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DE WIJKKRANT IS ER OOK DIGITAAL: DEWIJKKRANTWAALWIJK.NL

Vers uit de Tuin is het deelplatform 
voor verse groente en fruit uit 
moestuinen in jouw buurt. Op Vers 
uit de Tuin delen moestuinders 
hun oogst met buurtbewoners, 
omdat ze iets over hebben en om-
dat ze het leuk vinden om te delen.

De oogst
In jouw buurt zijn veel mensen actief 
met een moestuin. In eigen tuin of op 
daarvoor beschikbaar gestelde stukjes 
grond. Deze moestuinders zijn het jaar 
rond met veel liefde hun eigen groente 
en fruit aan het verbouwen. En dan in-
eens, tijdens oogsttijd - de periode ver-
schilt per type groente - zitten ze met 
een enorme berg courgettes, komkom-
mers, wortelen, pompoenen, boontjes 
of wat ze dan ook verbouwen. Vaak te 
veel om zelf te consumeren.

Delen
Via Vers uit de Tuin hebben moestuin-
ders de mogelijkheid om hun vers ge-
teelde groente en fruit te delen met 
buurtbewoners. Ze bieden het aan te-
gen een kleine vergoeding, gratis of in 
ruil voor iets anders, dat mogen ze zelf 
bepalen. Buurtbewoners halen de oogst 
op en hebben zo ingrediënten voor een 
gezonde maaltijd. Het resultaat: meer 
gezonde voeding, minder verspilling en 
leuke ontmoetingen.
Op www.versuitdetuin.nl kun je zien 
welke buurtbewoners  in Waalwijk me-
doen of kun je jezelf aanmelden voor 
dit prachtige initiatief!
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Een AED bij u in de wijk?
De meeste hartstilstanden vinden 
plaats in een woonwijk. De overle-
vingskans stijgt aanzienlijk als er direct 
hulp verleend kan worden. Met een 
AED in de buurt vergroten we de kans 
dat iemand een hartstilstand overleeft. 
Dus is het heel belangrijk dat er genoeg 
AED’s beschikbaar zijn. Er zijn steeds 
meer mogelijkheden om een AED aan 
te schaffen voor uw wijk. U kunt via 
buurtaed.nl, een samenwerkingsver-
band tussen Philips en de Hartstich-
ting, checken of u nog een actie kunt 
starten voor een flinke bijdrage. Ook de 
gemeente levert een financiële bijdrage 
als aan bepaalde voorwaarden wordt 
voldaan. 
Kijk daarvoor op https://www.waalwijk.
nl/inwoners/bewonersinitiatieven.
Wilt u zich inzetten voor een AED in 
de gemeente Waalwijk en wilt u aan-

spraak maken op een bijdrage van de 
gemeente? Neem dan contact op met 
uw wijkadviseur:
voor Waalwijk-Noord: 
 Margriet van Schöll, 
 mvanscholl@waalwijk.nl
voor Waalwijk-Zuid: 
 Wieteke van Caem, 
 wvancaem@waalwijk.nl
voor Landgoed Driessen, 
Sprang en Vrijhoeve: 
 Jan van Horssen, 
 jvanhorssen@waalwijk.nl
voor Capelle en Waspik: 
 Barry Schrijver, 
 bschrijver@waalwijk.nl.

Telefonisch zijn zij bereikbaar op het 
algemene nummer, 0416-683456.

Na jaren van hard werken heeft het 
Parkpaviljoen in Waalwijk zich weer te-
rug op de kaart gezet en zijn bestuur en 
vrijwilligers toe aan een volgende stap. 
Verbinden blijft het hoofddoel van de 
stichting. Daarom wordt er binnenkort 
dan ook gestart met een gezelligheids-
vereniging. Via een gratis app blijf je op 
de hoogte van de activiteiten en heb je 
vrienden uit de vereniging onder hand-
bereik. Hoe het werkt leggen we graag 
aan je uit…..
Het Parkpaviljoen neemt uiteraard het 
voortouw en start met een groepsapp. 
Om mee te doen kun je jezelf aanmel-
den per e-mail. Je wordt dan lid van de 

vereniging ‘Vrienden met…het Park-
paviljoen’. Om op te starten worden er 
een aantal laagdrempelige activiteiten 
georganiseerd. Iedereen is van harte 
welkom om mee te doen maar als lid 
van de vereniging heb je een streepje 
voor. Leden krijgen voorrang bij reser-
veren, als er eens entree wordt ge-
vraagd betalen leden een gereduceer-
de prijs, via de groepsapp hoor je als 
eerste van een activiteit en betaal je 
geen huur als je zelf een activiteit wilt 
opzetten voor ‘Vrienden met…’. Het zelf 
opzetten van een activiteit doe je door 
anderen via de app uit te nodigen. Bij-
voorbeeld: “ik ga vanmiddag shoppen, 

wie gaat er mee” of “zin om te kaar-
ten in het Parkpaviljoen”? Misschien 
bedenk je een interessant onderwerp 
waarvoor je iemand uit wilt nodigen om 
een lezing te komen geven? Je kunt het 
zo gek niet bedenken. Je zoekt binnen 
de gezelligheidsvereniging mensen en 
onderneemt in samenspraak met het 
Parkpaviljoen.

Maar zover is het nog niet. Meer infor-
matie of direct aanmelden? Stuur een 
mailtje naar: vrienden@parkpaviljoen-
waalwijk.nl. Lid worden is gratis en ver-
plicht je tot niets. Of je meedoet aan 
een activiteit of mee wilt helpen met 

Nieuw initiatief van Stichting Parkpaviljoen Waalwijk

word ‘Vrienden met…het Parkpaviljoen’
de organisatie beslis je per keer. De 
eerste activiteit, waarbij ook niet leden 
van harte welkom zijn, hebben wij al 
voor je gepland; omdat samen eten nu 
eenmaal gezellig is kun je in het kader 
van de 14e Nationale Pannenkoekdag, 
op zaterdag 21 maart 2020, pannen-
koeken komen versieren en eten met 
je (klein)kinderen. Meer info hierover 
volgt nog. Er zit al een fietstocht in de 
planning en een leuke wedstrijd, verder 
is het aan jou. Meld je aan via boven-
staand e-mailadres, word ‘Vrienden 
met….het Parkpaviljoen’ en de rest 
gaat vanzelf….

www.parkpaviljoenwaalwijk.nl
Facebook: @ParkpaviljoenWaalwijk
Stichting Parkpaviljoen Waalwijk
Grotestraat 154a – 5141 HC  Waalwijk
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Natuurlijk hebben we er zin in. Voorjaar!

Een voorjaar waarin je jeu de boules kunt spelen in Waalwijk!

In deze krant ook info over Vers uit de Tuin - over gezond eten -, 

de poeziëdokter, The Djays en de verhuizing van Speelgoedbank.

Daarin ook de meiden van WSC die naar Denemarken gaan. 

Tevens ook een kennismaking met Barry Schrijver en een prachtig 

interview met Jack Didden. Natuurlijk hebben we nog veel meer 

om te lezen!

Geniet van deze editie, hij staat weer bomvol!

Op 27 januari onthulde burge-
meester Kleijngeld het lichtmo-
nument Levenslicht, ontwor-
pen door lichtkunstenaar Daan 
Roosegaarde. Daarna was het 
monument enige tijd te bezoeken 
tijdens de openingstijden van het 
museum. 

Het monument bestond uit een aantal 
stenen die door een lichtbron besche-
nen werden en daardoor blauw oplicht-
ten. In 170 gemeenten was eenzelfde 
monument te zien.
Zowel in de Joodse herdenkingstradi-
tie als in de Roma- en Sinticultuur zijn 

stenen belangrijk. Daan Roosegaarde 
en zijn team hebben deze traditie als 
inspiratie gebruikt. In gesprek met Ho-
locaustoverlevenden en hun familie 
kwam hij tot het ontwerp van LEVENS-
LICHT. Met 104.000 lichtgevende her-
denkingsstenen (gelijk aan het aantal 
slachtoffers uit Nederland) staat het 
kunstwerk symbool voor de impact van 
de Holocaust.

Na de tentoonstellingsperiode in het 
G…MHK moest het technisch gedeelte 
worden teruggestuurd. De stenen ech-
ter bleven achter in ons museum. Daar 
ontstond toen het idee de stenen aan 
de Waalwijkse bevolking te koop aan 
te bieden. Na contact met de landelijke 

G…MHK schenkt aan Nationaal Holocaust Museum

Stenen Daan Roosegaarde te koop
organisatie kregen wij toestemming 
om de stenen te verkopen. 
De opbrengst van de stenen schenkt 
het G…MHK aan het Nationaal Ho-
locaust Museum in Amsterdam. Wij 
hopen daarmee een kleine bijdrage te 
leveren aan het in stand houden van de 
verhalen over de holocaust zodat deze 
blijven voortleven.

De stenen zijn te koop in het museum 
en kosten €1,- per stuk. Een hoger be-
drag mag natuurlijk ook. En OP=OP.

Locatie museum: Grotestraat 208. 
Openingstijden: 
Iedere vrijdag, zaterdag en koopzondag 
van 12.00-17.00 uur. 

Voorleeshalfuurtje voor peuters, 
kleuters en hun (groot)ouders!

WAALWIJK – Elke maand is er 
een voorleesmoment in de biblio-
theek Waalwijk voor peuters, 
kleuters en hun (groot)ouders. 

‘Vrouwtje Wiep’ gaat voorlezen uit ver-
schillende boekjes; want voorlezen is 
leuk en leerzaam voor kinderen. Naast 
dat het natuurlijk erg gezellig is, is het 
ook van groot belang voor de taalont-
wikkeling van een kind. Kinderen die re-
gelmatig worden voorgelezen hebben 
namelijk een grotere woordenschat. 

Elke maand zal het voorlezen in het 
teken staan van een thema. 

Wanneer?
Tijd: 
14.30 - 15.30 uur
Locatie: 
de bibliotheek Waalwijk
Data: 
25 maart, 22 april en 20 mei
Toegang: 
gratis. 
Aanmelden is niet nodig.

Speeltuinenbeleid
Eind 2019 heeft de raad het nieuwe 
speeltuinenbeleid vastgesteld. Daarin 
zijn de speeltuinen ingedeeld op func-
tie in en voor een wijk: van bovenwijkse 
voorzieningen tot centrale speelplek-
ken, steunplekken en informele speel-
plekken. Met ieder een eigen karakter 
en toekomstvisie. Vanaf dit jaar worden 
er jaarlijks een paar speeltuinen aan-
gepakt, alle op basis van een bepaalde 
noodzaak. Hierbij worden bewoners, 
waaronder natuurlijk ook kinderen, 
gevraagd om mee te denken over een 
nieuwe inrichting. En daarnaast biedt 
de gemeente de mogelijkheid om een 

speeltuin te adopteren, d.w.z. schoon, 
heel en veilig houden. Meer informatie 
vind je op www.waalwijk.nl - adoptie-
speeltuin.

VoorwoordVoorwoord
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Over Lange, Kromme en Jubeltenen
Elk zichzelf  respecterende columnist vraagt zich telkens af  waar hij/zij/
gender1 het over gaat hebben.   De keuze wordt bepaald door het type 
columnist.  Door mensen die het kunnen weten is vastgesteld dat er 3 
types zijn. Allereerst hebben we de “Narcist” die bij   de keuze voor zijn on-
derwerpen uitgaat van de bevrediging van de eigen behoefte(n). Hij vervult 
graag zijn eigen wensen. Vervolgens kennen we de “Pleaser”,  die het an-
deren graag naar de zin wil maken.  De mens is immers een  sociale wezen, 
dat de goedkeuring van anderen nodig heeft. En laten we gelijk heel eerlijk 
zijn: we willen allemaal graag aardig gevonden worden.  En dan hebben 
we nog de “Antagonist” die alleen kan blijven bestaan door iedereen tegen 
zich in het harnas te  jagen.   

