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ZAP-ers aan het woord!
Wat is een ZAP-er? ZAP-ers zijn

Linne en Raf zijn 6 en 8 jaar oud. Mis-

ZwerfAfvalPakkers die op eigen initia-

schien wel de jongste ZAP-ers in onze

tief het zwerfafval in hun leefomgeving

gemeente! Moeder Ilona vertelt: “Al

opruimen. Hiervoor biedt de gemeente

een hele tijd vragen Linne en Raf wie

hulpmiddelen aan, zoals een veilig-

steeds al dat afval op de grond gooit.

heidsvest, handschoenen, papierknij-

Tijdens onze wandelingen in de bossen

pers en afvalzakken. Ria, één van de

kwamen we elke keer terug met een

150 ZAP-ers uit de gemeente Waal-

zak zwerfafval en zat onze container

wijk, gaat elke maandagochtend op

vol met troep van anderen.” Toen zag

pad met haar vuilprikstok en karretje.

Ilona dat de gemeente Waalwijk met

Weer of geen weer. En ze laat de weg

ZwerfAfvalPakkers werkt. “Ik vroeg

weer schoon achter.

een ‘Zapperspas’ aan waarmee we het

www.dewijkkrantwaalwijk.nl
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Doe jij ook mee?
Gemeente Waalwijk zoekt meer
deelnemers voor ‘Vers uit de tuin’

afval kunnen wegbrengen en we een

De gemeente Waalwijk is een aantal

overschotten een nuttige bestemming

maanden terug gestart met het deel-

te geven en inwoners een gezonde,

platform ‘Vers uit de tuin’. Een platform

verse maaltijd te bezorgen. Daarnaast

waar lokale moestuinders hun oogst

stimuleert het waardevolle contacten

aanbieden en waar inwoners verse

tussen inwoners. De teller staat nu op

groenten en fruit kunnen ophalen. Te-

13 deelnemers. Dat is nog veel te wei-

gen een kleine vergoeding, gratis of in

nig. De gemeente roept om die reden

ruil voor iets anders. De oogst wordt

inwoners op om mee te doen. Dat kan

aangeboden door moestuinders die

door het aanmaken van een profiel op

iets over hebben of het gewoon leuk

de website versuitdetuin.nl.

vinden om hun oogst te delen. Het kan

speciale container krijgen. Nu konden

ook gaan om stekjes, zaadjes of plan-

Ook op Facebookpagina

ten. De gemeente Waalwijk zet dit plat-

versuitdetuinwaalwijk

form in om voedselverspilling tegen

kun je de oogst

te gaan. Het is een mooie manier om

volgen.

Laatst kwamen we een man tegen die

pen. Ze vinden het niet leuk dat ze na

De gemeente is heel blij met dergelijke

hen ieder een euro gaf. Wat waren de

hun schoonmaakacties steeds weer

actieve bewoners en hoopt dat ZAP-

kinderen trots. Hier hebben ze een ijsje

afval zien liggen: “Mama, als iedereen

ers enthousiast blijven om onze leef-

van gekocht. Welverdiend!”

nu gewoon zo’n stok krijgt, dan wordt

omgeving schoon te houden.

de kinderen pas écht aan de slag!” Op
zondagochtend loopt het gezin steeds
een andere route naar de Roestelberg.
Ilona: “Op de heenweg alleen al halen
we een volle zak afval uit de bossen.

het pas écht schoon. Of nog beter:
Ria is geboren in Sprang-Capelle en

Naast de zondagen zappen Linne en

mensen moeten niet zomaar meer iets

Heb je ook interesse om ZAP-er te

Raf in de wijk of als ze naar school lo-

neergooien!”

worden? Neem dan contact op met

voormalig etaleuse van Van Dijk. Te-

jouw wijkadviseur.

genwoordig woont ze aan de Winter-

• Waalwijk-Noord: Margriet van Schöll,

dijk en is dit ook het gebied waar zij op

mvanscholl@waalwijk.nl

pad gaat. Ria is hier zeven jaar geleden

•
Waalwijk-Zuid: Wieteke van Caem,

mee begonnen. Ria vertelt: “Ik stoorde

wvancaem@waalwijk.nl

me zo aan het zwerfafval in de buurt

• Landgoed Driessen, Sprang en Vrij-

van mijn huis, dat ik het ben gaan op-

hoeve: Jan van Horssen,

ruimen.” Haar visitekaartje is het ter-

jvanhorssen@waalwijk.nl

rein aan de Taxandriaweg, bij de be-

• Capelle en Waspik: Ted Elschot,

taalautomaat op de parkeerplaats. Ria:

telschot@waalwijk.nl

“Dit stuk moet schoon zijn. Hier komen

Telefonisch contact kan natuurlijk ook

mensen de stad binnen en krijgen ze

via 0416-683456.

een eerste indruk. En die moet goed
zijn!”
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Waalwijk Ontmoet:
zet vrijwilligers, sporters en
cultuurvertegenwoordigers
in het zonnetje

Voorwoord
Met de vrijwilligers is er wederom hard gewerkt om deze krant te
vullen met prachtige interviews en artikelen. Ook uit de wijken zijn
er diverse stukken ingezonden.
In deze krant aandacht voor: de TAVENU, een voorstelrondje van

Op zaterdag 2 november 2019

de vrijwilligers van De Wijkkrant, oud-burgemeester Van Schaik,

vindt de achtste editie van Waal-

Zanddonk United, Mien Toet en hele leuke pagina’s gemaakt door

wijk Ontmoet plaats. De ge-

de kinderen van de Meerdijkschool!

meente Waalwijk reikt tijdens
deze feestavond prijzen uit aan

Alle vrijwilligers willen u dan ook weer veel leesplezier wensen

vrijwilligers, sporters en cultuur-

u een hele fijne vakantie!

vertegenwoordigers voor hun
bijzondere prestaties van het af-

p.s. Via dewijkkrantwaalwijk.nl kunt u voortaan alle oudere edities

gelopen jaar. De feestavond vind

terugvinden!

ook dit jaar plaats in het Mandemakers Stadion. Kandidaten kun-

KinderzwerfboekStation
in gemeentehuis geopend
In de hal van het gemeentehuis
in Waalwijk is voortaan een KinderzwerfboekStation te vinden.
Geassisteerd door kinderen verrichtte wethouder Dilek OdabasiSeker op woensdagmiddag 12
juni de feestelijke opening. Alle
kinderen zijn er tijdens openingstijden van het gemeentehuis welkom om er een boek uit te kiezen
en gratis mee te nemen, om het
boek na het lezen verder te laten
zwerven.

nen makkelijk en snel worden
voorgedragen via www.waalwijk.

jury. De juryleden selecteren per categorie drie genomineerden. Vervolgens
kan het publiek online zijn stem uit-

nl/ waalwijkontmoet

brengen. Deze stemmen bepalen wie

Iemand voordragen

wordt.

de uiteindelijke winnaar per categorie

tijd meer boeken te lezen. (Voor)lezen

Ook dit jaar zijn er weer zes catego-

is immers leuk en belangrijk! Kinderen

rieën waarin iemand voorgedragen kan

Winnaars krijgen naast een oorkonde

die veel lezen of voorgelezen worden

worden:

een geldbedrag van € 150,- voor de

leren op een leuke manier veel woor-

Beste Vrijwilligersprestatie Individueel

individuele categorieën of € 300,- voor

den en zijn later beter in taal. Kinder-

Beste Vrijwilligersprestatie Organisatie

de groepscategorieën.

zwerfboek wil bijdragen aan een beter

Beste Sportprestatie Individueel

Alle voordrachten en vervolgens geno-

taalkundig inzicht en daarmee aan een

Beste Sportprestatie Team

mineerden worden via www.waalwijk.

beter toekomstperspectief voor kinde-

Beste Cultuurprestatie Individueel

nl/waalwijkontmoet bekendgemaakt.

ren. Het landelijke initiatief ontstond

Beste Cultuurprestatie Groep

in 2010 en sindsdien zijn er in het hele

Iedereen die een voordracht doet, krijgt

Waalwijk Ontmoet

land al honderden Kinderzwerfboek-

automatisch toegangskaarten voor de

Waalwijk Ontmoet is zoals de naam al

Stations geopend.

feestavond op 2 oktober. Datzelfde

aangeeft een feest van samenzijn en

Gemeente Waalwijk besloot om een

geldt voor de mensen die voorgedragen

elkaar ontmoeten. Dat gebeurt dit jaar

eigen KinderzwerfboekStation te ope-

worden. Iemand aanmelden kan tot en

op 2 november van 19.30 tot 01.00 uur

nen en beheren vanuit het programma

met maandag 30 september 2019 via

in het Mandemakers Stadion.

Waalwijk Taalrijk. Het programma zet

www.waalwijk.nl/waalwijkontmoet

Het beloofd weer een gezellige avond

onder meer in op het versterken van

te worden waar diverse artiesten

de taalvaardigheid van kinderen en ou-

Stemmen

ders.

Zodra alle voordrachten binnen zijn

iedereen een hapje en een drank-

worden deze beoordeeld door een vak-

je klaar.

