige liedjes met zang van Toon Steenbergen
en gitaarspel van Ron Rijken. Aanvang 15uur.

ZONDAG 14 april

‚BUURTEN MET...FRANK VAN MOSSELVELD’
gezellig kennismaken, borrelen en buurten
Aanvang 15 uur

Grotestraat 154a - 5141 HC Waalwijk - 0416 33 29 62/ 06 23 07 81 39
www.parkpaviljoenwaalwijk.nl - Facebook@parkpaviljoenwaalwijk
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Hoogtepunt was onze reis naar Verona

onze website :

(Italie), waar we de opera Aïda bezoch-

www.liedertafelwaalwijk.nl, onze

ten en optraden in Lazise aan het Gar-

pagina op Facebook en op

dameer.

www.gowaalwijk.nl
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Carla en Rini Tijs:

Markant persoon

Zidewinde van en voor de
inwoners van Sprang-Capelle
Nieuwe exploitanten

Wij-dienstencentrum

Dat was het moment voor Carla en Rini

de voordeur”, vult Rini aan. Deze inten-

Met ingang van 1 januari 2019 ex-

om een nieuwe uitdaging te zoeken.

ties komen overeen met de woorden

ploiteren en beheren Carla en Rini Tijs

Het is Zidewinde geworden en zij heb-

die dr. Kortmann, de “Commissaris der

maatschappelijke initiatieven en partner-

het Sociaal-Cultureel Centrum Zide-

ben er erg veel zin in. Ze zullen worden

Koningin” van onze provincie, op 10 juni

organisaties (o.a. gemeente) worden de

winde in Sprang-Capelle. Zij nemen

bijgestaan door Nicole en Jacqueline en

1966 sprak bij de opening van Zidewin-

krachten gebundeld om een passende

het stokje over van Ilona van Wijlen,

maken graag gebruik van de diensten

de: “Niet het gebouw, maar de mensen

en zelfvoorzienende ontmoetings- en

die na 3 jaar om gezondheidsredenen

van vele vrijwilligers. Het echtpaar Tijs

maken een nieuwe gemeenschap”.

dienstenvoorziening in Sprang-Capelle

moest stoppen met de exploitatie van

houdt van de “Sixties”. Rini en zijn broer

dit centrum. Ruud Spohr, voorzitter van

Toon treden nog vaak op als The Hilson

Bibliotheek

de Stichting Zidewinde, liet via de web-

Brothers (Everly Brothers).

Een belangrijke pijler in de nieuwe (ver-

wordt het voor (kwetsbare) mensen

bouw)plannen is de vestiging van de

mogelijk gemaakt mee te doen in de

Bibliotheek in Zidewinde. Er komt een

samenleving.

site en de lokale media weten dat het

Samen met de inwoners, vrijwilligers,

te creëren. Hierdoor kunnen meer
mensen zelfstandig blijven wonen en

zoeken naar een andere exploitant de

Visie

nodige tijd heeft gekost. Ook al omdat

Een portie enorme klantvriendelijk-

ontmoetingsruimte waar de collectie

Carla en Rini vinden het een goede

de koers van Zidewinde flink verandert.

heid is de belangrijkste bagage van het

van de bibliotheek, het leescafé, foyer

zaak om maatschappelijke activiteiten

Deze voorziening moet nog meer dan

echtpaar. Zij alleen bepalen niet wat er

en restaurant in elkaar overlopen. De

te organiseren. Zij denken daarbij aan

het nu is een centrum worden waar

in Zidewinde gebeurt. Inwoners mogen

bibliotheek rekent hier op nieuwe doel-

gezamenlijke maaltijden, een inloop

Sprang-Capellenaren elkaar kunnen

of beter gezegd moeten ook zelf met

groepen met extra toeloop die weer

met een gezellig “bakske” koffie voor

ontmoeten. Een exploitant moet naast

ideeën komen.