Een ding hebben alle columnisten gemeen. Ze doen het nooit goed.  God-
fried Bomans zei ooit: “Waar je ook staat, je staat altijd op iemands tenen.” 
En zoals bekend hebben mensen lange, korte en jubeltenen.  Een colum-
nist  beledigt dus nogal snel iemand. Als die iemand  iedereen is moet hij 
onmiddellijk  stoppen met columns schrijven  en vliegensvlug een enkeltje 
Malta nemen. Niet met het vliegtuig maar met de waterfiets, vanwege de 
CO2-uitstoot.  Als niemand aanstoot aan je neemt  moet je heel goed na-
denken of je wel geschikt bent voor dit beroep.

Overigens als columnist weet je nooit precies wie de lezer is, in welke ge-
moedstoestand hij verkeert, waar hij zich bevindt en wat hij doet. Bij het 
verzenden  van de boodschap maakt het nogal wat uit of de ontvanger 
lekker op zijn bed ligt bij te komen van een vermoeiende bezigheid,  of dat 
hij op de WC een Bossche Bol zit te draaien. Er zijn legio mogelijkheden. En 
dito kansen en bedreigingen.

Deze columnist kom uit een tijd dat je als individu alles nog mocht zeggen. 
Tegenwoordig heb je pas iets te vertellen als je kompanen hebt gevonden. 
Dat hoeft niet persé de meerderheid zijn, maar wel de groep die het groot-
ste volume produceert en dus letterlijk en figuurlijk wordt gehoord.

Bij het sluiten van deze column kwam mij de laatste idioterie ter ore, na-
melijk de plannen om in alle (woon)kamers verplicht een rookmelder te 
hangen. Dit kan alleen  maar  bedacht zijn door een rookmelderfabrikant, 
die blijkbaar een goed netwerk heeft in  Den Haag. En een   vriend van hem 
doet dan waarschijnlijk in verborgen camera’s. Dus is het een kleine stap 
om in elke rookmelder zo’n camera te verwerken. We komen dan aardig 
in de buurt van wat de Britse schrijver en journalist Georg Orwell voorzag 
in zijn boek “1984”.  U weet wel  die van “Big Brother is Watching You”.   
Dit doet onmiddellijk denken aan die bejaarde Chinese vrouw, die de qua-
rantaineplicht negeerde door buiten een luchtje te scheppen. Onmiddellijk 
vloog er zo’n akelig zoemende drone op haar af,  die haar met een blik-
ken stem dwong naar binnen te gaan. Begrijpelijk dat  Chinezen  massaal 
mondkapjes dragen om gezichtsherkenning te voorkomen. 

Tot slot aan de lezer de vraag wat voor type Uw columnist is.

LUCOR

-----------------------------------------------------------------
1. Overal waar “hij” staat dient hij/zij/gender te worden gelezen

ColumnColumn

LangstraatZon is een duurzaam 
initiatief door en voor inwoners 
van Gemeente Waalwijk. Door in 
één of meerdere van de geplande 
bijna 15.000 zonnepanelen te in-
vesteren, kunnen wij onze eigen 
energie opwekken. 
Het Waalwijkse zonnepark gaat 
het milieu en volgende gene-
raties een handje helpen, maar 
levert ook fikse financiële 
voordelen voor de deelnemers 
van de coöperatie op.

Of je nu een koopwoning hebt of huurt, 
een vereniging, stichting of onderne-
mer bent; via LangstraatZon kun jij 
‘zelf’ zonne-energie opwekken. 
Het zonnepark biedt uitkomst voor die-
genen die geen zonnepanelen op hun 
eigen dak kwijt kunnen of willen, maar 
wel van de voordelen willen profiteren. 
Via LangstraatZon word je samen met 
andere Waalwijkers mede-eigenaar 
van het binnenkort te realiseren zon-
nepark op de voormalige vuilstort op  
het Ecopark.

Groen licht
Direct na de inschrijvingstermijn start 
de bouw van het zonnepark. Rond juni/
juli 2020 is het dan zover; dan moet het 
eerste deel van het park opgeleverd 
worden. Dan zal ook de teller qua ren-
dement gaan lopen. In eerste instantie 

kunnen 750 huishoudens, verenigingen, 
bedrijven en/of instellingen deelne-
men. In 2021 wordt dit aantal uitge-
breid tot 1.500.
Het project kan van start als er circa 
650 deelnemers voor de coöperatie zijn 
die bij elkaar ongeveer 22.500 Langs-
traatZonDelen afnemen. Je betaalt pas 
als het absoluut zeker is dat het project 
doorgaat. De teller loopt, doe je ook 
mee?

Meer informatie
Heb jij een vraag over deelname aan 
LangstraatZon, neem dan een kijkje 
op www.langstraatzon.nl. Hier vind je 
meer informatie en antwoord op de 
meest gestelde vragen. 

Vind je het fijner om jouw beslissing op 
basis van een face-to-facegesprek te 
nemen? 
Mail dan naar info@langstraatzon.nl 
voor de aanvraag van een vrijblijvend 
adviesgesprek. De leden van de coöpe-
ratie helpen je graag verder. De advies-
gesprekken vinden plaats bij Rabobank 
de Langstraat (Taxandriaweg 8, 5141 
PA Waalwijk) of in het gemeentehuis 
(Taxandriaweg 6, 5141 PA Waalwijk).

LangstraatZon; verduurzamen en 
fi nancieel voordeel in één
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Op de koffie bij....Op de koffie bij....

Poëzieweek
De nationale Poëzieweek met dit jaar 
als thema “De Toekomst is NU” zit er 
weer op. Van 30 januari tot en met  5 
februari waren er diverse activitei-
ten. Deze keer was er voor de jongere 
jeugd in Waalwijk een opvallende acti-
viteit.  Esther Verschure organiseerde 
workshops “Gedichten Schrijven” voor 
leerlingen van groep 6, 7 en 8 van ba-
sisschool De Hoef.  Een afspraakje met 
de initiatiefneemster was zo ingepland 
bij haar thuis, waar ze haar leven deelt 
met manlief Pim, inderdaad die van 
PimsTra Meubelen, en haar dochtertjes 
Kiki (10) en Eefje (5).   

Poëzie op basisschool De Hoef
Omdat haar kinderen op Basisschool 
De Hoef zitten waar ook het podium 
in de aula een belangrijk onderdeel 
van het onderwijs is, benaderde ze de 
directeur. Directie en team waren met-
een enthousiast. Ze onderschreven van 
harte het belang dat  je niet jong ge-
noeg kunt leren om te spelen, te jong-
leren met taal. Esther wil de kinderen 
meegeven dat je met gedichten iets 
bijzonders neer kan zetten. Niet alleen 
voor jezelf, maar ook voor de luiste-
raar en/of de lezer. Met klankkleur, een 
ritme, een filosofie, de beleving van de 
wereld om je heen en de emotie van de 
dichter kan je iets moois onder woor-
den brengen. Door de omzetting van 
gevoelens, gedachten, ideeën of de 
spelingen met taal kan je mensen posi-
tief raken. Kortom, poëzie verrijkt . Dat 
geldt niet alleen voor oud, maar zeker 
ook voor jong.
Esther koos voor een gedichtenwed-
strijd, waaraan workshops Poëzie en 
een inloopspreekuur bij de Poëziedok-
ter aan vooraf gingen. Samen met een 
klasgenoot maakten leerlingen in duo’s 
een gedicht met een bijpassende crea-
tieve omlijsting.

Workshops
Op 28 januari gingen de workshops op 
De Hoef van start. Esther kreeg daarbij 
hulp van Esther van Bijnen.  Leerlingen 
kregen de opdracht om in een paar mi-
nuten een blaadje vol te schrijven met 
creatieve en fantasierijke spinsels over 
het thema “De Toekomst is NU”. Daar 
zaten opvallende thema’s bij. Zoals  

“Bananen op de maan”, “Bosbranden in 
Australië”, “Vervuilde Aarde” en “Loei-
ende koeien en vissen die tussen al het 
plastic hun vrijheid missen”.   Vervol-
gens gingen de 100 leerlingen in duo’s 
aan de slag om de gedichten uit te wer-
ken en daarna creatief in de weer met 
de omlijsting. Esther is geraakt door de 
prachtige kunstwerken die er uit zijn 
gekomen!

 
Gedicht van Zinayda&Anna (groep 6B)

Op Facebook werd door beide Esthers 
mooi verwoord wat er tijdens de work-
shops gebeurde: 
“Wat ontzettend mooi om die breintjes 
te horen kraken, om die gezichtjes te zien 
zoeken naar gedachten en gevoelens om 
ze daarna in hun pen te laten druipen. 
Hopelijk hebben we een vlammetje voor 
dichten kunnen aanwakkeren.”

Poëziedokters
Op 4 februari checkten de poëziedok-
ters Esther&Esther de gemaakte ge-
dichten op hun “gezondheid”.  Zo links 
en rechts werd er een poëzieparaceta-
molletje door de dokters uitgedeeld. En 
hier en daar volgde een welgemeend 
taaladvies. Iedereen bleek uiteindelijk 
gezond. Na afloop moesten de docto-
ren zelf even op adem moet komen.

De Finale
De Hoef heeft een aula met een mooi 
podium. Dat wordt intensief gebruikt 
om kinderen de ruimte te geven om 
zich creatief te uiten.  Daarop is de af-
gelopen weken hard gewerkt aan de 
gedichten en de omlijstingen daarvan.  
Op 20 februari werden de 50 gedich-

ten/kunstwerken ingeleverd . Op vrij-
dag 6 maart jl. vond in de aula  de grote 
finale plaats. Een deskundige jury  van 
4 “vrouwsterk” en een beeldend kun-
stenaar beoordeelden de kunstige ge-
dichten.  Op dat moment lag dit artikel 
al bij de drukker. Wij van De Wijkkrant 
zijn benieuwd wie er hebben gewon-
nen. De uitslag zullen we op onze site 
plaatsen. 

Alle  gedichten zullen vanaf 17 mei op 
A3-grootte te zien zijn bij Atelier Win-
terdijk30B waarna ze daar nog 2 we-
ken geëxposeerd zullen worden. Die 
dag  vindt daar tussen 11 en 13 uur  
ook een  Open Podium plaats. Kinderen 
kunnen hun kunsten vertonen en zich 
laten horen. Ook gedichten worden 
er dan voorgelezen. Opgeven kan via 
info@winterdijk30b.nl

Waalwijk Poëziestad?
De droom van Esther? Van Waalwijk 
een inspirerende plaats te maken, voor 
(en door) jong en oud. Misschien wel 
een poëziestad. Misschien wel met een 
kinderpoëzieroute. Of een jeugdstads-
dichter. Of een kinderexpositieruimte 
ergens in het centrum. Dromen over 
mooier, dat doet ze graag. De Toekomst 
begint immers Nu.
Door DichterBijWaalwijk is al een 
mooie aanzet gegeven door het op-
zetten van  een poëzieroute. Er staan 
in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik 
al 11 gedichten, voortkomend uit de 
gedichtenwedstrijd van 2017. Dit jaar 
komen daar nog eens 11 gedichten bij  
Waaronder ook een gedicht van Esther. 
In haar geliefde Baardwijk, waar voor 
haar de voetstappen van wijlen  haar 
moeder Diny Verschure nog steeds 
door de stra-
ten klinken. 
Haar ge-
dicht ‘Alles of 
Niets’ komt in 
maart bij de 
fietsbrug aan 
het Dronge-
lens kanaal 
te staan. Ze 
won vorig 
jaar tot haar 
grote verba-

zing en blijdschap de Publieksprijs bij 
de gedichtenwedstrijd van DichterBij-
Waalwijk. Hierna besloot ze zich ook 
in te gaan zetten voor deze stichting 
om poëzie meer onder de aandacht te 
brengen. Haar missie is om dit bij de 
jongeren te doen. Want wat had zij zelf, 
dit alles,  op jongere leeftijd al graag 
geweten! Zij zou het prachtig vinden 
als kinderen zichzelf en anderen kun-
nen inspireren met gedichten.