In de gemeente Waalwijk kunnen kin-

Gemeentehuis,

Willaertpark 2a in Waalwijk

deren onder andere terecht op de vol-

Taxandriaweg 6 in Waalwijk:

Basisschool Besoijen,

gende locaties:

tijdens openingsuren van het

van Duvenvoordestraat 13 in Waalwijk

KinderzwerfboekStations in
gemeente Waalwijk

komen optreden. Uiteraard staat voor

gemeentehuis
Basisschool Baardwijk,

Lees meer over kinderzwerfboeken

De Boekenboom Balade 7 in Waalwijk

en over het openen van een

Zwerfboeken zijn boeken die je vindt

Kinderboerderij ’t Erf,

KinderzwerfboekStation op

in een wachtkamer, restaurant, super-

Mendelsohnstraat 7 in Waalwijk

www.kinderzwerfboek.nl.

markt, in de bus of trein of in een Kin-

Kunstencentrum Waalwijk,

derzwerfboekStation. Na het lezen van

Irenestraat 3 in Waalwijk

een zwerfboek kun je het boek verder

De Balade, Balade 1 in Waalwijk

laten zwerven door het ook weer er-

Wijkcentrum Bloemenoord,

gens achter te laten. Kinderzwerfboek

Bloemenoordplein 3 in Waalwijk

wil kinderen stimuleren om in hun vrije

Wij(k)dienstencentrum Zanddonk,
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Column
Een WHATSAPPeltje schillen
Een column vereist een voortdurend attent zijn van de geestelijke vader of moeder
op mogelijke onderwerpen die aangesneden kunnen worden. Wereld- en nationale politiek zijn geen items waar de lezer van een Wijkkrant voor warmloopt. Lokale
problemen aansnijden is vaak scoren in eigen doel. Maar iets persoonlijks dat voor
velen herkenbaar is, maakt meer kans om gelezen te worden.
Ik werd bij mijn overwegingen gestoord door een ping van mijn mobiel. Een
WhatsApp bericht kwam zojuist binnen. Op die ping na, ben ook ik geruisloos aan

met de omschrijving: “het versturen van tekstberichten via de berichtendienst

Geslaagd uitje voor
onze ZAP-ers

WhatsApp”. Teruglezend constateer ik, het gebruik door mij van het woord “ge-

Het tweejaarlijkse uitje voor Zwerf-

bijzondere objecten. De dag sloten zij

stoord”. Daar zijn verschillende redenen voor.

AfvalPakkers (ZAP-ers) uit Sprang-

af met een lunch bij het Parkpaviljoen.

Capelle, Waalwijk en Waspik stond 22

Tijdens de lunch kwam dichter Thieu

juni op de agenda. Dit als dank voor hun

Mertens langs. Hij verraste alle ZAP-

waardevolle inzet. Het hele jaar door

ers met een lofspraak. Het was een ge-

houden zij onze leefomgeving schoon

slaagde dag!

het WhatsAppen verslaafd geraakt. Wereldwijd is de app al miljarden keren gedownload. Meer dan 10 miljoen Nederlanders maken er dagelijks gebruik van.
Het werkwoord “WhatsAppen” werd in 2012 opgenomen in “De Dikke Van Dale”

Ik (h)erken dat de WhatsApp een zeer geschikt communicatiemiddel is voor alle
rangen,standen en leeftijden. Deze meest gebruikte (chat)app heeft voordelen
boven mailen of sms’en. Het werkt sneller en je kunt voor verschillende doeleinden groepen samenstellen. Waarom je er dan toch aan storen? Waarom toch een

van zwerfafval.

WHATSAPPeltje schillen?

Waalwijk is een aantrekkelijke geDe ZAP-ers werden ontvangen door

meente om in te leven, wonen, werken,

wethouder Dilek Odabasi bij Castle City

ondernemen en verblijven. Dat willen

met koffie, thee en worstenbrood. Aan

we graag zo houden en versterken. We

een stukje historie en cultuur ontbrak

willen duurzaam vooruit. We werken

het die dag niet. Na ontvangst gingen

dan ook samen met onze inwoners,

de deur uit bij Facebook, of de achterblijvers willen aan de app dik (reclame)geld

de ZAP-ers op pad door Waalwijk onder

bedrijven en maatschappelijke organi-

gaan verdienen. Juist nu ons kabinet nadenkt over het weren van reclames op de

leiding van twee gidsen. Deze gidsen

saties aan een schone, groene en duur-

NPO zenders voor ’s avonds 20.00 uur.

vertelde hen meer over de geschiede-

zame stad.

Wat blijkt? Vanaf 2020 gaat de WhatsApp ongevraagd reclames vertonen. Of U
het wilt of niet er komen straks hinderlijke reclames binnen uw gehoor- en gezichtsveld. Bij de overname in 2014 van WhatsApp door Facebook beloofde oprichter Jan Koum dat er geen sprake was van reclame in de app. Koum is nog niet

nis van Waalwijk en gaven uitleg over

Bent U ook zo gesteld op Uw privacy? Pas dan op want WhatsApp en Facebook
spelen onder één hoedje en delen in veel gevallen data met elkaar. Je persoonlijke gegevens worden gebruikt voor advertentiedoeleinden. Het gebruik van deze
chatdienst is te volgen wanneer je online bent, hoelang en met wie je chat, welke
functies je gebruikt (foto’s, documenten, audio- en video).
Een lek in WhatsApp maakte het mogelijk dat smartphones konden worden afgeluisterd zonder dat de gebruiker daarvan op de hoogte was. Criminelen stuurden
betaalverzoeken van 1 cent, die slachtoffers naar een phishingsite moesten leiden.
Dan zijn er nog de groepsapps. Heel praktisch, als je in een team een vergaderdatum moet prikken of taken moet verdelen. Maar vreselijk irritant, als er “tig” felicitaties binnenkomen voor een jarige collega. Of als afspraken over de eerstvolgende
borrelbijeenkomst worden gemaakt, met een tsunami van (flauwe) reacties met de
bijbehorende pings tot gevolg. Je wilt up-to-date zijn dus uitschakelen doe je niet.
De app is inmiddels ook een juridisch geldig document. Er zijn voorbeelden van
mensen die via een app zijn ontslagen.
Iemand die onder werktijd erg veel aan het appen was, kreeg een boete van zijn
baas van € 1.500. Die werknemer stuurde in ruim een half jaar tijd 1255 privéappjes. Zijn baas kreeg gelijk van de rechter. Die had omgerekend dat de boete
neer kwam op € 1,20 per bericht. Een hoge prijs vond ook de rechter maar dat had
met de inhoud van de appjes te maken. Het waren namelijk romantische berichten
en volgens de uitleg in het vonnis was de verzender alleen al met het schrijven en
lezen daar veel meer tijd aan kwijt dan met alleen maar “normale” berichten.
Een gewaarschuwd man of vrouw telt voor twee. Voorkom, dat er met U een
“WHATSAPPeltje” wordt geschild.
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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 brug in het Wandelpark van Waalwijk.
Het Wandelpark Waalwijk is het stadspark
van Waalwijk en is te vinden Burgemeester
Moonenlaan 2. Dit park is op initiatief van
burgemeester Lambooij aangelegd door de
aankoop van een stuk tuin van de familie
Raming tussen de Grotestraat en de Burg.
Moonenlaan. 20 mei 1950 werd het park
aangeboden aan de bevolking.
De foto is gemaakt door Ronald Boot met
een Nikon-camera Iso100 70mm. F/2.8
1/500 sec.

Tavenu: Van alle markten thuis
Onze gemeente beschikt over een

De stichting voerde een lange strijd met

en vorm (waarom/wanneer doen we

aantal prachtige, breed geschakeerde

de gemeente(raad) om te komen tot

het en met wie) kenmerkten toen al zijn

voorzieningen. Een daarvan is het jon-

één jongerenaccommodatie. Uiteinde-

manier van werken en denken. Duide-

gerencentrum Tavenu dat voor vele

lijk kon aan de Taxandriaweg in febru-

lijke doelen, deelname van belangheb-

maatschappelijke doeleinden geschikt

ari 1996 een compleet nieuw centrum

benden, een geschikte locatie voor een

is. Dat geldt niet alleen voor het gebouw,

worden geopend. Dit centrum kreeg de

leuk programma en als kers op de taart

maar zeker ook voor de activiteiten bin-

naam Tavenu, wat de afkorting is voor

een petitie met eisen voor de gemeente.

nen en buiten. Er is een grote variëteit in

“Ter Aangename Verpozing En Nuttige

Volgens Erik moet een directeur “vertol-

het aanbod. De aandacht voor jongeren

Uren”.

ken” wat leeft onder de jongeren, wat

loopt echter als een rode draad door al-

ze willen. Hij moet beroepshalve veel

les heen. Reden voor de redactie van uw

De accommodatie aan de Taxandriaweg

vergaderen en praten. Jongeren en zelfs

Wijkkrant om in gesprek te gaan met di-

omvat ondermeer een open podium/

jongerenwerkers zien daar de lol niet

recteur Erik van Ginneken.

concertzaal voor 700 bezoekers met in

van in en laten dat graag aan hem over.

Stichting Jongerencentra en
TAVENU

de kelder 2 kleedkamers, 2 studio’s voor
muzikanten, spreek-, les- en vergader-

Erik van Ginneken.

Tavenu én de directeur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe lang nog

ruimtes en een motorwerkplaats. Na-

Op 25 maart 1982 zag de Stichting

tuurlijk ook een kantoor en een ruimte

rol. Een groot gedeelte van de financi-

vroegen we hem? Erik zegt veel posi-

Jongerencentra Waalwijk het licht. De

voor een open inloop. Buiten tref je een

ële en inhoudelijke verantwoordelijk-

tieve energie te halen uit zijn baan. Hij

naam duidde op het beheer van 2 cen-

skate- en een calisthenicspark aan.

heid ligt bij de directeur. In overleg met

heeft er nog steeds een goed gevoel bij.

tra: ’t Zolderke, op de zolderverdieping

Tavenu werkt ook vanuit een eigen

gemeente zijn prestatieafspraken ge-

Tavenu voelt voor hem als een familie-

van Buurthuis De Wierd en Plus Minus,

ruimte in Buurthuis Zanddonk. In de zo-

maakt welke jaarlijks worden gerappor-

bedrijf, waar presteren in een prettige

in het voormalige Ziekenhuis aan het

mer van 2002 is in Sprang Capelle een

teerd en geëvalueerd

werkomgeving centraal staat Hij heeft

St. Jansplein. Het oprichten van deze

unit voor jongeren geopend. Daarnaast

stichting was een uitvloeisel van een

heeft de stichting tijdelijk gebruik ge-

Directie

in oktober 1981 genomen besluit door

maakt van ruimten in Sociaal-Cultureel

Vanaf het allereerste begin is Erik van

door te trekken. Zijn tijd van gaan is nog

de gemeenteraad om akkoord te gaan

Centrum Den Bolder en in de multi-

Ginneken de spil waar alles om draait.