Verenigingen spelen

goed is voor meer levendigheid in Zi-

mensen die daar zin in hebben. Om-

het opereren als een maatschappelijk

daarbij een belangrijke rol. Bij het uit-

dewinde. Het echtpaar Tijs is nauw

dat financieel mogelijk te maken zijn

ondernemer er ook zijn boterham mee

voeren van hun plannen zullen Carla en

bij de plannen betrokken en houdt

inkomsten

kunnen verdienen. De keuze viel uit-

Rini helpen. Zij zijn zeer gecharmeerd

vooralsnog 1 december 2019 aan als

absolute noodzaak.

eindelijk op het echtpaar Tijs. De ver-

van activiteiten waarbij goede doelen

stardatum van de activiteiten in de dan

wachtingen van het bestuur zijn hoog.

centraal staan.

verbouwde accommodatie.

uit

andere

activiteiten

Historische locatie
Burgemeester Van Prooyen, in de jaren

Carla en Rini Tijs

zestig tevens voorzitter van de stich-

Carla Wijkmans is van oorsprong een

ting vond dat de locatie Zidewinde een

“Besoijense” Zij heeft in de jaren 70

cultuur-recreatief centrum moest wor-

gewerkt bij Jac. Hermans Prijs-Slag in

den met zwembad, sporthal en “dorps-

de Antoniusstraat. Daar leerde ze Rini

huis” waar inwoners zich op allerlei

Tijs uit Rijen kennen. Die bracht als

manieren kunnen ontspannen. Deze

groenten- en fruitspecialist regelma-

filosofie sluit naadloos aan op de plan-

tig “beroepshalve” een bezoek aan de

nen van Carla en Rini.

supermarkt. Ze kennen elkaar nu ruim

Overigens is de letterlijke betekenis

40 jaar. Oorspronkelijk woonde het

van het woord Zidewinde: dwarsdijk.

echtpaar in Waalwijk, maar is in 2000

Een dijk die loopt van rivier tot rivier

verhuisd naar Hedikhuizen. Een mooie

om overstromingswater te keren. Deze

plaats voor Rini om zijn duiven te hou-

liep van de Zuider Maasdijk tegenover

den. Hij werkt al ruim 35 jaar als ma-

Meeuwen naar het zuiden tot aan de

nager in gemeentelijke accommodaties

Loonsedijk. Omdat mensen zich langs

zoals zwembaden, sporthallen, maar

deze dijk gingen vestigen heeft de

vooral culturele centra. Carla is via Rini

streek ook deze naam gekregen.

de horeca “ingerold” in De Cour, een so-

Sydewinde, en later Zuidewijn. en Zide-

ciaal-cultureel centrum in Terheijden,

winde. In werkelijkheid is de dwarsdijk

gemeente Drimmelen.

Carla Tijs: het nieuwe gezicht van
Zidewinde

die water tegen moest houden nu een

Carla Tijs exploitant en gastvrouw Zidewinde.

dijk die mensen en activiteiten verbindt
Wat wij willen zegt Rini is sociaal, spor-

Vooruitlopend daarop zijn ze nu al druk

tief en creatief zijn in al onze activiteiten,

bezig met het draaiend houden van de

Carla pachtte in 2002 als zelfstan-

voor alle leeftijden. We swingen het hele

activiteiten, het verkennen van de ge-

dig ondernemer de horeca in De Cour.

jaar door. We zijn anders en willen dat

bruiksmogelijkheden en het zoeken

Carla en Rini veel succes bij het reali-

In 2008 schreef het echtpaar in op de

ook blijven. Voor Carla geldt dat ze heel

naar vrijwilligers

seren van hun ideeën met Zidewinde.

aanbesteding voor privatisering van dit

zuinig is op haar huisgenoten, waarmee

multifunctionele centrum. Zij runden

ze doelt op bezoekers en gebruikers van

Hun blik is daarbij is sterk lokaal gericht.

ringen e.d. kan contact worden opne-

dit op hun geheel eigen manier en dat

de accommodatie. “Die moeten elkaar

De Sprang-Capellenaren moeten zich

men met Carla (0610077337) of het

tot grote tevredenheid van gebruikers

kunnen ontmoeten en zich lekker voe-

hier thuis voelen. De behoeften van de

algemene nummer van Zidewinde.

en de gemeente. De periode waarvoor

len bij ons in Zidewinde”, aldus Carla.

inwoners staan centraal. De zondag is

(0416 853855). Zo maar gewoon even

de aanbesteding gold, liep echter af.

“En ook op ons toekomstig terras bij

ook voor Carla en Rini een rustdag.

binnenlopen kan natuurlijk ook..

Succes
De redactie van De Wijkkrant wenst

Voor informatie, boekingen, reserve-
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Nog meer actueel nieuws uit de regio:

Langstraat Media is aan het uitbreiden
En dat mag je letterlijk nemen:
de veranderingen betreffen zowel het pand zelf als de programma’s en projecten van Langstraat
Media. Begin dit jaar is de grote
verhuizing begonnen, de zender krijgt een groter gebouw in
Waalwijk.

zodat we na Carnaval starten in een
geheel nieuwe radiostudio, met nieuwe
radio automatisering. Dat moet de uitzendingen ten goede komen natuurlijk.