Wat volgt?
Esther hoopt dat meer scholen aan-
dacht aan poëzie gaan besteden. Het 
is absoluut  de moeite waard. Dat is de 
afgelopen maand wel gebleken op Ba-
sisschool De Hoef. Ze denkt nog na hoe 
ze dit in het vat kan gieten en staat ook 
open voor ideeën van anderen. Het or-
ganiseren van een gedichtenwedstrijd, 
met voorafgaand de workshops, het 
inloopspreekuur bij de poëziedokter 
en het jureren neemt namelijk  veel tijd 
in beslag.  Want ze heeft naast poëzie 
ook nog een andere passie: de  natuur 
en wilde kruiden (die in de volksmond 
zo onwaardig onkruiden worden ge-
noemd). Soms valt wel eens geksche-
rend de benaming “Heks van de Hoef”.  
Esther kan er gelukkig wel om lachen.  
Voor liefhebbers organiseert ze  “Wilde 
Kruiden Tochten.” Esther neemt je met 
haar ”Kruidenwegge” mee in de wonde-
re wereld van de natuur. Ze vertelt dan 
over de wilde (on)kruiden die ze tegen-
komt, hoe deze te herkennen, hoe ze te 
gebruiken en laat ook mooie mythes en 
sagen de revue passeren. Op 20 maart 
is de eerstvolgende.   Wie weet combi-
neert ze haar “Wilde Kruiden Tochten” 
ooit nog wel met het voordragen van 
haar (kruidige) gedichten? 

Jongleren met woorden moet je jong leren 

  Poëziedokter Esther Verschure
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Ruim drie jaar geleden namen 
Serge en Suzanne van der Schans 
een belangrijke beslissing. Een 
webshop met stoere woonacces-
soires, dat zou het worden. In-
middels zijn ze al ruim 3 jaar sa-
men trotse eigenaar van Pastel & 
Naturel. 

‘Ik merkte dat er iets gebeurde als ik 
wat op Social Media plaatste’, vertelt 
Suzanne. We zitten in de gezellige leef-
keuken van het gezin. Het echtpaar 
vertelt enthousiast over het verhaal 
achter hun bedrijf. Haar man Serge 
merkt op dat ze al langer aan het zoe-
ken waren naar iets: ‘Het kriebelde, we 
waren op zoek naar iets om samen te 
ondernemen. Tijdens een regenachtige 
vakantiedag in Zeeland besloten we 
dat een webshop gingen starten: Pas-
tel & Naturel. ‘

Naast een gewone baan en een druk 
gezin met 3 kinderen ook samen een 
webshop starten. Het is soms hard 
werken, maar het is de moeite dubbel 
en dwars waard. Suzanne kan zich in-
derdaad goed uitleven op Social Media, 
er is altijd wel een nieuw berichtje te 
zien op Facebook en ze ontvangt online 
veel leuke reacties.
Leuke verhalen wisselen af met de 
mooie producten uit de webshop op 
Facebook. Pastel & Naturel heeft stoe-
re, trendy woonaccessoires. Zacht en 
naturel van kleur met een stoer uiter-
lijk. Mooi en goed betaalbaar. De spul-
len worden ook altijd netjes en snel 
afgeleverd. Goed verpakt en met een 
persoonlijk briefje. Zo leuk! 
Aanvankelijk startten ze vanuit het huis 
op Landgoed Driessen. De showroom 
van het bedrijf was op een andere loca-

tie, de opslag was weer ergens anders. 
Ook thuis was er altijd een voorraad 
spullen. Al met al was het veel gedoe 
om overal naar toe rijden, de voorraad 
bij te houden en alles in de gaten te 
houden. 
Sinds april 2019 is Pastel & Naturel ge-
vestigd in de Kerkstraat 74 in Sprang-
Capelle. Daar is alles lekker efficiënt 
onder 1 dak. Er is een magazijn, een 
winkel, een kantoor, het woonhuis en 
heel veel extra opslagruimte. En vooral 
hebben ze nu overzicht. De voorraad is 
scherper in beeld en er is rust. Alles zit 
bij elkaar. Heerlijk! 

Sinds de start 3 jaar geleden is het al 
flink druk met kerstpakketten. Afgelo-
pen kerst was het weer een gekken-
huis. Inmiddels zijn ze op een punt aan-
gekomen dat er gekozen moet worden. 
Suzanne: ‘Wanneer we vol gaan voor de 
kerstpakketten, gaat dat ten koste van 
de webshop. Andersom geldt dat na-
tuurlijk ook. We zullen moeten kiezen, 
daar wordt momenteel goed over na-
gedacht.’ Bij kerstpakketten komt ook 
nogal veel kijken op logistiek gebied. 
Opslag van de pakketten, strakke af-
leverschema’s en ze moeten uiteraard 
rekening houden met houdbaarheid en 
opslag van levensmiddelen.

Vooralsnog richt het stel zich op de 
verbouwing van het winkelpand, de 
webshop en nieuwe spullen. Nadat de 
verbouwing is afgerond zal er natuur-
lijk een feestelijke opening volgen van 
de winkel. Een echte winkel is er nu nog 
niet, al probeert soms een voorbijgan-
ger toch even aan te bellen om snel te 
shoppen. 
Ze zijn blij met deze locatie en de ruimte, 
en met het trouwe publiek van Sprang-
Capelle. Er is een goed contact met de 
overige ondernemers uit de straat. Su-
zanne en Serge staan niet stil en zitten 
nog boordevol plannen. Zo overwegen 
ze ook om producten onder een eigen 
label uit te gaan brengen. Voorlopig 
weten ze het bedrijf nog steeds goed te 
combineren met het gezin en de werk-
gevers. 

Wil je goed op de hoogte blijven van 
de verbouwing, de opening en nieuwe 
producten? Volg dan Pastel & Naturel 
via Facebook of Instagram! 

Het verhaal achter Pastel & Naturel

De gemeente heeft jeu de boules banen 
aangelegd in openbaar gebied en deze 
banen zijn bestemd voor een ieder die 
wil jeu de boules wil spelen.

Als er inwoners zijn die interesse heb-
ben om met anderen te spelen zij dan 
contact op kunnen nemen met de wijk-
adviseur van hun gebied. Iedere baan 
heeft namelijk een beheerder en een 
groepje mensen die er al op spelen.

De wijkadviseurs weten wie de beheer-
ders zijn en kunnen geïnteresseerden 

met hen in contact brengen. Het staat 
iedereen natuurlijk vrij om ook zelfstan-
dig van deze banen gebruik te maken.

Voor meer info neem contact op met de 
wijkadviseurs:
Voor Waalwijk-Noord is dat Margriet 
van Schöll, voor Waalwijk-Zuid Wieteke 
van Caem, voor Landgoed Driessen, 
Sprang en Vrijhoeve is dat Jan van 
Horssen en voor Capelle en Waspik, 
Barry Schrijver.
Zij zijn bereikbaar op het 
algemene nummer, 0416-683456.

Jeu de boules in Waalwijk

Bax Uitvaartverzorging
Voor een persoonlijke en eigentijdse uitvaart

Berkhaag 24A

5161 CC Sprang-Capelle

Tel. 0416 - 530 900

info@bax-uitvaartverzorging.nl 

www.bax-uitvaartverzorging.nl
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It always seems impossible until it is done
Door Olena Damen

Ik sta op het randje: voel me helemaal 
uitgeput en boos. Nog een seconde en 
ik ga janken! Mijn t-shirt is nat, zweet 
prikt in mijn ogen en kan bijna geen 
adem meer halen. Ik wil gewoon weg 
uit deze hel! “Blijf bewegen! Gewoon 
afmaken!”, roept de trainer en door-
breekt mijn gedachten. De ogen van 
mijn starende lesgenoten staan op 
mij, of lijkt het maar zo. Janken is dus 
geen optie want dat betekent opgeven 
en dat ga ik zeker niet doen! Ja, ik ben 

de laatste van de groep op mijn eerste 
CrossFit les maar ik moet doorzetten. 
Nog enkele box jumps te gaan, ik pers 
de laatste druppels energie uit mijn lijf 

en (eindelijk!!!) de work-out is afge-
maakt. Wat een opluchting! De training 
is achter de rug, je krijgt een high five 
van alle lesgenoten en de trainer en je 
gaat vervolgens naar huis met een vol-
daan gevoel. 

Meer dan fysieke oefeningen 
Na zo’n pittige training heb je wel twij-
fels: gaan of niet gaan de volgende keer. 
Uiteindelijk wint de gedachte “gaan”. 
En daar zijn twee reden voor. Ten eer-
ste mag je vier weken gratis sporten 
(so why not?), ten tweede met de les 

krijg je wat meer mee dan alleen maar 
fysieke oefeningen, die trouwens aan-
gepast worden op jouw niveau, vertelt 
de eigenaar en trainer van “CrossFit 

Superfit Waalwijk” Aldo van Lieshout, 
tijdens het interview speciaal voor “De 
Wijkkrant”.

“Alle bewegingen kunnen we zo af-
schalen dat het functionele bewegen 
hetzelfde blijft en het voor iedereen 
toegankelijk is. Wat je kunt, dat ga je 
op hoge intensiteit doen in de work-
out. Dus als je geen 40 kilo gewicht 
kan tillen met een stang, dan doe je de 
oefening alleen met de stang, zonder 
gewicht of alleen met een houten stok, 
zodat je de techniek gaat beheersen. 
Het beheersen van de techniek is het 
belangrijkste.  
Mijn grootste doel is om mensen zo fit 
mogelijk te maken, een hele gezellige 
community te creëren zodat mensen 
hier plezier hebben. Niet zoals bij een 
gewone fitnessschool waar je vaak een 
nummer of alleen bent. Iedereen kent 
hier elkaar. Wij doen hier leuke dingen 
samen zoals een barbecue in de zomer, 
carnaval vieren en workshops of clinics 
verzorgen. “

Van een passie naar een succes-
volle zaak 
CrossFit wordt steeds populairder in 
Nederland. Alleen in Waalwijk zijn er al 

twee boxen (zo wordt een sportschool 
voor CrossFit wereldwijd genoemd) en 
in iedere grote stad vind je zeker een 
paar boxen waar je deze sport kunt 
beoefenen. Aldo zelf was enkele ja-
ren geleden begonnen: eerst keek hij 
filmpjes op youtube over deze sport, 
daarna begon hij samen met een paar 
andere vrienden in de achtertuin te 
trainen. Later is deze hobby naar een 
zaak uitgegroeid. “Vijf jaar geleden heb 
ik dit pand gevonden, heb met een paar 
centen wat materialen gekocht, ik had 
toen bijna niks: alleen een paar spullen 
waaronder mijn eigen pull-up bar uit 
de achtertuin, deze hangt nog steeds 
hier. Alles wat ik verdiende investeerde 
ik weer in de box. Nu heb ik bijna al-
les: roeiers, bikes, barbells, kettlebels, 
wallballs, etc. Het is altijd een passie 
geweest!“

CrossFit is een Amerikaans training 
concept, het is een combinatie van 
gymnastiek, atletiek, weightlifting en 
conditioneel oefeningen. Kortom ge-
zegd, tijdens de les doe je van alles wat: 
de  ene keer moet je de stang (barbel) 
optillen, vervolgens een pull-up doen 
en als laatste tegen de muur op je han-
den staan en dit bijvoorbeeld zoveel 

“Ik kwam een keer thuis 
Bedacht in eens dat iedereen me op een andere manier kent.”

Het leuke van weggaan
Is thuiskomen

In de oase van mijn dromen

Wat zou dat � jn zijnOverdag leid ik een teruggetrokken bestaan‘s Avonds ben ik een beest
Op ieder feest

Iedereen kent me voor een deel
Alleen de spiegel

Ziet me als geheel

Zo ken ik ook velen
Langs vele wegen

Ieder om een stukje van mezelf
Mee te delen

Mijn naam is Frank Pijnen-
borg. Ik doe vrijwilligers-
werk op Eikendonk. 

Vanwege mijn handicap 
loop en praat ik wat moei-
lijker. Mede daardoor altijd 
al veel geschreven. Denk 
maar gedachtes en gevoe-
lens. Voor mij is het een 
soort uitlaatklep. Maar 
vooral omdat ik het erg 
leuk vind om te schrijven.

“Met mijn vriendin 
een lamp vervangen

Soms is een simpele handeling
De inspiratie tot een gedicht”

In het donker
Loop ik tegen de lamp

Plotseling krijg ik een idee

Er gaat een lichtje branden
De schaduw laat ik achter
Opeens weer de warmte

De schakel zet ik om
Krijg eens weer zin

Om iets te gaan doen
Ik kijk in het licht

Sta in haar schijnwerpers
En voel de energie stromen

iedereen me op een andere manier kent.”