niet gekomen. “Als ik elders zou gaan

met het opzetten van een accommoda-

functionele accommodatie BaLaDe in

Hij is 58 jaar jong, komt van oorsprong

werken, moet ik alles weer opnieuw op-

tie voor jongeren. Een besluit dat mede

Baardwijk/Laageinde. De laatste tijd

uit Borruk en was voorbestemd om in

bouwen, nu is het vooral het uitvoeren

was gebaseerd op een demonstratie op

wordt

weer ondersteuning gegeven

de groensector te gaan werken. Het

van een succesvol concept”, laat hij ons

14 juni 1980 met als motto: “Hoe het

aan het opzetten van jongerenactivitei-

liep anders. Hij werkt nu al 37 jaar met

weten. Onze conclusie dat we dus voor-

ook gaat, Jongeren van de straat”. Jon-

ten in Den Bolder.

jongeren in Waalwijk. Als stagiaire in

lopig nog niet van hem af zijn aanhoort

Buurthuis Bloemenoord was één van

hij met een brede lach.

geren eisten toen van de gemeente on-

een fijn team om mee te werken met
volop kwaliteiten om de uitgezette lijnen

der meer: betaalbare woonruimte, een

De stichting heeft 14 medewerkers in

zijn eerste daden het organiseren van

ontmoetingsruimte, professionele be-

dienst (13,2 fte’s). Het Bestuur ziet voor

de hiervoor vermelde demonstratie in

Visie

geleiding en geld voor activiteiten.

zichzelf een voorwaardenscheppende

1980. Inhoud (wat willen we bereiken)

De filosofie van Tavenu is, dat profes-
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sioneel werkers de jongeren begeleiden

In Waalwijk zelf wordt wel eens kritisch

Wijz, Farent (Juvans en Divers zijn per 1

tijdsbestek. Er is een groot en gemoti-

bij het volwassen worden in onze turbu-

naar het jongerenwerk gekeken. Vol-

januari j.l. gefuseerd), Novadic Kentron,

veerd team van jongeren dat daarvoor

lente samenleving, vertrekkend vanuit

gens Erik komt dat, omdat Tavenu soms

Rabobank, Horeca etc.

en daaraan wil werken. Dit brengt ook

de behoeften en belevingswereld van

een duidelijk afwijkende mening heeft

jongeren. Jeugd -en jongerenwerk is een

en die ook laat horen. Dat heeft volgens

Tavenu zet in op verdere uitbreiding van

basisvoorziening. Het gaat in essentie

hem te maken met hun visie. Die is heel

de samenwerking rondom de begelei-

om het bieden van ontmoetingsmoge-

duidelijk en zit in de poriën van de or-

ding van en hulpverlening aan jongeren.

De voorbereiding van evenementen zit

lijkheden aan alle jongeren in de leeftijd

ganisatie. Zij maken zich daar hard voor,

Het is een goede greep geweest om 2

in de portefeuille van de directie. Het

van 12 tot en met 23 jaar.

dat zijn ze verplicht aan hun jongeren.

medewerkers van Team WIJZ 20 uur per

jongerenwerk blijft gewoon doorgaan.

De kritische benadering zien ze als hun

week te laten werken in en vanuit het

Jongeren worden wel betrokken bij de

kracht, omdat ze aandacht blijven be-

jongerencentrum.

uitvoering (opbouwen en afbreken) van

Op verzoek van de gemeente is Tavenu

talenten naar boven. Noem het maar
Jongerenwerk 2.0.

sinds 2012 ook een basisvoorziening

evenementen. Als voorbeeld wordt de

voor tieners in de leeftijd van 12 t/m 15

zomereditie van Swingen in de Stad ge-

jaar. De opvang van deze jongeren vindt

noemd. Een ideale manier om met jon-

primair plaats in de wijk waar deze jon-

geren een professioneel evenement op

geren wonen. Hun interesses zijn an-

te zetten dat vervolgens veel jongeren

ders dan die van de “oudere” jongeren.

naar het Centrum trekt. Goed voor Horeca en Ondernemers. Goed voor het

Werkwijze

imago van Waalwijk.

Op weg naar volwassenheid verleggen
jongeren graag hun grenzen. Gaan daar

Evenementen zijn op diverse manieren

soms overheen en moeten dan worden

van belang voor jongeren. Als bezoekers

gecorrigeerd. Erik is ervan overtuigd dat

is er ontmoeting, gezelligheid, ontspan-

je met jongeren in contact komt door

ning. Voor jongeren die meewerken aan

ze in hun waarde te laten. Niet met een

een evenementen is het goed voor hun

opgestoken corrigerend vingertje, maar

gevoel van eigenwaarde, het geeft ze

met een luisterend oor. Jongeren willen

aanzien en zelfvertrouwen, het maakt

gehoord en serieus genomen worden.

ze trots en ze leggen contacten. Ver-

Muziekles voor jongeren.

Door zo te werken schep je vertrouwen.
Je kunt jongeren op straat benaderen,
op plekken waar ze elkaar ontmoeten.

steden aan de doelgroep. Erik: “Wij zijn

Jeugdzorg

er voor de jongeren en niet andersom”.

Jeugd- en Jongerenwerkers zijn geen

Of in accommodaties zoals Tavenu en

Activiteiten

de buurthuizen. Deze accommodaties

schillende jongeren zijn zo al terecht
gekomen in de muziek, bij licht- en geluidsbedrijven, etc.

hulpverleners. Ze zijn er voor de preventieve laagdrempelige ondersteuning

Van de andere kant kunnen volwasse-

TAVENU richt zich op de vraag van de

van jongeren. Tavenu blijft zich hard

nen zien dat jongeren niet alleen “klot-

zijn vrij toegankelijk en functioneren als

doelgroepen. Hun behoefte en hun be-

maken om de zij-ingang te zijn voor de

jong” zijn die negatief in het nieuws ko-

ontmoetingsplek, ingericht voor en af-

levingswereld staan centraal. Jaarlijks

hulpvraag, die snel en effectief werkt.

men, maar dat ze ook een flinke bijdrage

gestemd op jongeren. Het werken vanuit

komen er gemiddeld 20.000 tot 25.000

Bepaalde processen in de zorg- en

leveren aan de levendigheid in Waalwijk.

een buurtaccommodatie zorgt voor een

bezoekers. Activiteiten worden georga-

welzijnssector verlopen minder soepel.

vertrouwensband tussen de jeugd in die

niseerd samen met de jongeren. Er is

Wachtlijsten moeten slinken, nog beter

Plannen

wijk(en), hun ouders, de bewoners en de

Veel ruimte voor de zogenaamde “Open

als ze verdwijnen. Veel partijen lopen

Tavenu zit voor de komende jaren boor-

jongerenwerkers. Dit geldt vooral voor de

Inloop”. Er is geen vast en traditioneel

over, moeten zich bezighouden met

devol plannen zoals de realisatie van

groep van 12-15 jarigen. Je zou als het

aanbod. Vertrokken wordt vanuit de

randzaken zoals tijdrovende adminis-

de verbouwing van de jongerenunit in

ware in iedere wijk een (demontabel) plek

vraag van de jongeren. Enkele voorbeel-

tratieve procedures. Door voortijdige

Sprang-Capelle.

voor jongeren moeten hebben.

den van het afgelopen jaar: filmavon-

contacten, zoals met de wijkagenten en

Er wordt ook op projecten ingezet zoals

Activiteiten voor jongeren vanaf 16

den, voorlichting (o.a. drugs), koken en

Team Wijz kan negatief gedrag bij (groe-

“Jongeren uit de schuld”, zich toespitsend

jaar vinden zoveel mogelijk plaats in en

eten met elkaar, lasergamen, oppascur-

pen van) jongeren worden voorkomen.

op 14-16 jarigen. Schulden maken op

vanuit Tavenu. Deze bewuste scheiding

sus, zwemmen, Halloween, Jongeren-

is essentieel, omdat beide doelgroe-

top, rapworkshops etc.

TAVENU: motor van vele
evenementen

pen een duidelijk verschillende leef- en

straat, die ineens ontstaan (en niet kunnen worden terugbetaald). “Eenzaamheid”, recente cijfers wijzen uit dat één

De stichting zou nooit hebben kunnen

De laatste jaren krijgt Tavenu enorm

op de vijf jongeren tussen de twaalf en

bestaan zonder de inzet van alle vrijwil-

veel waardering voor hun ondersteu-

achttien jaar zich eenzaam voelt. “Drugs”,

Naast het werken in en vanuit de accom-

ligers! Jongeren kunnen vanaf 16 jaar

ning van evenementen. Ontstaat dan

toename van drugsgebruik bij jongeren

modaties zijn de werkers veel op straat

tot en met 23 jaar vrijwilliger worden. Ze

niet het beeld van Tavenu als een Waal-

van 13-15 jaar. Gevolg van het feit dat

te vinden. Bewust omdat ze daarmee

worden begeleid door beroepskrachten.

wijks Evenementenbureau vragen wij

allerhande soorten drugs makkelijk be-

ons hard op af. Erik repliceert dat Tavenu

reikbaar zijn.

denkwereld hebben.

jongeren die ze kennen op onaangekondigde en niet geplande momenten ont-

Partners

moeten. Diverse werkers komen zelf van

Tavenu kiest voor zelfstandigheid. Er

gerenwerk. Evenementen zijn primair

Tot Slot

de straat en weten dus wat daar “te koop”

wordt wel zeer intensief en positief

middel en geen doel. Tavenu heeft er

De directeur maakt helaas nog regel-

is. De jongerenwerkers zijn in de pauzes

samengewerkt. Naast de gemeente

geen commerciële belang bij. Jongeren-

matig mee, dat mensen niet weten wat

ook regelmatig op scholen te vinden.

zijn er nog veel meer partners zoals de

werk blijft altijd doorgaan ook tijdens

er in of buiten Tavenu gebeurt. Vandaar

scholen, Contour De Twern, het OPDC

evenementen. Tavenu wordt door orga-

zijn voornemen om extra aandacht aan

De accommodatie en de werkwijze van

(Orthopedisch, Pedagogisch, Didactisch

nisatoren, ook de gemeente, benaderd,

de PR te besteden. Overigens kunnen

Tavenu krijgt vaak positieve aandacht

Centrum), Koning Willem I-college, Poli-

omdat ze beschikt over de capaciteit om

geïnteresseerden het Jaarverslag 2018

van organisaties buiten de gemeente.

tie (wijkagenten en jeugdagenten), Team

veel werk te verrichten binnen een kort

opvragen/ophalen bij Tavenu.

zich primair actief bezighoudt met jon-
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De tafel

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

De bezinning

Ik schijf bijna iedere dag wel iets.

lk ben niet jong
Als ik terugkijk
In het verleden

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.