Betekent dat dat er nieuwe
projecten/programma’s in
de toekomst worden gemaakt?
Er komen een aantal mooie evenemen-

De medewerkers zijn erg trots op hun

ten aan waar we dit jaar aandacht aan

nieuwe studio’s en inrichting. In zo’n

gaan besteden. Zoals altijd de 80 van

sfeer wordt ook lekkerder gewerkt, ver-

de Langstraat natuurlijk, maar daar-

tellen ze. Maar de verhuizing is niet de

voor ook de Passie van de Langstraat,

enigste verandering van de zender. Er

dat een groot spektakel gaat worden

komen dit jaar enkele nieuwe program-

waar nu de opnames al voor lopen, en

ma’s uit. Behalve vaste traditionele

we zullen dit jaar ook verslag doen van

projecten (zoals de reportage over de

het Pleinfestival in Kaatsheuvel. En na-

Tilburgse kermis, 80 van de Langstraat,
Santa run, etc.) zijn de journalisten nog
bezig met andere mediaproducten.
De Wijkkrant is in gesprek gegaan met
de trotste voorzitter van Langstraat
media René Peters. Exclusief voor onze
lezers vertelt hij het laatste nieuws
over de zender.

Hoe ver zijn jullie met de
verhuizing?
Op 1 januari moesten we uit het oude
pand aan de Grotestraat 409a in Waalwijk. In januari is er flink verbouwd en
op dit moment zijn we een nieuwe studio aan het inrichten. We verwachten
rond de carnaval weer live radioprogramma’s te kunnen maken vanuit het
nieuwe pand. Overigens zijn de uitzendingen op radio en TV gewoon doorgegaan, maar zijn alleen de live uitzendingen tijdelijk gestopt, zodat de kijkers en
luisteraars en niet teveel van hebben
gemerkt.

tuurlijk ook van evenementen in Don-

Waar zit het nieuwe pand en
waarom is juist voor dit gebouw
gekozen?

wordt gesloopt voor nieuwbouw. Het

gen! Maar allereerst natuurlijk Carnaval

pand aan de Grotestraat 409a is eigen-

in de Langstraat!

dom van Casade en het volledige ge-

Het nieuwe pand zit aan de Prof. Eyk-

bied wordt herontwikkeld tot woonbe-

manweg 7c, op de bovenverdieping van

stemming. We moesten dus echt weg,

Wat zijn jullie plannen voor
dit jaar?

een recent opgeknapt bedrijfspand op

ondanks dat we er zo’n 10 jaar een

De evenementen verslaan die ik hier-

het industrieterrein langs de snelweg,

prima plek hebben gehad voor onze

voor heb genoemd natuurlijk. Daar-

achter Moonen Attractieverhuur. Het

uitzendingen.

naast konden we vorige jaar vanwege

pand is heel geschikt vanwege de inde-

de verhuizing ons 25-jarig bestaan nog

ling van de ruimtes die goed aansluit op

Komt er ook nieuwe apparatuur?

onze wensen, de parkeergelegenheid

Jazeker. Sinds 2018 zijn we ook lokale

jaar inhalen. Natuurlijk met een open

en toegankelijkheid. We hebben straks

omroep voor de gemeente Dongen en

dag voor iedereen in de Langstraat en

beschikking over een redactieruimte,

hebben nu ook vrijwilligers uit die ge-

oud-medewerkers. Ook willen we de

live radiostudio met regieruimte, een

meente. We maken dus nu radio en tv-

oud-programmamakers de kans geven

productiestudio, keuken en kantoor-

uitzendingen voor Waalwijk, Loon op

om nog een keer een programma te

ruimte. Voldoende om elke dag radio

Zand en Dongen, een gebied met bijna

maken met de muziek, jingles en pro-

en TV uitzendingen voor de Langstraat

100.000 inwoners. We hebben van de

mo’s uit die tijd, toen we nog Maasstad

te verzorgen met onze 50 vrijwilligers.

gemeente Waalwijk ook een verhuis-

Radio of RTV Midden Brabant heetten.

subsidie van 5000 euro ontvangen,

Dus hou ons via onze mediakanalen of

waarmee we onze verhuizing en aan-

sociale media in de gaten. Langstraat

passingen in de studio en de technische

TV op Ziggo kanaal 42, Langstraat NL

voorzieningen hebben kunnen finan-

op 107.20 en Langstraat FM op 106.80.

cieren. We hadden ook wat gespaard,

Of facebook en twitter natuurlijk!