Overdag leid ik een teruggetrokken bestaan

iedereen me op een andere manier kent.”
iedereen me op een andere manier kent.”

Overdag leid ik een teruggetrokken bestaan
Overdag leid ik een teruggetrokken bestaan

“Een paar weken geleden 
stormde het.

Ik wilde iets schrijven over de storm

Ik maakte dit sonnet”

Als de storm over de zee raast

Voel ik het nog op het land

Haar longen leeg blaast

Zijn we niet meer als korrels zand

Als ik tegen de wind in � ets

Krijg ik hem van voren

Blaast ie even hoog van de toren

En verdwijnt weer in het niets

Het was de stilte voor de storm

Speelde in een glas water

Nu waait hij uit je broek

Morgen is er weer een dag

Misschien waait de wind

Dan uit een andere hoek

Gedichten doorGedichten door
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taties en barrières te doorbreken (heel 
vaak mentale). 
Dat geldt ook voor jouw trainer: “Ik 
kan op iets kleins heel trots zijn. Als ik 
zie dat iemand een bepaald gewicht 
net niet kan optillen en ik zie dat het 
gewoon tussen de oren zit dan ga ik 
daarnaast staan en zeg ik: en nu ga je 
precies doen wat ik zeg! Pak op, niet 
nadenken en NU doen! En dan lukt het 
wel, dat is gewoon geweldig! Dat zijn 
de mooiste momenten die ik als trainer 
en eigenaar beleef”. 

DE WIJKKRANT
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Lentebode

Wilgen lopen uit
De Meerkoet sleept met takken

Het lijkt wel lente!

Ank Naerebout

Haiku...Haiku...

mogelijk rondjes in een van te voren 
afgesproken tijd. Een ander voorbeeld 
is dat je een rondje moet hardlopen en 
daarna zoveel mogelijk sit-ups en/of 
push-ups moet doen. Maar er zijn zo-
veel verschillende oefeningen die door 
elkaar worden uitgevoerd, zo moet je 
ook een keer touwtjespringen, touw-
klimmen, squaten of roeien. Er is altijd 
iets wat je leuk of juist heel zwaar vindt 
maar dit maakt de training uitdagend: 
je moet toch alles doen waardoor je 
best snel resultaat ziet.

“Je traint niet op een specifiek doel. Je 
traint niet alleen om sterker of condi-
tioneel heel goed te worden. Je traint 
op alle gebieden. Dat vind ik belangrijk. 
Heel snel merk je de veranderingen in 
je lichaam: je wordt strakker, sterker, 
je verliest gewicht, je herstelt sneller, 
krijgt tonus en een gespierd lijf. In het 
begin gaat dat redelijk snel, maar op 
een gegeven moment bereik je ook een 
niveau, wanneer je niet veel progressie 
ziet. Maar dan opeens  ga je toch voor-
uit, daar moet je door heen. 
Daarom vind ik het leuk om mensen 
beter te maken, ik vind het leuk om 
mensen iets aan te leren, ik vind het 
leuk om met mensen om te gaan”, ver-
telt Aldo enthousiast. 

Waarom CrossFit?
Zoals het al was gezegd: CrossFit is een 
community. Hier voel je je altijd wel-
kom. Het maakt helemaal niet uit of je 
beginner of ervaren sporter bent want 

je wordt geaccepteerd, iedereen is ge-
lijk. Verder is het altijd verrassend: je 
weet nooit wat voor work-out je van-
daag gaat doen. Tevens krijg je genoeg 
aandacht van de trainer want er zijn 
maximaal 10-12 mensen tijdens de les. 
“Je hebt hier een gecertificeerde trainer 
die heel goed op jou let, dat vind je niet 
bij iedere sportschool. En na de work-
out, maakt niet uit hoe lang het duurde, 
ga je de deur uit en denkt: “ja, ik heb 
echt gesport!”, beweert Aldo. 

Dit allemaal maakt CrossFit versla-
vend, zegt Aldo. Hijzelf trainde ooit 5-6 
keer per week! Nu wat minder (Aldo 
heeft het druk: hij werkt ook als gym-
docent op school en heeft zes kinde-
ren), maar hij blijft er altijd mee bezig. 
Ook met de box zelf: het is nu vaak dat 
Aldo met een hamer, kwast of andere 
gereedschap in zijn handen te zien is 
om te klussen. De box wordt momen-
teel opgeknapt en enkele vierkanten 
meters uitgebreid: “Wat wij willen dat 
er meer ruimte komt, zodat meer men-
sen tegelijkertijd beter kunnen trainen. 
De meeste van mijn klanten vinden het 
juist fijn dat wij kleinschaliger zijn, om-
dat het zo gezellig is.”

It always seems impossible until 
it is done
Deze zin staat op een muur van de box. 
Hij valt gelijk op als je naar binnen stapt. 
In het begin betekent die helemaal niks 
voor je… maar dit is alleen maar in het 
begin. Later, op een moment begin 
je deze woorden te beseffen bijvoor-
beeld: enkele lessen geleden leek er 
iets niet mogelijk voor je uit te voeren 
(bijvoorbeeld touwklimmen of 30 kilo’s 
boven je hoofd te krijgen) maar van-
daag, zojuist, is het wel gelukt, meestal 
onverwacht voor jezelf. 
Op een gegeven moment gaat het niet 
alleen maar over het sporten. Het gaat 
om iets groters: over je eigen doorzet-
tingsvermogen, overwinningen, pres-

Aldo van Lieshout
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The Djays halen de derde plaats in The Voice Family

Dé online zoektocht naar de muzikaalste 
familie van Nederland
De broertjes Djaygo en DjayDjay uit 
Tilburg deden samen met hun familie 
mee aan The Voice Family. Met de band 
The Djays haalden ze daar een fantasti-
sche derde plaats. Een bijzonder mooie 
prestatie voor deze jonge muzikanten. 
In 2018 deed het gezin Van Helvoirt de 
eerste poging om deel te nemen aan 
The Voice Family. Toen lukte het niet 
om door de selectie te komen. Hoe an-
ders liep dit in 2019. De auditie van The 
Djays werd door de coaches goed ont-
vangen. Team Nouki B, de coaches Ali B 
en Anouk, kon er niet langer omheen: 
deze familie moest door naar de Family 
Battle!
De familieband bestaat uit Djaygo (11 
jaar, drums), DjayDjay (13 jaar, gitaar), 

vader Henry (keyboard), moeder Cindy 
(zang), oom Roberto (bas) en tante Dja-
mila (zang). De bandnaam The Djays is 
afgeleid van de voornamen van beide 
jongens. Cindy noemt haar jongens zo 
al jaren, lekker kort. En natuurlijk een 
perfecte naam voor dit sprankelende 
bandje. Een bijzondere samenstelling 
die jong en oud verbindt met muzikale 
klanken. 
Het interview houden we in de studio 
achter het huis van het gezin, waar da-
gelijks gerepeteerd wordt. Djamila en 
Roberto sluiten een keer in de week 
aan. De studio is een heerlijke plek voor 
de muziekliefhebber. Deze muzikale fa-
milie ademt muziek! 

Djaygo vertelt dat zijn hele klas fan is 
van The Djays. Naast school werkt hij 
hard om te repeteren, maar hij sport 
ook heel graag. Op het voetbalveld is hij 
ook in zijn element. Naast het drummen 
blijkt Djaygo ook een zangtalent te zijn, 
hij zingt graag mee. DjayDjay tennist en 
ook hij heeft in zijn omgeving veel fans. 
En via zijn school volgt hij extra lessen 
gericht op muziek. Naast gitaar spelen 
leert hij o.a. ook pianospelen en zingen. 
De jongens zijn duidelijk populair bij de 
meisjes. 
The Voice Family kent een ander con-
cept dan de gewone Voice die op RTL4 
uitgezonden wordt. De zoektocht naar 
de muzikaalste familie van Nederland 
speelt zich online af via de social me-

diakanalen van The 
Voice of Holland. De 
uitzendingen en het 
stemmen lopen via 
Facebook, Instagram 
en Youtube. 

De voorwaarden zijn 
wel ongeveer gelijk, 
zo moet de band voor 
langere tijd geheim 
houden dat ze door 
zijn naar de volgende 
ronde. Een beproe-
ving voor met name 
de twee jonge muzi-
kanten.
Het bijzondere was 
dat Geraldine Kemper 
persoonlijk het goede 

nieuws kwam brengen als ze door wa-
ren naar een volgende ronde. Zo ook 
toen The Djays belandde in The Final 
Four en dat betekende dat Nederland 
kon gaan stemmen. De familie met de 
minste stemmen valt na een week af. 
Na iedere ronde staat de teller weer op 
nul. De fans moeten dus blijven stem-
men. Cindy en Djamila vormen naast 
het zingen overigens een goed promo-
tieteam. Ze weten de fans telkens en-
thousiast te krijgen om te stemmen en 
leggen duidelijk uit hoe dat moet. 
Tot op het laatst blijft de competitie 
erg spannend, de uitslag kan nog alle 
kanten op. De concurrentie in de halve 
finale is pittig. Ze moeten het opnemen 

ZONDAG 17 NOVEMBER
’HAZENPEPER MET...BERT’

heerlijke hazenpeper met garni € 10,= p/p
reserveren t/m 14 november VOL=VOL! aanschuiven tussen 17 en 17.30u

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

PPRROOGGRRAAMMMMAA  MMAAAARRTT//AAPPRRIILL

ZONDAG 8 MAART
’BUURTEN MET...ANOUK GLAUDEMANS’

ZONDAG 12 APRIL
  'PAASBRUNCH MET...BERT’

zeer uitgebreide paasbrunch met luxe belegde broodjes en diverse warme  

aanvang 15u

aanvang 13u

ZATERDAG 7 MAART 
’VROUWEN VERWENDAG’

2 behandelingen naar keuze à € 5,=, heerlijke gratis hapjes van huiskok Bert,
aanvang 13u

 en koude gerechtjes, vooraf reserveren à 10,= p/p 

ZONDAG 22 MAART

aanvang 15u Dongens meezingkoor Zin in Zang (liedteksten op scherm)

winnares van Heel Holland Bakt wordt geïnterviewd door Hetty Dekkers 

 diverse kraampjes en live muziek van Ken Bamiloff

 en live muziek van akoestisch duo ‚Balance’ 

’MUZIEK MET...ZIN IN ZANG’
kun je nog zingen, zing dan mee of kom gezellig luisteren naar het

ZATERDAG 21 MAART

aanvang 13u

’PANNENKOEKDAG’ (1e activiteit ‚Vrienden met...het Parkpaviljoen’)

 gratis pannenkoek versieren en eten, vooraf reserveren verplicht! 
reserveren of info: vrienden@parkpaviljoenwaalwijk.nl

ZONDAG 26 APRIL
  'MUZIKALE BINGO MET...PAUL’

gratis muzikale bingo met Nederlandstalige liedjes uit de zestig-, 
zeventig- en tachtiger jaren en leuke kleine prijsjes! aanvang 15u

tegen twee zanggroepen en alles gaat 
op hoog niveau. De Tilburgse band is 
dan nog de enige groep in de compe-
titie die zichzelf muzikaal begeleidt, de 
zanggroepen werken met een geluids-
band. Uiteindelijk is het duidelijk dat 
ze vanwege te weinig stemmen niet 
verder komen. Ze zijn tevreden en heel 
trots met deze mooie derde plaats. 
De naamsbekendheid, een meet & 
greet bij ’Theater De Boemel’, alle repe-

tities, leuke interviews, de spanning en 
de fans. Ze zijn blij dat ze het allemaal 
mee mochten maken. Hier eindigt het 
avontuur zeker niet, ze beginnen pas. 
De eerste optredens zijn al geboekt. En 
terecht, want inmiddels hebben ze een 
leuk repertoire. 
Houd deze muzikale familie dus in de 
gaten via Facebook en Insta, binnen-
kort hoor je nog veel meer van The 
Djays!  
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Vorig jaar zomer bedacht Ton Schoma-
ker een bijzonder muziekproject.  Hij 
speelde al een tijd lang alleen gitaar en 
wilde (weer) muziek gaan maken met 

meerdere mensen. Bij de muziekwinkel 
in de Grote Straat kreeg hij het advies 
om bij Winterdijk30b – het kleinste 
theater van de Langstraat - de moge-

lijkheden eens te bespreken. Met als 
doelstelling: gezellig met passie gezel-
lig (semi-)akoestische muziek maken.
In het programma van dat theater was 
nog ruimte, dus er kon een oproep naar 
geïnteresseerde musici worden ge-
daan. Er kwamen aardig wat positieve 
reacties: zo’n 12 mensen hadden wel 
belangstelling. Bij de kennismaking 
bleek echter dat er nogal wat niveau-
verschil bestond. Sommigen dachten 
dat het ging om professioneel muziek 
maken. Ook was er een groep musici 
die als amateur juist op een lager ni-
veau wilden oefenen. Uiteindelijk is 
het platform in oktober met vier musici 
gestart: een zanger, twee gitaristen en 
een bassist. 