Al zoveel herinneringen
eg
Nog zoveel jaren voor de bo

Herdenking 4/5 mei
De reiziger is weer thuis

Hij heef t lang haar en een

Zijn teken van vrijheid

Ik ben niet oud
Als ik vooruitkijk

baard

Naar de toekomst

Dat is hem zoveel waard
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.

Lang geleden, de bezette

Vandaag is het punt
Dat het verleden
toekomst
Het stokje doorgeeft aan de

tijd

Daar kwamen ze binnen
De gewapende soldaten

Zijn plannen lagen op tafel
Probeerde ze uit te werken
Hij zat vol ideeen
En kwam tot niets
Blijkbaar zocht hij iets
Veegde het weer van tafel
Staarde naar het lege blad
Volgde de nerven
Misschien brachten die uitkomst
Van een mooie tafel kun je niet eten
En hij zette door
Net zolang de waarheid
Boven tafel komt

Meegenomen naar het ka
mp
Hun vrijheid was voorbij

Ze hielden hun allang in de

Hij zat voor zich uit te staren

gaten

Zaterdag 6 april 5-jarig bestaan

Groot feest Zanddonk United
Op zaterdag 6 april, was het groot feest.

Er worden rommelmarkten georga-

Het was een gezellige

Het vijfjarig bestaan van Zanddonk

niseerd. En er is een goed draaiende

avond en iedereen genoot

United, werd groots gevierd in het

speelgoedbank opgericht.

zichtbaar. Op naar de vol-

Buurthuis van Zanddonk. De sponso-

De avond werd onder meer gezellig ge-

gende 5 jaar.

ren, vrijwilligers, en andere genodigden

maakt met een kwis, waarbij de kennis

waren aanwezig, en door het bestuur

getest over bekende Waalwijkers en

uitgenodigd. Wat ooit begonnen is als

waar een leuke prijs aan verbonden zat.

bewonersinitiatief, is uitgegroeid tot

Tevens was er een wervelend optreden

een goed geoliede organisatie. Die heel

van de zanggroep Trivisty, die ervoor

veel bewoners van Waalwijk blij maakt.

zorgde dat de beentjes van de vloer gin-

Onder de bezielende leiding van Lucy

gen. En natuurlijk de benodigde heer-

Mayer-Bos, en haar team.

lijke hapjes en drankjes.

De organisatie deelt bloemetjes uit en
voedselpakketten aan mensen die het
verdienen, en mensen die het goed kunnen gebruiken.
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“ Je helpt er mensen mee,
Op de koffie bij...
al is het er maar eentje in het jaar”
In het mooie restaurant van BaLaDe, heb ik een afspraak met
Jan Span. Onder het genot van
een drankje hebben we en gesprek. Ik laat deze gedreven en
gepassioneerde man vertellen
over zijn werk voor de Stichting
Plots- en Laat doven.
Jan Span is 64 jaar, sinds tweeënhalf

bekijkt is doofheid heel onbekend.

Heeft u ook last van plots en/of laat

Daardoor ook de hulpmiddelen die be-

doofheid, en benieuwd naar wat er op

schikbaar zijn, en mogelijkheden die er

de markt te krijgen is? Wel eens een fijn

zijn. Het gaat om erkenning en herken-

gesprek met een lotgenoot?

ning. Het belang van de omgeving op

Die mogelijkheid bestaat, ieder laatste

de hoogte stellen van de problemen

woensdag van de maand van half 11 tot

rondom het doof zijn. Dit geldt ook voor

half 4. Ook geïnteresseerden zijn van

de medische professionals. Bij de laatst

harte welkom, hoe meer bekendheid

genoemde beroepsgroep schort het

des te beter.

nogal aan kennis van en hoe om te gaan

Meer info:

met dove c.q. slechthorenden.

www.inloopwaalwijkpld.hotmail.com

jaar met vroegpensioen. En heeft 42
jaar in de ICT gewerkt. Jan heeft twee

Walk&Talk voor
werkzoekenden

kinderen en drie kleinkinderen. Is geboren in Dussen en getogen in Waalwijk.
Heeft vorig jaar een lintje mogen ontvangen, voor zijn inspanningen voor de
Waalwijkse gemeenschap. Is “medeoprichter van de Waalwijkse wandelvereniging “W.S.V. “Waalwijk’82, die in-

kennis gedeeld. Iedere laatste woens-

middels 36 jaar bestaat, en is er sinds

dag van de maand van half 11 tot half

12 jaar als voorzitter aan verbonden.

4. Ook komen er vaak ervaren sprekers.

Ook is hij vanaf 1980 aan het, inmiddels

In de ochtend is er altijd een schrijftolk,

helaas gesloten, Buurthuis “De Amstel”

die het gesprokene ondertiteld en zijn er

als vrijwilliger verbonden geweest.

tablets om mee te lezen. Het werk voor

Genoeg over Jan, nu gaan we het over

de stichting geeft veel voldoening, om-

zijn inloop hebben.

dat het lotgenoten contact veel ople-

Deze stichting bestaat landelijk 30 jaar.

vert. Mensen komen in een dip en onbe-

En richt zich vooral op de ondersteuning

grepen binnen, en gaan met een grote

van mensen die niet doof zijn geboren,

glimlach weer weg. De inloop laat zien

maar opeens langzaam of heel snel

dat het niet uitzichtloos is en een ont-

doof zijn geworden. In eerste instantie

moeting met gelijkgestemde doet dan

was vorig jaar de inloop in Breda opge-

goed. En de mensen krijgen hierdoor

start. Omdat Breda niet erg gunstig was

weer het gevoel dat ze meettellen. De

gelegen qua bereikbaarheid is in januari

positieve ervaringen zijn op de website

van dit jaar de maandelijkse inloop in

en op facebook te lezen.

Ben je op zoek naar (ander) werk? Daar
kan je soms wel wat hulp bij gebruiken!

Doofheid kan verschillende oorzaken

omgeving, die met plots/laat doofheid

hebben, zoals ziekte of hard geluid. Het

te kampen hebben, weten de inloop te

probleem bij doofheid is, dat het een

vinden. Om meer naamsbekendheid te

onzichtbare handicap is.

krijgen wordt er aandacht in de media

Het is belangrijk dat de omgeving zich

gevraagd. Er worden tijdens de bijeen-

bewust wordt van het bestaan van

komsten ervaringen uitgewisseld, en

Ieder maand is er bij de Walk&Talk een

Tijdens de maandelijkse Walk&Talk-bij-

gastspreker aanwezig, die tips geeft

eenkomsten kun je ervaringen uitwisse-

over succesvol solliciteren. Op donder-

len met andere werkzoekenden en krijg

dag 9 mei is het thema: Hoe maak je een

je tips van een deskundige. Elke editie is

goede eerste indruk?. Gastspreker is

er een andere gastspreker op het gebied

Cynthia Stoop. In een sollicitatiegesprek

van succesvol solliciteren aanwezig.

draait alles om de eerste indruk. Denk

Ontmoeten en ervaringen delen

hierbij aan jouw houding, het volume
van jouw stem, de gezichtsuitdrukkin-

Walk&Talk is dé koffiepauze voor werk-

gen die je gebruikt. Dit telt even zwaar

zoekenden in Midden-Brabant. Met

als de woorden die je kiest. Wat zeg je

deze maandelijkse netwerkbijeenkomst

wel en wat zeg je niet tijdens zo een

biedt de Bibliotheek Midden-Brabant je

eerste ontmoeting? Wees voorbereid!

de kans om op een héle laagdrempelige manier andere werkzoekenden te
ontmoeten, te netwerken en kennis en

BaLaDe gestart.
Steeds meer mensen in Waalwijk en

Iedere maand een gastspreker

Hoe kan ik deelnemen?
Je bent welkom op donderdag 9 mei van

ervaringen te delen.

10.00 tot 12.00 uur in de Bibliotheek

Initiatiefnemer Debbie Heijne: “Ik weet

Waalwijk. Wil je deelnemen, meld je dan

uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om

van tevoren aan via

er voor het vinden van werk in je een-

walkentalkwaalwijk@bibliotheekmb.nl

tje voor te staan. Het is zó prettig om

of telefoon (0416-333787) na 13.00 uur.

te merken dat je het niet alleen hoeft te
doen. Ik ben steeds weer verrast door

Meer informatie over de

de energie tijdens een Walk&Talk en de
bijeenkomsten vind je op
mensen die doof zijn. Als je het goed IM-advertentie
algemeen
08-10-2008 14:07 Pagina 1
bereidheid om elkaar
te helpen.” okt. 2008www.bibliotheekmb.nl/walk-talk.

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

Uw
verzekeringskantoor
in de buurt

Adverteren in De Wijkkrant?
Voor meer informatie mail naar: dewijkkrant@talgv.nl
of bel naar:
Ad de Graaf, T 06 52 40 81 69
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Elke uitgave zetten we activiteiten van een school in de
spotlights. Deze keer de MeerdijKunstzinnigweek van de:
…. Juf Marielle alle
kunst- en
cultuurprojecten
regelt?

… Juf Marie-Antoinette zelf
schildert?

… Meneer Otay
verschillende
standbeelden
voor school heeft
gemaakt?