Waaruit is de behoefte ontstaan
om te verhuizen naar een nieuwe
locatie?
De ruimte waar we tot 1 januari zaten

niet echt vieren, dus dat gaan we dit

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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Reünie ter ere van het 100 jarig bestaan

Feestweekend v.v. Baardwijk

Gemeente Waalwijk
ontvangt Beste
Werkgevers
Keurmerk 2018-2019
Gemeente Waalwijk mag het komende
jaar het Beste Werkgevers Keurmerk
2018-2019 voeren. In de categorie gemeenten behaalde Waalwijk twee van
de drie mogelijke sterren, goed voor
een top vijf notering. De gemeente
Waalwijk is één van de drie keurmerkgemeenten met twee sterren. Hier
mogen alle medewerkers van de gemeente trots op zijn.
Gemeente Waalwijk scoort een 7,3 in

De Waalwijkse voetbalvereniging Baardwijk viert
dit jaar haar 100 jarig jubileum met als hoogtepunt een feestweekend van 21 t/m/ 24 maart a.s.

het uitgebreide medewerkerstevreden-

Er zal ook een reünie plaatsvinden op vrijdag 22 maart

organisatierichting, waardering, werk-

heidsonderzoek van HR-onderzoeksbureau Effectory. Dit cijfer is opgebouwd
uit werkgeverschap, organisatietrots,
trots en het benutten van talent. Het

2019, de entree is gratis en we hopen natuurlijk op zo veel

eindcijfer van de gemeente Waalwijk

mogelijk animo. En verder: Zegt het voort! Breng uw (oude)

ligt bijna een half punt hoger dan het

bekenden op de hoogte. We willen iedereen erbij hebben
tijdens het 100-jarig bestaan!

gemiddelde (6,89) van alle deelnemen-

Wij hebben er al zin in.

danig hogere score waardoor Waalwijk

de gemeenten in Nederland. Een dusbeloond wordt met twee sterren.

Reüniecomité 100 jaar bestaan.

Algemeen directeur Jan Lagendijk is

Ingezonden foto’s

buitengewoon trots op zijn organisatie:
“Twee sterren en het daarbij behorende Beste Werkgevers Keurmerk is een
compliment voor onze mensen en hoe
wij ons werk samen aan het doen zijn.
Mensen besteden vrij veel tijd aan werken en alleen daarom al is het belangrijk dat ze zich in die tijd tevreden en op
hun plek voelen. Het leuke is dat tevreden en gewaardeerde mensen ook beter presteren. Wij investeren al enkele
jaren in de ontwikkeling van onze orgaHerfst in plantloon Waalwijk.

nisatie. Wij willen dat onze mensen het
hier naar hun zin hebben, uitstekend
presteren en het maximale uit zichzelf

.

Herfsttinten Groenewoudlaan Waalwijk

en elkaar halen. Ik beschouw dit keurmerk als een bevestiging dat we met
elkaar goed op weg zijn.”

Keurmerk
Het Beste Werkgevers Keurmerk is een
eerlijk keurmerk dat alleen te behalen
is door de mening en feedback van eigen medewerkers over de organisatie
als werkgever. Het keurmerk is een
initiatief van Effectory en Intermediair.
15 jaar geleden zijn zij begonnen met
het in kaart brengen van goede werkgevers en ze te belonen met het keur-

Beukenlaan bij Hoefsven Waalwijk.

Dhr/mevr Duijster stuurde prachtige foto’s naar

merk. In deze jaren hebben meer dan

Het Hoefsven Waa

8.400 organisaties meegewerkt aan

lwijk.

het onderzoek, waaronder dit jaar 27
gemeenten.

De Wijkkrant van de laatste herfst.
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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
5142 EP 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

M A A N DAG
09.00 - 11.00 Inloop/ koffie 		
bestuur

M A A N DAG
20.00	Koor Phonè

M A A N DAG
-

D I N S DAG
09.15	Beter Bewegen
voor ouderen
19.30
Muziekver Marijke
(MSC)

D I N S DAG
10.00 - 11.00

W O E N S DAG
08.45
Pro Patria
(Aerobic)
10.45
Shanty koor
De Golfbrekers
20.00
Schaakclub
“De Zandloper”

W O E N S DAG
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)

M A A N DAG
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
D I N S DAG
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