Om elkaars voorkeur en ervaring af te 
stemmen werden in het begin vooral 
covers gespeeld. Inmiddels zijn er ook 
meerdere eigen composities gekomen, 
variërend tussen pop, folk, latin en 
blues. 

Op dit moment bestaat de groep nog 
uit de drie gitaristen en daarom wil het 
platform graag uitbreiden. Vandaar 
hierbij de oproep aan geïnteresseer-
de musici. Het liefst wil het platform 
aanvulling met percussie, keyboard en 
zang. Heb je belangstelling om eens 
in de twee weken samen op woens-
dagavond gezellig muziek te maken, 
meld je dan aan bij Ton Schomaker 
(t.schomaker@ziggo.nl). 

Markant persoonMarkant persoonMuziekplatform Winterdijk30b, 
met elkaar muziek maken met passie

Sinds kort is de Speelgoedbank verhuisd. 
De verbouwing had flink wat voeten in 
aarde, maar nu kunnen de vrijwilligers 
tevreden terugkijken. Er is ongelooflijk 
veel werk verzet en het resultaat mag er 
zijn! Inmiddels is de Speelgoedbank of-
ficieel geopend en in gebruik genomen. 
Wanneer je op dit moment de Speel-
goedbank binnenloopt zie je niets meer 
van de bouwput van een paar maanden 
geleden. Alleen aan de muur zie je nog 
een digitale diavoorstelling met foto’s 
van de afgelopen maanden.  Mensen die 
het pand nog kennen van de duivenver-
eniging zijn verbaasd over het resultaat. 
Wat is dit gebouwtje opgeknapt! 
Lucy Maijer-Bos, initiatiefneemster en 
vrijwilliger van de Speelgoedbank, ver-
telt dat er ontzettend veel gedaan is 

door vele vrijwilligers. Nu die periode 
eindelijk achter ze ligt kunnen ze doen 
wat ze het liefste doen: Kinderen blij 
maken. 
Alles is weer strak geregeld, zoals altijd 
bij de Speelgoedbank. De vrijwilligers 
vragen aan de bezoekers om te parke-
ren op het terrein om parkeeroverlast in 
de wijk zoveel mogelijk te beperken.  De 
buurtbewoners werden op de dag van 
de opening ook uitgenodigd voor een 
kennismaking en een kijkje binnen. 
Op 15 januari was de officiële opening 
door wethouder Eric Daandels. Na een 
korte, leuke toespraak opende hij sa-
men met Lucy de nieuwe Speelgoed-
bank. Belangstellenden namen een 
kijkje achter de schermen.  De compli-
menten stroomden binnen, nog steeds 
trouwens. De gezellige koffietafel en de 
aantrekkelijke pakketjes voor de kinde-
ren vallen op. De nieuwe Speelgoedbank 
geeft een vertrouwd huiskamergevoel. 
Het speelgoed stroomt ook binnen. 
Sinds de eerste inname ochtend staat 
de opslag volgepakt. Ontzettend leuk 
om te zien dat alle mensen, ook uit de 
nieuwe buurt, zo positief reageren. In-
middels is de open dag voor belangstel-
lenden ook achter de rug. Ook die dag 
was druk bezocht en ontvingen de vrij-
willigers veel complimenten. 
Het belangrijkste blijft natuurlijk de 
kinderen zelf. Inmiddels is de nieuwe 

Speelgoedbank al een aantal keer open 
geweest. Kinderen lopen weer stralend 
met het speelgoed naar buiten. Fantas-
tisch om te zien!  Hoewel de reisafstand 
voor sommige trouwe bezoekers wat 
verder is dan eerst, is de afstand voor de 
meesten toch  goed te overzien. 
Zoals altijd blijven de donaties voor de 
kinderen tussen 10 en 12 jaar wat ach-
ter. Daar mag veel meer voor binnenko-
men. Denk hierbij aan petjes, zonnebril-
len, rugzakjes,  etuis, leuke ongebruikte 
schrijfspullen, ongeopende cosmetica 
en nagellak en douchespullen. De vrij-
willigers maken er hele mooie pakketjes 
van en dat maakt het aantrekkelijk voor 
deze groep kinderen. 
Zo nu en dan houdt de Speelgoedbank 
leuke acties. Speelgoed waar veel van 
binnenkomt verkopen ze deels en van 
de opbrengst kopen ze dan weer Speel-
goed voor de oudere kinderen. Op 21 
maart is er een actie in het centrum 
van Waalwijk: Koop een beer en doneer. 
Met de aankoop van een beer help je de 
Speelgoedbank. 

De Speelgoedbank is verhuisd!

De Speelgoedbank 
zoekt spullen 
voor kinderen 

tussen 10 en 12 jaar!

Denk hierbij aan
- Petjes
- Zonnebrillen
- Etui
- Leuke, ongebruikte schrijfspullen
- Ongeopende cosmetica
- Ongeopende nagellak 
- Ongeopend doucheshuim 
- Actuele, leuke tienertijdschriften  
 (heel en netjes)
- Notitieboekjes 
- Etc. 

De vrijwilligers maken hier 
hele leuke pakketjes van in 
cellofaan voor tieners! 
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Kinder- en knutselpaginaKinder- en knutselpagina
Oplossing raadsel: Slaap je?

Alle poppenkastpoppen 
kwamen aangesneld en 
riepen door elkaar heen: 
“Waar was je? waar kom je 
vandaan?”. Maar Mien 
pakte het kaboutertje 
vast en nam hem mee 
naar de poppenkast. Daar vertelde hij zijn avontuur.
“Ik wilde ook graag eens naar school om van alles te 
leren net als de kinderen die ik er wel eens over hoor 
praten. Daarom ben ik naar die mooie nieuwe Pater 
van de Geld school gelopen en ben door een heel klein 
raampje naar binnen geklommen. Er hingen mooie 
verftekeningen en ik dacht dat ik die ook wel kon ma-
ken. Alleen waren de verfpotten en kwasten veel te 
groot. De verfkwasten leken wel bezemstelen in mijn 
kabouterhandjes en ik knoeide zoveel dat ik dacht: dan 
ga ik maar bouwen. Maar ook de blokken waren veel te 
groot en te zwaar. Zo ging het eigenlijk met alles tot ik 
de plakpotjes zag met de plakkwasten. Omdat die niet 
zo groot waren dacht ik, dat moet mij wel lukken. Maar 
ineens….. oh zo erg…. zat ik zelf vastgeplakt op de tafel. 
Ik had denk ik plak geknoeid en was er in gaan staan. 
Zo stond ik daar vastgeplakt toen de juf ’s-morgens de 
klas binnen kwam. Ze had de omgevallen blokken en de 
verfknoeiboel al gezien toen ze mij zag staan. Ik moest 
zo huilen en was zo bang. Maar gelukkig werd juffrouw 
Trudy niet boos. Ze maakte mij snel los en ruimde alles 
op. Ze vertelde dat op een ba-
sisschool alles veel te groot is 
voor kabouters en dat ik naar 
een kabouterschool moet. Ik 
mocht wel blijven kijken. Ze 
zette mij achter Pompom, 
Loeloe en Zoem de bij. Zo 
heb ik de hele dag naar al die 
kinderen kunnen kijken. 

Wat zijn ze knap. Twee jon-
gens maakten een mooie 
verftekening. Twee meisjes 
bouwden een echt kasteel 
van blokken. Plakken konden de kinderen zonder te 
knoeien. Toen de school uit was, heeft de juf mij weer 
naar huis gebracht. Ik ben blij dat ik weer bij mijn pan-
toffel ben maar nu ben ik moe en  ga ik slapen.”
Mien Toet en alle poppenkastvriendjes vonden het een 
heel avontuur. Jullie moeten maar eens kijken in je klas 
of er niet ergens een heel klein, nieuwsgierig kabouter-
tje zit te kijken naar wat jullie allemaal leren en maken.
Mien Toet is zelf ook nog  wezen kijken op de nieuwe 
school. Wat is het mooi daar! De klas is heel gezellig, 
er is een hele grote trap binnen en Mien mocht van juf 
Trudy even met de speeltoestellen spelen. En hebben 
jullie ook gezien wat er op het dak van de school ligt? 
Nou Mien gaat er zeker nog eens op bezoek.

LENTE

Versje
Kabouter Christoffel 
woont in een pantoffel met ruiten
daar heeft ie zijn boeltje
zijn bed en zijn stoeltje
en het is er veel beter dan buiten
Ik ruil, zegt Christoffel, die fijne pantoffel
nog niet voor een huisje van stenen
en wil je het proberen 
je kunt hier logeren
we hebben hier plaats voor vijf tenen  
   

LENTE
Een paddenstoel om op te eten
Benodigdheden:
• een ei
• een tomaat
• mayonaise

Kook het ei en haal de schaal er af, 
snijd het topje van de tomaat en leg dit 
op het ei, versier de tomaat met 
mayonaise stippen.

Welke vraag kun 
je nooit met ja 
beantwoorden?

RRAADDEENN 
MAARMAAR 

Kaβouter maken 
van een appel
Benodigdheden:
• een appel
• drie prikkers
• papier
• stiften
• plakband

Maak van papier een hoofdje, 
mutsje, baardje en handjes. 
Plak die op de prikkers en 
steek die in de appel.

Mien Toet en 
kabouter Christoffel
Mien Toet woont in een rode koffer en daarnaast staat een ruiten pantoffel waarin kabouter Christoffel woont. Maar op een dag was Mien Toet Christoffel kwijt. Eerst dacht ze nog dat hij was gaan wandelen of dat hij met de andere poppen op stap was. Aan iedereen vroeg Mien of ze Chris-toffel gezien hadden. En toen hij ’s-avonds nog niet thuis was, werd ze ongerust. Mien kon de hele nacht niet slapen. Toen ze de volgende ochtend in de pantoffel keek en er geen kabouter in zat, ging ze weer zoeken. Iedereen zocht mee. Maar toen niemand Christoffel kon vinden, zei Mien: “ik ga naar de krant en daar laat ik in zetten: GEZOCHT KABOU-TER CHRISTOFFEL”. Maar net toen Mien naar de krant wilde gaan, stond daar ineens juffrouw Trudy van de basisschool Pater van de Geld voor haar deur. En wie had ze bij zich? Kabouter Christoffel. Juffrouw Trudy gaf dat kleine kabou-tertje nog een kusje op zijn neus en ging gauw weer terug naar school. 
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De Wijkkrant Crypto

A 4 4 M 6 16

B 7 14 N 1 18 2

C 14 10 O 16 19

D 12 8 P 13 9

E 1 16 Q 9 16 9

F 12 11 R 12 11

G 2 18 S 11 17

H 12 3 T 10 2 3

I 16 5 5 U 15 9

J 9 13 17 V 19 18

K 15 6 W 12 7

L 7 8 X 16 5

A. Rappe routes (9) M. Is dat stuk straat deels verdwenen? (9)
B. Kindermobieltje (10) N. Die politicus leest daar toch niet z'n krant!? (10) 
C. Die kant is hard of zacht (7) O. Die kerel is langs die straat vertrokken (7)
D. Resultaat van een constructieklus (8) P. Die spreekt niet (meer) langs de weg (9)
E. Werkplaats (7) Q. Lichtmastje (10)
F. Omweg (7) R. Daar kan het groen ontslapen! (9)
G. Werkberoep van de weg (9) S. In de kern is dat een punt (7)
H. Plaats voor leidinggevenden (9) T. Die film zie je daar niet op (10)
I.  Geen voorstander die op je afkomt (11) U. (Geen) geestige rij (9)
J. Dat tijgerpad dient als bypass (10) V. Vlechtwerk (7)
K. Dat maakt de halte helder! (9) W. Heenreis (6)
L. Uitgesproken op straat! (7) X. Vind je speelgoed op dat pad? (6)

Gelijke cijfers zijn gelijke letters. Op de twee grijze balken staat van boven naar beneden gelezen een vraag.
Het antwoord daarop staat op de kinderpagina, stuur dat als oplossing in en maak kans op een leuke prijs!