… Er 5 dieren
versp
preid staan
rondom de
school. Kun jjijj ze
vinden?

… De kleuterklassen een
kunst tentoonstelling
hebben georganiseerd met
hun eigen kunstwerken?

Kleuters groepen
1/2 a en 1/2 B
Groep 3
We kregen in de klas een raadsel: “Door
mijn beelden hoor ik bij bassischool
Meerdijk”. Mama’s en papa’s hebben
met ons thuis het antwoord opgezocht. Het antwoord was Orhan Otay.
De volgende dag heeft de juf over hem
verteld. We hebben geleerd dat: hij
in de Efteling gewerkt heeft. Hij komt
uit Turkije en woont nu in Drongelen.
Hij is al heel oud. Otay maakt beelden.
Ook de beelden voor de school van
het paard, de schaap, de kat en de koe
heeft hij gemaakt.
Daarna hebben we zelf een stukje over
hem geschreven.
Groetjes groep 3.

Beeldhouwer Orhan Otay
In een nog zeer landelijke omgeving
(er was geen bebouwing rondom
school) met veel weiland waar nog
koeien en schapen graasden, werd
de Meerdijschool in 1979- 1980 gebouwd. De Waalwijkse beeldhouwer
Orhan Otay werd uitgenodigd om
rondom het schoolgebouw een aantal beelden te ontwerpen die pasten
in deze landelijke omgeving. Orhan
Otay was bekend om zijn dierenbeelden. In Waalwijk staan op diverse
plaatsen beeldhouwwerken van hem.
Voor het schoolgebouw kwamen 5
kindvriendelijke dierenbeelden te
staan. Een paard, een liggende koe
en voor de speelzaal een kat, hond
en schaap. Sinds een aantal jaar
staan de kleine dieren binnen de hekken van het schoolterrein. Omdat het
thema van de cultuurweek geheel
in het teken staat van” Dieren in de
kunst “ is het fijn dat we ook weer
aandacht mogen besteden aan het
werk van Orhan Otay. De 91-jarige
Otay, was (met enkele werken) aanwezig bij de expositie.

Groep 5
Dinsdag 11 juni zijn we op bezoek geweest bij Theater de Leest. Samen met andere
groepen 5 en 6 van verschillende scholen uit Waalwijk hebben we genoten van het
meedoe-concert BROER! Een concert verzorgd door de philharmonie Zuid-Nederland.
Alle liedjes zijn op school enthousiast geoefend zodat we deze tijdens de voorstelling
mee konden zingen. Het was een fantastisch meedoe-concert waar we met plezier op
terugkijken.
Kunnen jullie de leider van een orkest en alle instrumenten die we hebben gezien
terugvinden in de Woordzoeker?
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Groep 6

Groep 6 van de Meerdijkschool was

Groep 6 is met de hele klas naar het

erg leuk. Je mocht een steen uitkiezen.

Noord Brabants Museum geweest in

Toen kreeg je uitleg. Je mocht alles ge-

Den Bosch. Toen we daar aankwamen

bruiken, van kleine zagen tot vijlen. Als

hebben we een speurtocht gedaan

je klaar was moest je gaan vetten en

door verschillende zalen in het mu-

daarna afdrogen, dan schimmerde het

seum. De opdracht van de speurtocht

beeldje. Wat mij betreft hadden we veel

was om dieren te zoeken in schilderij-

tijd allen veel mensen waren nog niet

en. De verschillende letters die je dan

klaar. Het beeldje is heel mooi gewor-

kon vinden door de naam van een dier

den: het is echt een aanrader, ik vond

op te schrijven vormden een woord.

het superleuk!

Het was heel erg leuk!

Babette groep 6

Groep 7

op 13 juni gaan spekstenen. Het was

In het kader van de kunstweek heeft groep 7 een
drietal kunstwerkjes gemaakt. Allereerst hebben
zij zich laten inspireren door
een video over “Austins Butterfly”. De leerlingen leren
hierbij nauwkeurig kijken en
elkaars feedback te gebruiken om steeds gedetailleerder te gaan tekenen.

Mieke groep 6

Vervolgens mochten zij hun
fantasie los laten gaan op

We hebben op 13 juni een speksteen
We zijn met alle kinderen van groep

workshop gedaan in het Kunstencen-

6 naar het Kunstencentrum geweest

trum in Waalwijk. We hebben gebei-

voor een workshop speksteen uithak-

teld en gezaagd, gehamerd en nog veel

ken. We mochten gebruik maken van

meer. De opdracht was om een dier te

beitels en vijlen. De opdracht was op

maken. Er kwam heel veel stof vanaf

een dier te maken. Ik had mijn dier nog

en iedereen had er iets moois van ge-

niet af maar sommige dieren waren

maakt. Het was een leuke dag.

echt super mooi geworden. Ik vond het

Stijn K. groep 6

het ontwerp van een vlag
waarin zij meerdere dieren
combineerden.
De laatste opdracht is uitgewerkt in klei. De leerlingen
gebruikte hierbij de aangeleerde kleitechnieken om
een dier naar keuze vorm te
geven.

super leuk maar de volgende keer zou

Het resultaat mag er wezen

ik meer tijd willen hebben.

zoals je ziet!

Kel groep 6

Groep 8

Tentoonstelling

Op vrijdag 21 Juni was het eindelijk

Groep 4

zover: de MeerdijKunstzinnig tentoonstelling. Het thema was ‘Dieren in de
kunst”. De afgelopen weken hebben
zo’n 220 leerlingen in alle groepen hard
gewerkt aan creatieve opdrachten en
veel geleerd over verschillende kunstenaars.
De expositie werd ontzettend druk bezocht. Vanaf 11.30 uur kwamen vele
ouders, opa’s en oma’s de resultaten
bewonderen. De reacties waren zeer
lovend.
De school dankt iedereen die een
steentje heeft bijgedragen.

Dhr. Orhan Otay.
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Kinder- en knutselpagina

ZOMER

Omdat het nu zomer is had Mien Toet zin

om een heerlijke monchou-taart te maken.
Helemaal niet moeilijk.
Hij hoeft zelfs niet in de oven.
BENODIGDHEDEN:
pak Mariakoekjes
200 gram boter of margarine
pakje monchou
2,5 dl. slagroom
2 blikjes vlaaivulling

KNUTSEL

mixer, grote kom en een springvorm
BEREIDINGSWIJZE :
Smelt de boter maar blijf wel roeren en maak het niet
te heet.
Maak de koekjes fijn met de onderkant van een fles
en giet dan de gesmolten boter erbij en roer alles
goed door elkaar. Doe dit mengsel in een taartbodem
van ongeveer 26 cm doorsnee.
Prak de mon chou met de suiker en vanillesuiker door
elkaar en giet dan de slagroom erbij en klop dan alles
door elkaar totdat het stijf is .Smeer dit over de koekbodem uit. Maak het blik vlaaivulling open en verdeel

Mien heeft weer een leuke knutsel bedacht
BENODIGDHEDEN: Petfles, Touw , Kraal/kurk
Knip de petfles door en maak boogjes of
puntjes. Laat de dop erop en maak een touwtje vast aan de flessenhals. Doe daar een
kraal aan of ‘n kurk en je hebt je eigen
“vangbal “. Het bakje wat overblijft kun je
ook weer gebruiken om iets in te doen.

dit over de monchou en slagroomlaag Zet deze taart
dan minimaal een uur in de koelkast.
Mien vindt deze taart zo lekker dat ze er eigenlijk
twee zou willen maken. Een om uit te delen en een
helemaal voor haarzelf.
Kijk maar of jij hem ook lekker vindt.

Versje

Stronkje Bijzonder spreekt van een wonder
Door harde wind verloor hij zijn takken
Maar toch liet hij de moed niet zakken
Kaal, stevig en stoer stond hij daar in het veld
Dat kleine Stronkie tussen zeven boomreuzen
was een echte held
Maar op een dag kreeg hij bezoek van een
wandelende tak
En die voelde zich bij Stronkie bijzonder op zijn gemak
Takkie Wandel hoort nu bij Stronkie Bijzonder
Stronkie heeft weer een tak en Takkie een huis
En dat is een wonder!

MIEN TOET OP BEZOEK BIJ
Takkie Wandel en Stronkie Bijzonder
Vorige keer was Mien op bezoek BSO Juliana van Stol-

zo’n hond Takkie dan ver weg zou gooien zodat de hond

berg. Maar nu vroeg wel een heel bijzonder iemand

hem kon halen. Daarom besloot Takkie andere woon-

of Mien op bezoek wilde komen. Ook het adres was

ruimte te zoeken. Hij wandelde en wandelde tot hij in-

eigenlijk een beetje raar, namelijk Stronkje Bijzonder op

eens bij deze holle boom kwam. Takkie vond de boom

het grasveld bij de Beethovenlaan. Maar Mien houdt

een beetje eenzaam en keek eens goed. Hij gluurde

wel van een avontuur, dus ging ze op pad. Hier kun je

naar binnen en dacht dat dit het ideale huis voor hem

lezen wie Takkie Wandel is en waarom hij nu bij Stron-

was. ’s-Nachts kroop hij in de boom en overdag om en

kie woont. Toen Mien de oproep kreeg pakte ze haar

op de boom. Als er iemand aan kwam leek hij gewoon

potlood en blocnootje en ging naar dat vreemde adres.

een tak van de boom. Wil jij Takkie Wandel ook eens

Mien kwam bij een boom zonder takken. Het leek of

opzoeken net als Mien, zoek dan naar deze bijzondere

de boom -die hol was- een hele grote open mond had.

boomstronk. Kijk maar of Takkie Wandel thuis is en doe

Maar waar was nu Takkie? “Oehoe” riep Mien en wat

hem dan de groeten van Mien. Als jullie willen dat Mien

wandelde daar ineens naar Mien Toet toe? Juist…. Tak-

bij jullie op bezoek komt, schrijf je maar naar de krant.

kie Wandel. Mien dacht dat het een tak was die daar
voor deze boom lag. Maar het was een wandelende tak.
Takkie vertelde dat hij eerst met al zijn broertjes, zusjes, vader en moeder wandelende tak onder struiken
woonde. Het was heel gezellig en niemand kon hun vin-

tegenovergestelde
van lichtblauw ?