M A A N DAG
18.00
Double You dance
19.30
Bridge
19.30
Yoga
D I N S DAG
09.30 - 10.30
13.30
18.00
20.00

W O E N S DAG
16.45
Double You dance
18.15
Weight Watchers
19.30 - 20.30 Yoga
D O N D E R DAG
16.45
Double You dance

W O E N S DAG
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

V R I J DAG
14.00
19.00

D O N D E R DAG
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

Z O N DAG
10.00 -12.30

V R I J DAG
09.00 - 11.30 Vriendenclub
13.00 - 17.00 Vrije inloop
19.00 - 22.00 Moeder-dochter
moment
Z AT E R DAG
Afhankelijk van het programma
Z O N DAG
Afhankelijk van het programma

Yoga 55+
Bridge
De Notenkrakers
Musical Next

Bingo - om de week
Djemm

Z AT E R DAG
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’’

M A A N DAG
13.00 - 17.00
13.00 - 16.00
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
14.00 - 17.00
17.00 - 19.00

Vrije inloop
Coupeuseclub
Handwerkclub
Moestuin
Inloop Wijkdiensten
Kookclub Amarant/
Prisma
19.30 - 22.00 Repetitie koor
De Vrolijke Noot
19.30 - 23.30 BV DVB
20.00 - 22.00 Wild Cats Dance
D I N S DAG
09.00 - 11.30
09.00 - 12.30
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
14.30 - 15.30
15.30 - 17.00
19.00 - 24.00
19.00 - 24.00

Naailes
3 x 1 uur Yoga
Vrije inloop
BV D.O.T
Kaarten
2x 1 uur Yoga
Kidsclub
BV RKC
Sjoelver. Langstraat

W O E N S DAG
10.30 - 11.30 55+ Gym
09.30 - 12.00 Turkse vrouwen 		
club
09.30 - 12.00 Inloop seniorenweb
13.00 - 17.00 Vrije inloop
13.00 - 17.00 BV D.O.T
13.00 - 15.30 Schildersclub
17.00 - 20.00 Kookgroep
19.00 - 23.00 Kaartclub
19.00 - 21.00 Wij(k)diensten inloop
19.00 - 24.00 BV Mett
20.00 - 22.00 Bloemschikken
terugkerende cursus
D O N D E R DAG
09.00 - 11.30 Houtsnijden
09.00 - 12.00 Ouderengym NVVH
13.00 - 17.00 1x per 2wk
Kaartclub
De Gezelligheid
13.00 - 17.00 Vrije inloop
13.00 - 17.00 BV D.O.T
19.00 - 23.00 Vrije inloop
20.00 - 24.00 Kaartver. Ww
20.30 - 21.30 Jazzdance
20.00 - 22.00 Bloemschikken
terugkerende cursus
V R I J DAG
13.00 - 17.00 Vrije inloop

D I N S DAG
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
W O E N S DAG
GESLOTEN
D O N D E R DAG
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)
V R I J DAG
GESLOTEN
Z AT E R DAG
13.00 - 17.00 Vrije Inloop
Z O N DAG
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)

D O N D E R DAG
13.30
Dansclub De 		
Zwevende Voetjes
19.30
Dansclub De Kets
(dansen voor
mensen met 		
beperking)
V R I J DAG
13.30

Sjoelclub voor 		
ouderen
19.30 - 21.30 Disco Sterrenlicht
(G-disco)
Iedere eerste vrijdag van de maand
Z AT E R DAG
-

19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

Stoelfit voor 		
senioren
Aerobics 1e groep
Aerobics 2e groep

D O N D E R DAG
10.00 - 12.00 Vrije inloop
19.30 - 21.30 Creatief met 		
bloemen
V R I J DAG
18.30 – 20.30 	Jeugddisco
groepen
1 t/m 8
(1x per mnd)
Z AT E R DAG
09.30 – 10.30 Ballet 4-6 jaar
10.30 – 11.30 Ballet 7-12 jaar
Z O N DAG
Gesloten	 

Z O N DAG
gesloten

Op zoek naar een ruimte voor uw
bijeenkomst of vergadering?
info@parkpaviljoenwaalwijk.nl of
www.parkpaviljoenwaalwijk.nl

Z AT E R DAG
			
Z O N DAG
13.00 - 16.30 Elke 1e, 2e en 3e
zondag vd maand
Bridge

COLOFON

1x per maand dansmiddag
met live muziek
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D
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Heeft u nieuws voor
De Wijkkrant?
mail naar:
dewijkkrant@talgv.nl