Oplossing vorige editie: 
de herfst is de lente van de winter

Prijswinnaar van de puzzel 
editie 3 2019
Dhr/Mevr. Van Dijk, Sprang-Capelle
Gefeliciteerd!

Inmiddels heeft u een kadobon ont-
vangen van De Wijkkrant voor een 
prachtig boeket bloemen, op te halen 
bij: Flowers by Miriam Oremans. 

Op 13 januari was de nieuwjaarsborrel 
voor actieve wijkbewoners in Den Bol-
der in Waspik.
Het was een geslaagde borrel met een 
hapje en een drankje!

Nieuwjaarsborrel Den Bolder

A 4 4 M 6 16

B 7 14 N 1 18 2

C 14 10 O 16 19

D 12 8 P 13 9

E 1 16 Q 9 16 9

F 12 11 R 12 11

G 2 18 S 11 17

H 12 3 T 10 2 3

I 16 5 5 U 15 9

J 9 13 17 V 19 18

K 15 6 W 12 7

L 7 8 X 16 5

A. Rappe routes (9) M. Is dat stuk straat deels verdwenen? (9)
B. Kindermobieltje (10) N. Die politicus leest daar toch niet z'n krant!? (10) 
C. Die kant is hard of zacht (7) O. Die kerel is langs die straat vertrokken (7)
D. Resultaat van een constructieklus (8) P. Die spreekt niet (meer) langs de weg (9)
E. Werkplaats (7) Q. Lichtmastje (10)
F. Omweg (7) R. Daar kan het groen ontslapen! (9)
G. Werkberoep van de weg (9) S. In de kern is dat een punt (7)
H. Plaats voor leidinggevenden (9) T. Die film zie je daar niet op (10)
I.  Geen voorstander die op je afkomt (11) U. (Geen) geestige rij (9)
J. Dat tijgerpad dient als bypass (10) V. Vlechtwerk (7)
K. Dat maakt de halte helder! (9) W. Heenreis (6)
L. Uitgesproken op straat! (7) X. Vind je speelgoed op dat pad? (6)

Gelijke cijfers zijn gelijke letters. Op de twee grijze balken staat van boven naar beneden gelezen een vraag.
Het antwoord daarop staat op de kinderpagina, stuur dat als oplossing in en maak kans op een leuke prijs!

Los dit cryptogram op en mail het 
juiste antwoord naar 
dewijkkrant@talgv.nl 

Doe dit voor 1 juni 2020 en maak kans 
op een bos bloemen!

(Vergeet in de mail niet je 
NAW-gegevens door te geven).
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   Jack (did it) DiddenOp de koffie bij...Op de koffie bij...

Jack Didden, veel mensen zul-
len hem wel kennen.  Beroemd 
en geroemd om zijn kennis van 
de Tweede Wereldoorlog. En na-
tuurlijk bij zeer velen bekend als 
voormalig docent Engels op het 
Dr. Mollercollege. Jack werd in 
1952 geboren in Waalwijk, of be-
ter gezegd in Besoyen,  en is daar 
ook heel lang getogen. Op la-
tere leeftijd verhuisde hij samen 
met zijn Marianne naar Drunen. 
Het zal geen verbazing wekken, 
dat hij daar domicilie vond in de 
Churchillstraat. 

Na het behalen van zijn diploma op het 
Mollercollege, ging Jack in Nijmegen  
Engels studeren. Hij kwam in 1974 voor 
de klas te staan en werd in 1978 do-
cent op “zijn” Moller.  Deze keuze voor 
het Moller was niet zo gepland, maar 
eerder bijna toevallig.  Jack woonde in 
Waalwijk en kon beginnen in Zaltbom-
mel. Maar hij had nog geen rijbewijs. 
Toen het Moller hem ook wilde benoe-
men was de keuze snel gemaakt. Naar 
het Moller kon hij op de fiets. Het was 
wel even wennen om als voormalig 
leerling opeens collega te zijn van do-
centen, waar jezelf les van had gehad.  
Zijn opvattingen over het docentschap 
zijn heel duidelijk. De schoolleiding geeft 
de kaders aan,  daarbinnen heeft de 
docent de vrijheid om de  lessen in te 
vullen. Hij heeft gezien hoe het aanzien 
van het  docentschap slonk. Onder meer 
flinke kortingen en de verlaging van de 
onderwijssalarissen hebben geen goed 
gedaan aan de attractiviteit van het 
beroep docent(e).  Zoals een goed his-
toricus betaamt weet Jack nog precies 
wanneer en door wie het verkeerd is 
gegaan. De minister van Onderwijs en 
Wetenschappen, Wim Deetman (CDA),  
was in 1985 verantwoordelijk voor de 
invoering van de zogenaamde HOS-wet 
(Herziening Onderwijs Salarisstruc-
tuur). Hierdoor werden de salarisscha-
len – met name van nieuwe universitair 
opgeleide, eerstegraads bevoegde VO-
leraren – fors verlaagd. Naar de mening 
van Jack, en velen delen die, vinden de 
thans bestaande problemen binnen het 
onderwijs hun oorsprong in het destijds 
door Deetman gevoerde beleid.Docent 

Didden heeft veel bijzondere leerlingen 
in de klas gehad. Een van de meest be-
kende en in het oog springende is na-
tuurlijk Olcay Gulsen.  Hij  had als mentor 
veel met Olcay te maken. Hij herinnert 
zich dat zij geen  gemakkelijke leerling 
was. Juist voor dat soort leerlingen had 
haar mentor een zwak.  Spijbelen was 
haar favoriete vak. Ze ging naar school 
als ze daar zin in had. Uiteindelijk werd 
ze van school gestuurd.  Jaren later gaf 
ze in een tv-programma aan dat ze veel 
aan mentor Jack te danken heeft gehad.  
Zonder hem zou ze nooit hebben bereikt 
waar ze nu staat. Jack heeft onlangs nog  
medewerking verleend aan de docu-
mentaire “Huiselijk Geweld” van Olcay, 
die in maart door NET 5 wordt uitge-
zonden. Zij gaat hierin terug naar haar 
Waalwijkse roots.
Na de verhuizing naar de nieuwbouw 
aan de Olympiaweg kwam historicus 
Didden er achter dat de school wel de  
gedenksteen van de opening van het 

gebouw in de Burgemeester Moonen-
laan (1953) had meegenomen, maar 
helaas niet de steen met de namen van 
de oorlogsslachtoffers die op het Dr. 
Mollercollege zaten. Dit is bij de viering 
van het 100-jarig bestaan in september 
2016 gecorrigeerd. 

Interesse in Tweede 
Wereldoorlog
Op 7- jarige leeftijd maakten oorlogsfo-

to’s van de Tweede Wereldoorlog (WOII) 
in de bladen van toen, zoals Panorama, 
Revue en de Katholieke Illustratie, grote 
indruk op Jack. Hij  kwam er  later ach-
ter hoeveel er nog niet beschreven is. 
Een klein deel van dat grote gat heeft 
hij zelf ingevuld door de publicatie van 
zestien boeken over de lokale/regionale  
geschiedenis van WOII.  Hij heeft deze 
toegevoegd aan de inmiddels bijna 20 
meter planken met boeken in zijn wer-
kruimte over die oorlog.  Met een ver-
wijzing naar de woorden van schrijver 
Jeroen Brouwers merkt hij op:  “het zijn 
mijn sporen die ik in het zand wil nala-
ten”. En dat geldt in het bijzonder voor 
zijn boek: “Waalwijk Provinciestad in 
Oorlogstijd” (1991). Daar is hij bijzon-
der trots op, omdat het  boordevol in-
formatie staat maar desondanks zeer 
leesbaar is gebleven. En dat terwijl er 
veel onderwerpen worden aangesne-
den zoals mobilisatie, verzet, NSB’ers, 
Jodenvervolging, oorlogsslachtoffers, 

bevrijding, etc. Heel veel  werk zat in het 
raadplegen van primaire 
bronnen en in het houden van vele in-
terviews.

Maarten Swarts
Bij vele publicaties is Maarten Swarts 
betrokken geweest. Op de “lagere 
school” was Jack bevriend met Paul 
Swarts, de broer van Maarten. Vanwege 
het leeftijdsverschil (zeven jaar) was er 

toen nog geen directe band met Maar-
ten.  Wel maakte de kamer van Maarten 
grote indruk.  Er was volop oorlogsma-
teriaal waaronder vliegtuigmodellen, 
foto’s, tekeningen etc. Over Maartens 
verzameling verscheen in 1968 een ar-
tikel in de krant “Echo van het Zuiden”. 
De echte contacten ontstonden in 1979 
bij de productie van het boek “Strijd tus-
sen Maas en Duinen”. Een fotoverslag 
van de gebeurtenissen in de Langstraat 
van september 1944 tot mei 1945. De 
rolverdeling lag vanaf dat moment met-
een vast:  Jack schrijft de tekst en Maar-
ten doet de opmaak, tekent de kaarten 
en maakt de omslag.

Militair Historicus
In oktober 2012 promoveerde Jack tot 
doctor aan de Radboud Universiteit te 
Nijmegen. De titel van zijn proefschrift: 
“Fighting Spirit”.  Bij heel veel militaire 
operaties tijdens de bevrijding van Bra-
bant eind 1944, duikt de naam op van 
Kurt Chill  Een Duitse generaal die de 
opmars van de geallieerden enorm wist 

Jack met de kaart van  04-09-1944
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te vertragen. Met als gevolg dat  de oor-
log  in Europa maanden langer duurde.  
Historicus Jack Didden  onderzocht ze-
ven jaar lang Chill en zijn gevechtsacties 
in het najaar van 1944. Hij deed dit door 
archieven in binnen- en buitenland te 
doorzoeken, het opsporen van originele 
stafkaarten, maar ook met behulp van  
verslagen van de verhoren van krijgsge-
vangenen. 

“The Army that got away” 
(Het leger dat ontsnapte)
Op dit moment werkt Jack aan de opzet 
en uitwerking van zijn volgende boek: 
“The Army that got Away” of te wel hoe 
het 15e Duitse leger onder leiding van 
Generaal Von Zangen wist te ontsnap-
pen uit een gebied dat werd begrensd 
door de Noordzee en de geallieerden. 
Met behulp van een stafkaart van bij-
voorbeeld 4 september 1944 (de dag 
dat Antwerpen werd bevrijd en de dag 
vóór Dolle Dinsdag)  probeert hij zich in 
te leven in het moment van toen.  Niet 
alleen door kennis te nemen van militair 
materieel, maar ook door meer te willen 
weten over de mentaliteit van de troe-
pen, waar komen ze vandaan, wie voert 
het bevel, waar hergroeperen de gealli-

eerden zich,  welke ontsnappingsopties 
zijn er? De kaart is door hem zelf sa-
mengesteld en gebaseerd op eigentijd-
se bronnen,  het spitten in archieven en 
het interviewen van nog in leven zijnde 
getuigen.