RADEN
MAAR

den omdat ze echt op hele klein takjes lijken. Tot Takkie ineens begon te groeien, hij werd groter en groter,
tot hij op het laatst niet meer onder de struiken paste.
Het werd er ook gevaarlijk voor hem want er snuffelden
vaak honden tussen de struiken en Takkie was bang dat
die honden zouden denken dat Takkie een stok was en
hem zouden pakken. Of nog erger, dat het baasje van
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Oplossing: Donkerblauw

Wat is het

DE WIJKKRANT

Liedertafel Oefening en Vermaak
Het Verdi-concert wat Liedertafel

concerten lieten weten een her-

Oefening en Vermaak Waalwijk

haling zeer op prijs te stellen. Het

in 2017 gaf was onderdeel van

Operaconcert wat het koor op 28

een reeks themaconcerten. Het

september as. zal geven is dat

werd een enorm succes en met

zeker niet, maar veel werken zijn

name de vaste bezoekers van de

wel van Verdi’s hand.

redo die zo ongelukkig afloopt worden meerdere delen gezongen.
Het “Brindisi”, Italiaans voor toast en
ook wel drinklied genoemd, zult u onmiddellijk herkennen en misschien
wel mee willen zingen. Dat mag uiteraard!
Op het programma staan verder
werken van o.a. G. Donizetti en Ch.
Gounod en delen uit “Carmen” van
G. Bizet, “Cavalleria Rusticana” van P.
Mascagni en A. Ponchielli’s “La Gioconda”. Na de pauze hoort u naast
werken van andere componisten nog
enkele delen uit Verdi’s “Ernani”, wederom een opera met een zo mogelijk
nóg dramatischer liefdesverhaal.
Ondanks dat, of misschien juist wel

Giuseppe
Verdi
schreef 28 opera’s
en is de favoriete
componist van de
koorleden. Dat zijn
werk het meest te
horen zal zijn doet
hen veel plezier!
Uit “La Traviata”,
over de liefde tussen Violetta en Alf-

dankzij dat, is het heerlijke zang en
muziek om naar te luisteren!
Als solisten zullen Charlotte Janssen
(sopraan), Ariane Kievits (alt-mezzo),
Ingmar Ruttens (tenor) en Martijn
Sanders (bariton) hun medewerking
verlenen. Het Möbius Ensemble uit
Tilburg zal samen met Ben Martin
Weijand voor de muzikale begeleiding
zorgen en vaste dirigent van het koor
Carl van Kuyck zwaait de scepter over
het geheel.
Het concert begint om 20.15 uur en
kaarten à € 17,50 (KBO leden krijgen
10% korting) kunt u verkrijgen bij de
leden van het koor, telefonisch op
nummer 0416-339368 en bij de balie van Theater De Leest in Waalwijk.

De Wijkkrant Crypto
Los dit cryptogram op en mail het juiste antwoord naar
dewijkkrant@talgv.nl
Doe dit voor 1september 2019 en maak kans op een bos bloemen!
(Vergeet in de mail niet je NAW-gegevens door te geven).

Oplossing vorige editie: Lentekriebels
Prijswinnaar van de puzzel editie 1 2019
Mevr. Groenwoud uit Waalwijk
Gefeliciteerd!
Inmiddels heeft u een kadobon ontvangen van
De Wijkkrant voor een prachtig boeket bloemen
op te halen bij: Flowers by Miriam Oremans.
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De 700 meter van Elzenhoven een groot succes!
Op vrijdag 17 mei en zaterdag 18

worden.

Geerts, bewoner van Elzenhoven, op

Op zaterdag 18 mei werd tevens een

Dat bracht haar op het idee om een

een elektrische duofiets (promotiefiets)

fancy fair georganiseerd in en rondom

sponsorloop te organiseren met als

voor de lopers uit . Er was veel publieke

Elzenhoven dat ook in het teken stond

deelnemers de leerlingen van Chris-

belangstelling en sommige bewoners

van de inzameling van geld voor de

telijke basisschool de Rank in Sprang-

langs het parcours zorgden zelfs voor

elektrische duofiets. Er waren diverse

Capelle. Het goede doel was snel be-

muziek buiten. Dit allemaal om de sfeer

kramen met o.a. poffertjes, broodjes

paald, want in Elzenhoven was één

te verhogen en de lopers te steunen.

hamburger of knakworst en voor de

grote wens: geld voor een elektrische

De deelnemers kregen allemaal een

kinderen stonden speeltoestellen klaar

duo-fiets (kosten: 9000 euro) waarmee

stempelkaart waarop het aantal ronden

of konden ze een ritje met paard en wa-

fietstochtjes met de (wijk)bewoners

dat zij liepen keurig bij werd gehouden.

gen maken. Dankzij het prachtige weer

van Elzenhoven ondernomen kunnen

Ook was er een verzorgingspost met

en de medewerking van diverse spon-

Als welzijnsmedewerkster is Kelly

worden. De eerste contacten werden

drankjes, peperkoek en appels. Hoeveel

soren en vele vrijwilligers werd dit ook

Klerks werkzaam bij woonzorgcentrum

gelegd met Liesbeth Spohr van Chris-

de sponsorloop heeft opgebracht was

een onvergetelijke dag voor alle bewo-

Elzenhoven, onderdeel van Schakelring.

telijke basisschool de Rank waarna de

bij het schrijven van dit stukje nog niet

ners van Elzenhoven, de deelnemers en

Dit is haar reguliere baan, maar ook

organisatie van dit evenement op gang

bekend, maar de organisatie kan onge-

bezoekers.

volgt zij een deeltijdstudie aan Avans

kwam. Samen met Mirjam Treffers en

twijfeld een leuk bedrag tegemoet zien.

De elektrische duofiets voor de bewo-

Hogeschool in Den Bosch met als stu-

Kees Machielsen van Schakelring en de

Basisschool de Rank kan trots zijn op

ners van Elzenhoven is inmiddels een

dierichting Social Worker. Voor haar stu-

enthousiaste vrijwilligers Ina Koenen,

haar leerlingen en Kelly Klerks op haar

feit. Binnenkort zult u bewoners met

die kreeg zij de opdracht om een activi-

Marijke Nieuwhof, Herman Hoefnagel

initiatief dat zij verwezenlijkte met de

begeleider vast eens tegenkomen in

teit te organiseren waarbij zij zichzelf als

en Dirk Spuijbroek kreeg de organisatie

schooljeugd uit de wijk en een aantal

Sprang-Capelle en omstreken!

social worker maar ook de organisatie

al snel gestalte.

vrijwilligers. En met deze samenwerking

moest profileren. Kelly vond het tevens

Dit resulteerde in een prachtige spon-

kunnen in de toekomst nog vele andere

belangrijk om de schooljeugd en vrijwil-

sorloop die op vrijdag 17 mei jl. werd

activiteiten worden georganiseerd. We

ligers van Elzenhoven bij haar activiteit

gelopen rondom het woonzorgcen-

hebben al een “80 van de Langstraat”,

te betrekken, zodat dit ook de samen-

trum waarin de rennende schooljeugd

het zou mooi zijn als hier jaarlijks de

werking tussen de betrokken partijen

van de Rank zich van haar beste kant

“700 van Elzenhoven “ bij zou kunnen

zou vergroten. Daarnaast moest met

liet zien. Wethouder Odabasi gaf het

komen. Een goed doel is altijd wel voor

deze activiteit een goed doel gediend

startsein en reed samen met de heer

handen.

mei vonden in woonzorgcentrum
Elzenhoven in Sprang-Capelle
gezellige activiteiten plaats die
in het teken stonden van geldinzameling voor een goed doel, georganiseerd door een medewerker van Welzijn.
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WeHelpen introduceert
nieuwe app: Whapp
Sinds 2015 zijn ContourdeTwern
en de gemeente Waalwijk lid van
de coöperatie WeHelpen. WeHelpen.nl/waalwijk is een digitale
marktplaats voor vraag en aanbod van zorg en ondersteuning.
Omdat mensen in toenemende mate
gebruik maken van de mobiele telefoon,
heeft WeHelpen naast de website een
app ontwikkeld, genaamd Whapp. In
de gemeente Waalwijk start WeHelpen
een pilot met deze app met als doel om
het instrument lokaal bekend te maken
en het gebruik ervan te bevorderen. Met
deze pilot is een bedrag van € 14.560
gemoeid. Het betreft hier voornamelijk
kosten voor inzet en ondersteuning van
een specialist van WeHelpen. De pilot
loopt tot eind 2019.

Even voorstellen....

via GPS welke andere gebruiker in de
buurt is en vraagt die om hulp. Komt
de vraag een Whapp-gebruiker niet uit,
dan biedt Whapp de vraag aan bij een
andere Whapp-gebruiker. De app zoekt
net zolang verder totdat er een match is
ontstaan tussen vraag en aanbod.

Doelen
Met de inzet van een WeHelpen-specialist wil de gemeente Waalwijk bereiken
dat er een lokale ‘boost’ wordt gegeven
aan de ‘vrijwillige inzet’. Daarnaast is de
app een nieuw instrument waarmee
mogelijk meer (potentiele) vrijwilligers
worden bereikt. Inzet is minstens 150

Mien Toet, Karin en Ton Schomaker
Ik ben op bezoek bij de nieuwe

bewoners die Whapp hebben gedown-

redactieleden van de Wijkkrant,

load en er actief mee werken.

en we zitten heerlijk in de tuin.

Zie voor meer informatie:
Whapp.nl

Karin verzorgt met Mien Toet de
kinderpagina en knutsel, en Ton
verzorgt de cryptogrammen.

Werking
Met deze app kunnen gebruikers eenvoudig via de mobiele telefoon een
hulpvraag stellen. Een algoritme zoekt

Toet. Sinds eind vorig jaar heeft ze zich
aangesloten bij de Wijkkrant die drie
keer per jaar uitkomt en daar verzorgd
ze de kinderpagina. Dit doet ze samen
met haar poppenkastvriendin Mien
Toet, die bij haar woont. En deze dame,
heeft ondanks haar drukke bezigheden
nog tijd voor hobby’s zoals lezen, Nordic Walking, en aan zee vertoeven in

Mien Toet heeft innemende blauwe

hun huisje aldaar.

ogen en mooie goudblonde haren, we
hebben een goed gesprek om het ijs te

Ton is geboren en gedeeltelijk getogen

breken. Over het bezoek aan het strand.

Waalwijker. Hij is de oudste zoon van

Het was er erg gezellig met Karin.

Bakker Schomaker in het Heike. Ton is

Karin is geboren in Waalwijk en is 62

inmiddels 68 jaar. Heeft in Wageningen

jaar. Ze heeft heel lang gewerkt in het

een opleiding gevolgd tot Milieu ingeni-

kleuteronderwijs in Oud Heusden. In

eur, en tien jaar gewerkt aan de univer-

1985 is ze naar Wageningen verhuisd.

siteit. En daar heeft hij Karin ontmoet.

En heeft toen gewerkt in een gezins-

Vanaf 1987 heeft hij bij een ingenieurs-

vervangend tehuis met mensen met

bureau gewerkt, en dat 32 jaar gedaan.

een geestelijke beperking. In die tijd

In 2000 is hij weer met Karin in Waal-

heeft ze ook een relatie met Ton ge-

wijk gaan wonen. Ton is net zolang aan

kregen. Ze hebben samen 2 zonen en

de Wijkkrant verbonden als Karin en hij

OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERSWERK?

een dochter. In 2000 zijn ze terug naar

verzorgt de cryptogrammen in de krant.

Waalwijk verhuisd en heeft ze veel in-

Met zijn IT-achtergrond is dat voor hem

Heb je een aantal uren per week over? Zou je die graag op een gezeleen inechte
of -neef?
lige en ben
socialeje
manier
vullen? regelnicht
Dan is een vrijwillige
functie bij het
dan zijn misschien
we misschien
wel
Parkpaviljoen
wel iets voor
jou! op zoek naar jou!
Wij zoeken energieke vrijwilligers die het leuk vinden om het onze
bezoekers
naar
zin teechte
maken. regelnicht
Dit kan zijn door,
met andere
ben
jedeeen
ofsamen
-neef?
vrijwilligers, een gezellige bardienst te draaien of door een aantal taken
dan zijn we misschien wel op zoek naar jou!
op je te nemen die vallen onder het beheer. Ook ondersteuning van
onze activiteitenorganisatie behoort tot de mogelijkheden.
Interesse?
mail: info@stichtingparkpaviljoenwaalwijk.nl
Je kunt ons telefonisch bereiken: 06 23078139
bel: 0416
33
62/Facebook
06 23 pagina:
07 81 39
of neem contact
met ons
op 29
via onze
of loop op maandagochtend tussen 9 en 11u eens binnen!
www.facebook.com/ParkpaviljoenWaalwijk
mail:
of
e-mail:info@stichtingparkpaviljoenwaalwijk.nl
info@parkpaviljoenwaalwijk.nl

valwerk op kleuterscholen gedaan. Ook

een eitje. Want soms werkt hij nog wel

met de peuters op de peuterspeelzalen

voor zijn oude baas. De hobby’s van Ton

heeft ze gewerkt, in de kinderopvang

zijn: spelen met taal, puzzels en cryp-

en buitenschoolse opvang. Ze heeft in

togrammen, bridge, gitaar spelen en

haar leven veel poppenkast gespeeld

wandelen.

en vertellen en voorlezen voor kinderen

Mien Toet is een handpop, met liefde

van 4 tot 8 jaar is een grote passie. Ook

bewogen door Karin. Ze woont bij Karin

is ze inmiddels ruim een jaar verbonden

in een mooie rode koffer met heel veel

aan de speelgoedbank in de Grotestraat

andere poppen en dieren. En ze werkt

in Waalwijk waar ze ook de schilderin-

voor de kinderpagina. Verzint de knut-

gen op de ramen en de deuren heeft

sel mee, en dingen om te koken. Door

gemaakt en het speelgoed dat binnen-

haar bekendheid, die ze via de krant

komt schoonmaakt, en ze -als het druk

verworven heeft. Als er voor een be-

is- de kinderen begeleidt met het uit-

zoek gebeld wordt dan gaat ze altijd.

zoeken van speelgoed. Ze is inmiddels

Er kan voor haar gemaild worden naar

gestopt met buitenschoolse opvang,

de wijkkrant : dewijkkrant@talgv.nl

BEHEERSTER/-DER

VRIJWILLIGERS
BEHEERSTER/-DER
GEZOCHT
OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERSWERK?
INTERESSE?

INTERESSE?

bel: 0416 33 29 62/ 06 23 07 81 39
of loop op maandagochtend
en 11u eens binnen!
Grotestraat 154a -tussen
5141 HC9 Waalwijk
www.parkpaviljoenwaalwijk.nl - Facebook@parkpaviljoenwaalwijk
Grotestraat 154a - 5141 HC Waalwijk
www.parkpaviljoenwaalwijk.nl - Facebook@parkpaviljoenwaalwijk 13

maar wordt nog wel eens gevraagd om
thema’s op scholen in te luiden en dat

Ik bedank mijn gesprekspartners voor

doet ook wel eens samen met Mien

hun openheid, en vooral gezeligheid.

DE WIJKKRANT

Markant persoon“Oud-burgemeester

Van Schaik
opende gesloten deuren”

Zeer recent was er ergens in Waalwijk

Na zijn studententijd, waarin Rob ge-

de nieuwe burgemeester, naar later

nog meer voor de metselaars. Één van

een informele bijeenkomst ter gele-

noot van alle geneugten des levens,

bleek met succes,

de onorthodoxe

de hoogtepunten was het bezoek van

genheid van de 80e verjaardag van Rob

maar daarnaast ook tijd besteedde aan

methode: “Binnen zonder kloppen en

Koningin Beatrix op 26 mei 1999 aan

(RHJ) van Schaik. Hij was 31 jaar burge-

diverse bestuursfuncties in studenten-

doorstomen”. De rondweg is rondge-

de Vitaal Grijsmarkt voor Senioren in

meester, waarvan 10 jaar in Waalwijk.

organisaties volgde de militaire dienst

komen! De Groenlose VVV, waar Dosie

Waalwijk .

Die middag bleek weer eens wat Rob,

(Cavalerie en Militair Juridische Dienst)

actief in was, verzon het nieuwe logo

samen met Dosie, heeft betekend voor

aan de Willem III-kazerne in Amers-

voor de welkomstborden bij de entrees

Rozengeur

de mensen waarmee en waarvoor hij

foort. Aan zijn diensttijd heeft Rob,

van de stad: “Groenlo, je kunt er niet

Het leven als overheidsdienaar is niet

hartstochtelijk heeft gewerkt.

behalve vele goede herinneringen, ook

omheen”!

altijd rozengeur en maneschijn. Soms

Rob werd in 1939 in Maarheeze gebo-

vrienden voor het leven overgehouden.

ren, sinds de samenvoeging met Budel

Hij rook ook nog even aan het werk op

Begin 1991

startte Rob als burge-

senaar kreeg Rob op 31 augustus 1971

in 1997 gemeente Cranendonck gehe-

de Rechtbank in Den Bosch, maar hij

meester in Waalwijk. Zijn verdiensten

te maken met de bezetting van de In-

ten. Hij was de zoon van Rob (RH) van

koos toch voor “waar het bloed kroop”.

waren er legio. Hij verbond politieke

donesische ambassade.

krijg je het zwaar te verduren. In Was-

Schaik, die daar van 1936 tot en met

partijen rondom de nieuwbouw van
In zijn boekje “Hoe word ik Burgemees-

RKC, Tavenu en De Leest. Bezat ook de

Hij was nog geen maand in Groenlo

ter” zal zeker hebben gestaan dat je bij

ideale eigenschappen om de herinde-

toen hij opnieuw met een gijzeling

de overheid moet gaan werken. Dus

ling in 1997 vlekkeloos te laten verlo-

werd geconfronteerd. Een echtpaar

Mensen die Rob van heel vroeger ken-

startte

burgemeester-in-spé

pen. Tijdens het conflict op de Moluk-

was van plan vanwege financiële pro-

nen, weten nog goed dat hij burge-

in 1967 zijn carrière bij de gemeente

ken rond 2000 bracht hij in Waalwijk

blemen. hun huisarts te gijzelen. Nadat

meester wilde worden. Hij hield zelfs

Wassenaar. De bij ouderen welbeken-

Christelijke en Islamitische Molukkers

deze in zijn been was geschoten, werd

een boekje bij waarin hij opschreef hoe

de Molly Geertsema was daar burge-

bij elkaar. Als dank voor zijn inzet mocht

de verpleegster van de gewaarschuw-

je burgemeester kon worden en welke

meester en tevens (sinds 1959) lid van

hij de eretitel ontvangen Bapa Radja

de ambulance gegijzeld. In het Stadhuis

stappen je daarvoor moest zetten.

de Tweede Kamer. Rob deed daar fi-

(volgens Usman Santi: vader vorst, zeg

werd volgens de nationale instructie

In dat traject paste klaarblijkelijk ook

nanciën en algemene zaken,

maar burgemeester) van Tulehu en

een crisiscentrum ingericht. Na vier

Waai, de dorpen, waar vanuit Waalwijk

dagen kon – terwijl de stad voor in- en

1969 burgemeester was.

Carrière

onze

een studie aan de Katholieke Universiteit (thans Radboud) te Nijmegen. Hij

Eind 1971 volgde zijn benoeming tot

veel familiebande bestaan. Kortom een

uitgaand verkeer was afgesloten- de

haalde in 1965 niet alleen zijn doctoraal

burgemeester van de Gelderse ge-

bouwer met oog voor stenen, maar

gijzeling op 28 september 1978 vroeg

diploma Nederlands Recht, maar leerde

meenten Bergharen en Horssen.

in de ochtend door de politie beëindigd

daar ook zijn latere echtgenote kennen,

worden na overmeestering van de da-

1e jaars studente Theodosie Duynstee.