75 jaar bevrijding
Momenteel wordt door onze drie 
Heemkundeverenigingen gezamenlijk 
heel hard gewerkt aan het boek “Zoveel 
Verhalen”.  Het gaat hier over verhalen 
van oorlogsslachtoffers uit de huidige 
gemeente Waalwijk. Mariska Heijmans 
van SALHA en Jack coördineren de ac-
tiviteiten. De uitgave van het  boek is 
mede mogelijk gemaakt door de ge-

meente Waalwijk. De presentatie zal 
plaatsvinden op de dag van de doden-
herdenking 4 mei a.s. Daarnaast staat 
van 4 april tot  en met 9 mei in het Huis 
van Waalwijk  de “Expositie ’40-‘45” 
gepland. Deze  is gratis toegankelijk 
en  wordt georganiseerd door de drie 
Heemkundekringen in onze gemeente, 
het Streekarchief SALHA, het Huis van 
Waalwijk en het Kunstencentrum. Er 
worden educatieve projecten georgani-
seerd voor de hoogste klassen van het 
basisonderwijs en de lagere klassen van 
het voortgezet onderwijs

Vrije tijd
Degenen die denken dat Jack heel de 

dag met WOII bezig is moeten wij tel-
leurstellen. Allereerst is daar natuurlijk 
de aandacht voor zijn gezin:  Marianne, 
Maartje, Mark en de kleinkinderen. Hij 
Heeft ontdekt dat het schrijven van 
kinderboeken ontzettend leuk is om te 
doen.  Hij werd door  zijn vriend, de be-
kende kinderboekenschrijver Paul van 
Loon ook ex-Mollerleerling,  gevraagd 
een hoofdstuk te schrijven voor zijn be-
roemde Griezelhandboek. Hij deed dat 
met veel plezier en was meteen ver-
kocht.  
Zijn laatste kinderboek is  “Vriend Ver-
mist” Verder volgt hij met interesse alle 
belevenissen van Maarten Toonder sa-
men met Heer Bommel en Tom Poes.  
En dan moet niet onvermeld blijven 
dat onze schrijver ook graag bezig is 
met het bouwen van modelvliegtuigen, 
schilderen en het lezen van stripboeken. 
Vervelen is een woord dat niet voorkomt 
in zijn vocabulaire.

Tot Slot
Rest ons de conclusie dat de kop boven 
dit artikel “Jack (did it) Didden”  niet cor-
rect is. Daar had  moeten staan “Jack 
Didden  does it again”. Bij deze de cor-
rectie.

Interesse in adoptie van een 
stukje openbaar groen bij u in de 
buurt? Meld u dan aan!

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?

Samen met buurtbewoners kunt u het 
gemeentegroen in uw buurt adopteren 
en onderhouden. Dit betekent nieuw 
groen planten, verwijderen van onkruid 
en afval, schoffelen/harken en water 
geven.

Zelf planten kiezen
Bij adoptiegroen mogen bewoners zelf 
de planten kiezen en deze op kosten 
van de gemeente aanschaffen. De ge-
meente 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 
groen onderhouden. Ook iets voor u en 
uw buurtbewoners?

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

Adoptiegroen

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

GGEEZZOOCCHHTT
ZIN IN ADMINISTRATIEF
VRIJWILLIGERSWERK? 

INTERESSE?
mail: info@parkpaviljoenwaalwijk.nl

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

kun je omgaan met het Office pakket, ben je accuraat en 
flexibel ingesteld?

heb je ervaring met administratieve taken of heb je daarvoor de
benodigde capaciteiten?

maak je graag deel uit van een vrijwilligersteam maar kun je ook
zelfstandig werken?

heb je nog een aantal uren per week over?

DAN ZIJN WE OP ZOEK NAAR JOU!
voor onze penningmeester hebben wij een administratieve

kracht nodig die hem helpt de administratie op orde te houden

Geld & Woning Waalwijk - Vlijmen   T:  073 – 88 010 38 / 06- 456 36 139
E: waalwijk@geldenwoning.nl    I:   www.geldenwoning.nl

Naast veel oorlogsboeken bezit Jack ook veel stripboeken 



DE WIJKKRANT

14

Wijkadviseur Barry Schrijver 
weet niet van wijken

In de vorige Wijkkrant maakten wij mel-
ding van het vertrek van wijkadviseur 
Ted Elschot. Ted is inmiddels opgevolgd 
door Barry Schrijver. Barry is in december 
aan de slag gegaan in de kernen Sprang-
Capelle en Waspik. Later dit jaar, als wij-
kadviseur Jan van Horssen met pensioen 
gaat, komen  daar Vrijhoeven en Land-
goed Driessen bij. Voor ons een reden 
om de lezers van De Wijkkrant  met hem 
kennis te laten maken. Snel maakt hij ons 
duidelijk dat Barry geen Berry heet maar 
Barry. Zijn moeder vernoemde hem naar 
de onlangs overleden voetballer Barry 
Hulshoff. Zij moet toen al gezien hebben 
dat haar prille baby de genen had van 
deze topper en ex-Ajaxspeler:  imposant, 
strijdlustig, voor niemand wijkend, maar 
ook de vriendelijkheid zelve 

Met het invullen van de vacature van Ted 
Elschot  keert Barry terug in Waalwijk, 
waar hij van 1980 tot 1990 zijn jeugdja-
ren doorbracht. Hij kreeg en verloor daar 
zijn wilde haren en ging ondertussen naar 
de Burgemeester Moonenschool en de 
Michaël Mavo. Na een aantal omzwer-
vingen kwam hij terecht in Den Bosch, 
waar hij in 1974 was geboren, en volgde 
er de MEAO.  Na zijn dienstplicht vervuld 
te hebben koos Barry er heel bewust 
voor om een tijd werkloos te zijn en er-
varing op te doen als vrije jongen. Daar-
naast had hij vele jaren ontelbare baan-
tjes. Veel en veel meer dan de bekende 
12 ambachten.  Tussendoor maakte hij 
veel tijd vrij  voor vrijwilligerswerk. Toen 
hij op 27 jarige leeftijd Myra, de liefde van 
zijn leven, leerde kennen en zij samen 
hun zoon Noah kregen, werd het tijd voor 
een meer stabieler leven. Zo (eigen)wijs 
als hij  toen al was zette Barry  de door 
hem tot dan toe verrichtte werkzaamhe-
den op een rijtje.  Bij elke activiteit zette  
hij plussen en minnen.  Barry kwam op 
grond daarvan tot de conclusies dat zijn 
competenties lagen op de terreinen van 
het sociaal-cultureel werk, het onderwijs 
en de gemeente. En waar koos Barry 

voor? De politie. Het had ook het leger 
kunnen zijn. Maar Barry wilde het Myra 
niet aandoen dat ze een vent zou trou-
wen, die het risico liep om op missie naar 
het buitenland te worden uitgezonden.  
Barry heeft vervolgens  17 jaar bij de po-
litie gewerkt, waarvan de laatste 12 als 
rechercheur. In die hoedanigheid heeft hij 
de zelfkant van de samenleving in al zijn 
facetten gezien. Van het bestrijden van 
criminaliteit verschoof zijn interesse naar 
het verbeteren van de leefbaarheid van 
mensen. Dat daar een preventieve wer-
king van uitgaat zal er zeker  toe hebben 
bijgedragen.  Mensen ontmoeten en hulp 
bieden waar zij of Barry dat wenselijk of 
noodzakelijk vinden werd steeds meer 
zijn drive.  De meest invloedrijke werk-
gever is dan de gemeente. Daarom raad-
pleegde hij de site “Werkenbijdeoverheid.
nl”. Zijn oog viel  op de vacature van wij-
kadviseur bij de gemeente Waalwijk. Uit 
ruim 70 sollicitanten viel de keuze op 
Barry. 

Trots vertelt Barry dat in zijn nieuwe 
functie de bewoners centraal staan. Die 
kunnen met hun ideeën bij hem of zijn 
collega-wijkadviseurs terecht. Als wijk-
adviseur vindt hij de contacten met wijk-
bewoners heel belangrijk. Zijn kennis van 
de wijken benut hij om zijn collega’s in 
het gemeentehuis attent te maken op 
zaken die spelen in de wijk.  Barry con-
stateert na bijna 3 maanden dat zijn baan  
heel flexibel is en veel minder omlijnd dan 
hij had gedacht. Geen saai baantje ach-
ter een bureau maar met de voeten in de 
klei. Samen met de wijkbewoners pro-
blemen aanpakken en oplossen. Barry 
wijkt daarbij voor niemand. Hij vindt het 
belangrijk dat wijkbewoners zich ook zelf 
actief opstellen en verantwoordelijkheid 
leren nemen. Deze werkwijze vraag veel 
tijd. Tijd die volgens hem, op dit moment 
schaars  is.  Zeker ook omdat er 3  wijk-
adviseurs zijn op 48.000 inwoners. 

Als wijkadviseur behandelt Barry ini-
tiatieven uit de wijk en probeert die te 
verbinden of maakt zelf de verbinding 
met zaken die bij de gemeente spelen of 
waar de gemeente geen weet van heeft. 
Bewoners kunnen  een beroep doen op 
het wijkbudget van de wijkadviseurs. 
De aanvraag moet dan wel gericht zijn 
op het verbeteren van de wijk of op het 

verbinden van de wijkbewoners. Dit kan 
gaan van het “groener” maken van de 
wijk tot het organiseren van buurtfees-
ten. De buurtbewoners moeten dan zelf 
wel een handje uitsteken.   Op de site van 
de gemeente Waalwijk staat alles over 
burgerparticipatie, wijkadviseurs, bud-
getten en bewonersinitiatieven. 
Zie daarvoor de site:
http://www.waalwijk.nl/inwoners/bur-
gerparticipatie_41159/

Barry vindt het prachtig om bewoners 
te helpen die energie steken in het ver-

beteren van hun wijk. Daar krijgt hijzelf 
ook veel energie van. Het werken bij de 
gemeente Waalwijk bevalt Barry goed. 
Als inwoner kun je trots zijn op de veel-
zijdigheid van deze gemeente met zijn 
voorzieningen, verenigingen, bedrijvig-
heid etc. Maar ook op het betrekken van 
inwoners bij de inrichting en vorming van 
hun eigen omgeving. Als wijkadviseur zal 
hij er alles aan doen om de inwoners in 
dat proces een belangrijke rol te laten 
spelen. Zijn morele kompas daarbij is in-
tegriteit en het opkomen voor mensen 
die dat zelf niet kunnen of durven.

De onlangs opgerichte gezelligheidsver-
eniging ‘Vrienden met…het Parkpavil-
joen’ organiseert op zaterdag 21 maart 
haar eerste activiteit. Naar aanleiding 
van de veertiende Nationale Pannen-
koekdag worden kinderen uitgenodigd 
om hun (groot)ouders te trakteren op 
een mooi versierde en heerlijke gratis 
pannenkoek. Ter kennismaking met de 
vereniging zijn ook niet leden van harte 
welkom.
Aanmelden voor de Pannenkoekdag op 
zaterdag 21 maart is verplicht en kan tot 
en met 17 maart via e-mail: vrienden@
parkpaviljoenwaalwijk.nl en tijdens de 
inloopmiddagen aan de bar van het 
Parkpaviljoen, op dinsdag, donderdag 
en zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur. 
Als je aan de bar inschrijft weet je met-
een of er nog plaats is en als je inschrijft 
via e-mail krijg je later bericht. Je hoort 
dan ook op welke tijd je welkom bent. 
Het kan zijn tussen 13.00 en 14.30 uur 
of tussen 15.00 en 16.30 uur. De pan-
nenkoek is gratis, consumpties zijn voor 
eigen rekening. Wacht niet te lang met 
inschrijven, het aantal plaatsen is be-
perkt.
Gezelligheidsvereniging ‘Vrienden met…

het Parkpaviljoen’ is een initiatief waar 
iedereen bij aan kan sluiten. Het idee 
is om samen dingen te ondernemen. 
Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld met 
een groepje naar het museum, gezellig 
shoppen, lekker wandelen, picknicken in 
het Wandelpark of gewoon een kop kof-
fie drinken bij het Parkpaviljoen. Leden 
van de vereniging krijgen voorrang bij 
het inschrijven voor een activiteit, be-
talen minder als er een entree of deel-
nemersprijs is, betalen geen huur als zij 
een zaal willen gebruiken voor een ac-
tiviteit van ‘Vrienden met…’ en krijgen 
de beschikking over een groepsapp om 
zelfstandig onderling afspraken te ma-
ken. Het enige wat je daarvoor nodig 
hebt is een mobiele telefoon.
Zoek je mensen om samen wat te doen, 
meld je dan aan en word lid. Het ver-
plicht je tot niets. Ondertussen organi-
seren de initiatiefnemers deze Pannen-
koekdag en later nog een fietstocht en 
een wedstrijd. Wat voor wedstrijd hou-
den we nog even geheim…..