In 1978 werd hij burgemeester van

ders en bevrijding van de ambulance-

Zij was een dochter van Prof. Dr. Duyn-

Groenlo. Daar werd de nieuwe burge-

verpleegster. Rob was nog geen maand

stee, hoogleraar Staatsrecht. Bekend

meester al snel duidelijk gemaakt dat

burgemeester in Waalwijk, zat te ver-

als medebedenker in 1977 van het Ka-

hij naam zou maken als hij erin slaagde

gaderen op zijn kamer in het Raad-

binet Van Agt/Wiegel. Zijn laatste exa-

een rondweg te realiseren. Er waren

huis, terwijl er een ambulancewagen

men moest Rob doen bij deze professor,

twee provinciale wegen, die elkaar

met luide sirenes het Raadhuisplein op

die toen nog niet wist wat voor vlees hij

kruisten in het centrum van dit ves-

reed. Yvonne,de ambulanceverpleeg-

en zijn dochter in de kuip hadden. Via

tingstadje. Dat knoopte hij goed in zijn

ster uit Groenlo, kwam de burgemees-

een stevig ballotagegesprek kreeg hij

oren. Omdat Groenlo zich lang genoeg

ter begroeten!

toegang tot de familie Duynstee.

zeer netjes had opgesteld, hanteerde

Aan het eind van zijn burgemeesters-

Ook de gemeente doet mee

De Wijkkrant
is op zoek...

Een AED voor uw wijk?

- voor Waalwijk-Noord: Margriet van

De meeste hartstilstanden vinden

werkingsverband tussen Philips en de

Schöll, mvanscholl@waalwijk.nl

plaats in een woonwijk. De overle-

Hartstichting, checken of u nog een ac-

- voor Waalwijk-Zuid: Wieteke van

vingskans stijgt aanzienlijk als er direct

tie kunt starten voor een flinke bijdrage.

Caem, wvancaem@waalwijk.nl

hulp verleend kan worden. Met een

Ook de gemeente levert een financiële

- voor Landgoed Driessen, Sprang en

AED in de buurt vergroten we de kans

bijdrage als aan bepaalde voorwaarden

Vrijhoeve: Jan van Horssen, jvanhors-

dat iemand een hartstilstand overleeft.

wordt voldaan.

sen@waalwijk.nl

Dus is het heel belangrijk dat er genoeg

Wilt u zich inzetten voor een AED in

- voor Capelle en Waspik: Ted Elschot,

AED’s beschikbaar zijn. Er zijn steeds

de gemeente Waalwijk en wilt u aan-

telschot@waalwijk.nl.

meer mogelijkheden om een AED aan

spraak maken op een bijdrage van de

te schaffen voor uw wijk.

gemeente? Neem dan contact op met

Telefonisch zijn zij bereikbaar op het

U kunt via buurtaed.nl, een samen-

uw wijkadviseur:

algemene nummer, 0416-683456.
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Interesse om als vrijwilliger iets
te betekenen voor de Wijkkrant?
Wij zijn op zoek naar mensen die
het leuk vinden om bijvoorbeeld:
- teksten te schrijven
- interviews te houden
- te fotograferen
- te tekenen

Meer info?
Stuur dan een mailtje
naar dewijkkrant@talgv.nl

DE WIJKKRANT
carrière

kreeg Rob

in het voorjaar

van 2001 te maken met het Mond- en

was en is nog altijd een levensgenieter,

wel graag mee naar plaatsen met een

vandaar.

historische achtergrond en vooral ook

Klauwzeervirus. In maart legde de MKZ-

plaatsen, die iets over oorlogen ver-

crisis de hele Nederlandse veesector

Het zo gevreesde “zwarte gat” bestaat

tellen zoals Ieper, Overloon of waar

plat. Ruim 270.000 dieren werden ge-

niet voor hem. Tijdens zijn pensione-

slagen herdacht worden: de tweejaar-

ruimd. De emoties liepen hoog op.

ring zette hij zich voor veel zaken in.

lijkse herdenking van de Slag om Grolle

Wij noemen in willekeurige volgorde:

(Groenlo).

Na een geconstateerd geval van MKZ

Beschermheer van de Harmonie in

in de Van der Duijnstraat in Sprang-

Waspik, Ambassadeur voor het Hos-

Tot slot

Capelle, sloten ME-ers eind maart

pice Francinus de Wind, Vriend van het

Niemand beter dan Rob zelf weet zijn

deze weg af. Er kwamen veel protes-

Leder- en Schoenenmuseum en de

manier van werken het best te relati-

ten en de emoties liepen hoog op. Zelfs

Algemene Nederlandse Gehandicapten

veren en te verwoorden. Hij zag zijn

leerlingen van basisscholen in Sprang-

Organisatie.

rol als die van de Harlekijn uit Dantes
“Commedia dellÁrte”. “Artiesten, (zoals

Capelle gingen massaal de straat om
te protesteren tegen het ruimen van

In 2005 werd hij, naar aanleiding van

wethouders, raadsleden, ambtena-

dieren.

incidenten rond de wedstrijd Feyen-

ren) zijn bij hun optreden nogal eens

oord-Ajax, door minister Remkes van

geneigd van het script af te wijken. De

Heroïsche beelden die op het net-

BiZa op 25 juli als Landelijk Program-

Harlekijn (lees: de burgemeester) moet

vlies staan: burgemeester Van Schaik,

mamanager openbare orde en veilig-

dan op een luchtige manier de spelers

staande op een kadaverkar, probeert

heid bij voetbalwedstijden aangesteld.

bij de les houden en de regie bewaken

de gemoederen te sussen: ‘De rechter

In het licht van de nieuwe competitie-

over het geheel.” Wij concluderen dat

heeft beslist. Er moet worden geruimd,

opzet 2006-2007 moest hij onderzoek

hem dat altijd en overal goed is gelukt.

hoe triest dat ook is.’ Overigens alleen

doen naar het naleven van veiligheids-

op werkdagen en niet op Zondagen, zo

maatregelen in en om voetbalstadions.

had Van Schaik gedaan weten te krijgen

Dit onderzoek is uiteindelijk de voor-

Geslaagde paas activiteit op
21 april dorpsboerderij Waspik
Op 21 april was er een paas
activiteit, op de mooie dorpsboerderij in Waspik, aan de
Bernardstraat.
De

bezoekers

na overleg met de Minister van Volks-

loper geworden van de invoering van

gezondheid en dat in weerwil van de

de Voetbalwet in 2010. Rob is daar te-

Brabantse veterinaire hoofdinspectie.

recht trots op.

Op 6 april slaakte Sprang-Capelle eindelijk een zucht van verlichting. Het

Privé

dorp was MKZ-vrij. Veel lof en waarde-

Geregeld is onze pensionado in zijn

ring was er voor het optreden van bur-

mooie tuin te vinden. Hij heeft daar

gervader Van Schaik. In die moeilijke

een innige band opgebouwd met een

tijd stond hij de getroffen boerengezin-

verliefd stelletje dat zich daar, met zijn

nen met raad en daad bij.

instemming, verscholen houdt in het
groen. (zie foto rechtsboven).

Overigens op 30 mei 2001 kon de
burgemeester met een gerust hart

Sinds Rob thuis is heeft Dosie meer

afscheid nemen in sociaal-cultureel

tijd voor haar bezigheden: vrijwilligster

centrum

bij Voedselbank De Rijglaars, De Stro-

Zidewinde

in

datzelfde

Sprang-Capelle.

Geen zwart gat

halm, Wollukse Kwis en golfen met
Rob.

Het besluit om in 2001 op 62 jarige

Rob en Dosie hebben 3 kinderen en 5

leeftijd te stoppen heeft hij heel be-

kleinkinderen. Deze krijgen hem niet

wust genomen. Zijn vader was immers

zo gek dat hij in De Efteling met hen

op 76 jarige leeftijd overleden. En Rob

afdaalt in “De Baron”. Hij neemt ze
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en

en

een

leuke

knutsel

maken,

met

als

thema

Pasen.

Het was een gezellige middag en
iedereen had het erg naar hun zin. Dat

konden

kuikens

knuffelen, de ezels, konijnen, cavia’s,
varkens

kroelen,

geiten

en

schapen

merkte je aan de blije gezichten, als ze
een kuiken vast mochten houden. Ze
gingen van hand tot hand. Net als de
cavia.

DE WIJKKRANT

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 06-23078139
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
Z AT E R DAG
			
Z O N DAG
13.00 - 16.30 Elke 1e, 2e en 3e
zondag vd maand
Bridge
1x per maand dansmiddag
met live muziek

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
19.30 - 23.30 EWPC Boule
d’Argent (clubavond voor leden)
W O E N S DAG
13.30
Samen wandelen
vanaf 1 mei 2019,
Nationale Diabetes Challenge
tot 18 sept. 2019
19.30 - 23.30 Clubavond
Herensociëteit “Gezelligheid
(besloten)
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 € 3,- (aanschuiven tussen 17.00 en 17.30u
/vooraf reserveren noodzakelijk)

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

V R I J DAG
-

Z AT E R DAG
-

Z AT E R DAG
13.00 - 17.00 Vrije Inloop

Z O N DAG
gesloten

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
12.00 - 15.30 Boulen op zondag
EWPC Boule d’Argent
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)
Op zoek naar een ruimte voor uw
bijeenkomst of vergadering?
info@parkpaviljoenwaalwijk.nl of
www.parkpaviljoenwaalwijk.nl
facebook.com/ParkpaviljoenWaalwijk/
Sleutelbeheer prachtige openbare
boulesbaan, neem gerust contact op.

COLOFON

Zie de website-agenda voor
eenmalige activiteiten.
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Heeft u nieuws voor
De Wijkkrant?
mail naar:
dewijkkrant@talgv.nl