Lid worden van de gezelligheidsvereni-
ging kan via e-mail: 
vrienden@parkpaviljoenwaalwijk.nl
Je kunt ons volgen via: 
www.parkpaviljoenwaalwijk.nl
Facebook: @ParkpaviljoenWaalwijk 
Stichting Parkpaviljoen Waalwijk 
Grotestraat 154a 
5141 HC  Waalwijk

Pannenkoekdag bij het Parkpaviljoen

‘Vrienden met…het Parkpaviljoen’ 
organiseert allereerste activiteit
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WSC MO15-1 naar Denemarken! 

Deelnemen aan een internatio-
naal jeugdvoetbaltoernooi, dat 
zien de meiden van WSC MO15-
1 wel zitten. Ze organiseren zelf 
een volledig weekend in Dene-
marken, om precies te zijn naar 
Haderslev,  met alles erop en er-
aan. Op 30 en 31 mei strijden ze 
om de Haderslev Cup. 

Sommige jongensteams gaven al eer-
der het goede voorbeeld, zij speelden 
al vaker bij een internationaal jeugd-
voetbaltoernooi. De meiden gaven vo-
rig jaar bij de trainers aan dat ze ook 
internationaal willen spelen. Corné van 
Loon, al jaren trainer van de MO15-1, 
gaf de meiden opdracht om zelf alles 
uit te gaan zoeken rond een internatio-
naal toernooi.  
Speelster en organisa-
tietalent Dièz Jolie liet 
zich dat geen twee keer 
zeggen. Fanatiek ging 
ze aan de slag. Na veel 
overleg met de meiden, 
uitzoeken en bellen met 
de diverse organisaties 
en met het reisbureau 
kwam er een plan. De 
toernooien in Duitsland 
en Spanje vielen al snel 
af, maar het toernooi in 
Denemarken was perfect 
voor dit team! 
Met een volledig plan 
boordevol informatie 
kwamen de meiden on-
der leiding van Dièz terug 
bij de trainers. Aan alles 
was gedacht, dit tot verbazing van de 
trainers. Zo strak geregeld, dit konden 
de trainers niet eens meer weigeren. 
De busreis, de slaapzalen, het stadion. 
Het overcomplete werkstuk, zoals Cor-
né het plan noemt, bruist van informa-
tie. Zelfs informatie over het nabijgele-
gen dorpje en toeristische informatie 
ontbreekt niet. Niet alleen de meiden 
en trainers zijn enthousiast, de ouders 
ook. Allemaal! 

Dit toernooi valt in het Pinksterweek-
end. De meiden vertrekken op vrijdag, 
dat is nog een officiële schooldag. Dièz 
formuleerde een standaardbrief waar-

mee de meiden netjes toestemming 
vroegen aan de diverse scholen om vrij 
te zijn. De scholen reageerden positief 
en werken dus allemaal mee. Sommige 
scholen zijn ronduit trots op hun leer-
lingen die hieraan deelnemen. 
Het toernooi zelf is erg leuk opgezet.  
Er mogen maar 2 teams per land mee-
doen, zodat het een leuk internatio-
naal geheel wordt met veel diversiteit. 
Er zijn teams uit o.a. Polen, Duitsland, 
Denemarken en Nederland. Naast het 
voetballen is er ook vrije tijd om leuke 
dingen te doen. 
Het gezelschap reist met de bus. In 
totaal zijn er 17 meiden en 4 begelei-
ders. De begeleiders zijn de heren die 
de meiden het hele jaar trainen en coa-
chen tijdens de wedstrijden. Er is nog 
een ander team uit Nederland, de twee 
teams delen samen de bus. De reis 
gaat ongeveer 13 uur duren en is 687 
kilometer vanaf Waalwijk.

Dit sprankelende team heeft veel sup-
porters. Een deel van de supporters 
en ouders zullen op eigen gelegenheid 
ook naar Denemarken afreizen. De be-
geleiders gaan mee om de meiden te 
coachen tijdens de wedstrijden en tus-
sentijds korte trainingen te geven. Zo 
wordt er op sportief gebied het maxi-
maal haalbare uitgehaald.
‘Maar het allerbelangrijkste is om er 
een onvergetelijk weekend van te ma-
ken’, benadrukt Corné. Het team is een 
hechte club meiden. Ze zijn hele goede 
vriendinnen. Of zoals Dièz zegt:  ‘We 
zijn gewoon zusjes. Zoals altijd kibbe-
len zusjes weleens, dus wij ook, maar 

dat wordt ook weer snel uitgepraat en 
vergeten. Eigenlijk hebben we gewoon 
heel veel lol. Tijdens de wedstrijden, 
maar ook daarbuiten.’

Lachend praat Dièz verder over 
het team. Ze hebben een gezellige 
groepsapp en maken aanstekelijke 
filmpjes. Er gaat altijd muziek mee naar 
trainingen en in de kleedkamer. Ze la-
chen vaak om helemaal niks, er zijn 
heel veel inside-jokes en soms heb-
ben ze lol om ‘de jongens’.  Deze jon-
gens trainen naast de meiden. Het kost 
daardoor de trainers weleens moeite 
om de aandacht van de meiden vast te 
houden.  
Iedereen in het team is belangrijk 
en ieder meisje wordt in haar eigen 
waarde gelaten. Corné vertelt trots dat 
het team een open groep meiden is. 
Nieuwe leden worden met open armen 
ontvangen en opgenomen in de groep. 

Vrijwel zeker gaan alle nieuwelingen 
meteen mee naar Denemarken. Ver-
der zorgen de meiden altijd goed voor 
elkaar. Ze ondersteunen elkaar, soms 
zelfs letterlijk als ze hinkelend naar de 
kant moeten.  

Plezier staat bij dit team al jaren hoog 
in het vaandel. Een deel van het team 
speelde al bij de F-jes bij elkaar. Het 
maakt meestal maar weinig uit voor 
de sfeer of ze winnen of verliezen, al is 
winnen wel gezelliger. 
Naast lol maken spelen ze ook heel leuk 
voetbal. Afgelopen najaarscompetitie  
werd het team kampioen in de 2e klasse. 

Het geloof in het kampioenschap kwam 
steeds dichterbij naarmate de meiden 
groeiden in de competitie. Na iedere 
gewonnen wedstrijd kwamen ze weer 
een stapje dichterbij en gingen ze nog 
harder strijden. Uiteindelijk beloonden 
de meiden zichzelf met het kampioen-
schap. Natuurlijk werd dit gevolgd door 
een feestelijke huldiging in de kantine.  
Deze voorjaarscompetitie is het team 
gepromoveerd naar de 1e klasse. Voor 
een deel spelen ze tegen gelijkwaardi-
ge teams, maar soms zullen ze teams 
ontmoeten die een maatje groter zijn. 
Dat geeft ook niet, want daar groeit het 
team van.   

Een deel van de kosten die horen bij 
het reisje naar Denemarken betalen de 
meiden zelf, maar er staan ook nog ac-
ties gepland om geld te verdienen. De 
eerste actie was al een paar maanden 
geleden. Het inschrijfgeld moest be-
taald worden. Het team stond daarom 
te stralen op een zaterdagochtend in 
de voetbalkantine met heerlijke zelf-
gebakken cupcakes. Dat was voor de 
meeste bezoekers niet te weerstaan, 
de voorraad was al snel uitverkocht. 
Om de rest van de kosten te dekken 
komen er nog meer van dit soort acties. 
Cupcakes bakken, lege flessen inzame-
len, auto’s wassen en ze mogen bin-
nenkort in de club helpen bij de vrien-
dinnendag van WSC. Ze ontvangen 
daarvoor ook een kleine vergoeding 
van de club. Plannen genoeg! 

Een aanrader is om het Instagram 
account van de meiden zelf te gaan 
volgen. Leuke informatie over de wed-
strijden tijdens de competitie, soms 
een kijkje achter de schermen van de 
vriendinnen en straks kun je natuurlijk 
alles volgen rondom Denemarken. Dus 
volg snel:  wsc.mo15.1  

Wijkadviseur Barry Schrijver 
weet niet van wijken

Corné en Diez.

      WSC J010-1  Toptoernooi     
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Heeft u nieuws voor 
De Wijkkrant?

mail naar: 
dewijkkrant@talgv.nl

Buurthuis 
Zanddonk

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

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  Ouderen Biljart
13.00 - 17.00  Vrije inloop
13.00 - 16.30  (1x per 2wk) Bingo
14.00 - 16.00 Buurtkamer 
19.00 - 00.00  BV RKC

WO 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

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

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

ZO N DAG
Afhankelijk van het programma

Verenigingsgebouw
De Ouwe Toren

Loeffstraat 107
5142 EP Waalwijk
Beheerder Paul vd Boom

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 Yoga 55+
13.30 Bridge
18.00 De Notenkrakers
20.00 Musical Next

WO 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

V R I J DAG
14.00  Bingo - om de week
19.00 Djemm

Z AT E R DAG
-

ZO N DAG
10.00 -12.30 Bijscholing  
 Allochtonen

Tevens  mogelijkheid om ruimte te 
huren. Ook voor feesten en partijen. 
We beschikken over 8 ruimtes. 
Dagelijks op afspraak: 
‘‘rood raakt je massage’’

Buurthuis 
Bloemenoord

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

M A A N DAG
13.00 - 17.00  Vrije inloop
13.00 - 16.00  Coupeuseclub
14.00 - 16.00  Handwerkclub
14.00 - 16.00  Moestuin
14.00 - 17.00  Inloop Wijkdiensten
17.00 - 19.00  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  Naailes
09.00 - 12.30  3 x 1 uur Yoga
13.00 - 17.00  Vrije inloop
13.00 - 17.00  BV D.O.T
13.00 - 17.00  Kaarten
14.30 - 15.30  2x 1 uur Yoga
15.30 - 17.00  Kidsclub
19.00 - 24.00  BV RKC
19.00 - 24.00  Sjoelver. Langstraat

WO 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
-
   
ZO N DAG 
13.00 - 16.30  Elke 1e, 2e en 3e
 zondag vd maand
 Bridge

1x per maand dansmiddag 
met live muziek

Buurthuis 
Vrijhoeve

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

M A A N DAG
14.00 - 15.00 Stoelfit voor   
 senioren

D I N S DAG
19.00 - 20.00  Aerobics 1e groep
20.00 - 21.00 Aerobics 2e groep
 
WO 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)

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

ZO N DAG
Gesloten  

Buurtcentrum 
Sprang-Driessen 

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

M A A N DAG
20.00  Koor Phonè  

D I N S DAG
09.15  Beter Bewegen  

voor ouderen  
19.30  Muziekver Marijke   
 (MSC)                             

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

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
-

ZO N DAG
gesloten

Parkpaviljoen 
Waalwijk

Grotestraat 154a
5141 HC Waalwijk
T 06-23078139
info@parkpaviljoenwaalwijk.nl
www.parkpaviljoenwaalwijk.nl

M A A N DAG
09.00 - 11.00  Inloop/ koffie   
 bestuur
Iets te vragen, regelen of op te 
merken? Er is altijd iemand van 
het bestuur aanwezig om mee in 
gesprek te gaan

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 - 16.00  Kooklab
   In een kleine groep experimenteren   
   met recepten (vooraf aanmelden)

WO 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 € 3,-p.p 

(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

ZO N DAG
15.00 – 18.00  Elke 2e zondag van   
  de maand gezellig borrelen en 
  buurten met een prominente 
  Waalwijker. Met interview door 
  Joep Trommelen of Hetty Dekkers 
  en live muziek
15.00 – 18.00   Elke 4e zondag v.d. 

maand ‘Muziek 
met…’(live optre-
dens)

           
Op zoek naar een ruimte voor 
uw bijeenkomst, vergadering of 
clubavond?

info@parkpaviljoenwaalwijk.nl of 
www.parkpaviljoenwaalwijk.nl


