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Ecologische buurttuin in hartje Sprang-Capelle

goed voor het bijenvolk op de Samen-

natuurlijke manieren om bijvoorbeeld

Samentuin Vrijhoeve

tuin, ze worden daarbij geholpen door

luizen te bestrijden. Lieveheersbeest-

Matthieu, Henks zoon en ervaren im-

jes zijn dol op luizen. In de tuin hebben

ker. In mei gaan bijen zwermen, de oude

we larven van lieveheersbeestjes uit-

koningin verlaat samen met een groep

gezet.

Samentuin Vrijhoeve is een eco-

op te doen en elkaar te ontmoe-

logische buurttuin in de wijk Vrij-

ten. Een tuin voor en door buurt-

hoeve in hartje Sprang-Capelle.

bewoners!

bijen de kast. Het bijenvolk maakt dan
een nieuwe koningin aan. Om dit tegen

Entreebord

te gaan kun je het volk meer ruimte ge-

Sinds enkele dagen hangt er een bord

ven. Onze imkers hadden dan ook be-

met de naam ‘Samentuin Vrijhoeve’ in

Steeds meer mensen komen een kijkje

gin mei een extra broedkamer met 10

kleurige steentjes erop geplakt aan de

nemen op onze Samentuin. Ze staan er

ramen geplaatst.

toegangspoort, Malins idee. Nu hoeft

De tuin wordt beheerd door een
werkgroep

van

enthousiaste

buurtbewoners, die samen het
perceel van 3500 m2 beheren.
Het idee van de Samentuin is dat

versteld van hoe mooi de Samentuin

niemand zich meer af te vragen wat er

wordt. Enthousiaste vrijwilligers staan

achter die poort zit.

dagelijks klaar om elk op hun eigen
manier een steentje bij te dragen. En er

Rondleidingen

om te komen tuinieren of te klus-

gebeurt iedere dag weer iets nieuws.

De poort is altijd open als er iemand van

sen, te wandelen en te genieten

Zwermende bijen

stellenden kunnen dan altijd terecht

Onze vrijwilligers Bert en Henk zorgen

voor een rondleiding en uitleg over de

iedereen uit de wijk welkom is

van de natuur, nieuwe ervaringen

de vrijwilligers aanwezig is. Belang-

ecologische Samentuin. Steeds meer
mensen vinden dat leuk en ze staan

Eendjes voeren? Doe het niet!

Vleermuizenkasten

Wist u dat brood bijzonder slecht

Ongedierte

ontbreken op de Samentuin, een

Meedoen of meer informatie

is voor deze dieren?

Grote hoeveelheden brood blijven vaak

buurtbewoner bood aan ze te maken.

Vind je het leuk om af en toe mee te

liggen en dat trekt niet alleen eenden

Ze hangen al en zien er prachtig uit.

helpen op de Samentuin, of wil je meer

Jaarlijks gooien Nederlanders veel

aan, maar ook ongedierte zoals ratten

Vleermuizenkasten konden ook niet

versteld van wat er allemaal te zien is.

weten over de Samentuin, mail dan

en muizen. Ratten in uw woonwijk is

Plantenbakken

natuurlijk geen prettige gedachte. Dit

Op de Samentuin is iedereen welkom

of lees de berichten in de blog; https://

ongedierte draagt allerlei ziektes met

om mee te doen en te genieten. Ook

samentuinvrijhoeve.wordpress.com

zich mee. Bovendien vervuilen achter-

mensen die moeilijk ter been zijn of in

gaat het om oud brood.

gebleven broodresten het water en zijn

een rolstoel zitten. Piet, onze handige

ze een voedingsbodem voor algen en

vrijwilliger, heeft twee prachtige ver-

Eenden voeren

ziekteverwekkers. Dit is slecht voor het

hoogde plantenbakken getimmerd. De

milieu.

groep die zich bezig gaat houden met

‘overtollig’ voedsel weg. Een groot deel
verdwijnt in de afvalcontainer. Maar
ook wordt een deel aan vogels en eenden gevoerd. In de meeste gevallen

Eendjes voeren. Hand in hand, een zakje oud brood mee. Wie is er niet groot
mee geworden. Maar wist u dat het
bijzonder slecht is voor deze dieren.
Zo kunnen de eenden ziek worden van
brood. Het is te eenzijdig, waardoor ze
voedingsstoffen missen. Ook zit er veel
zout in. Daarbij is het niet nodig. Een-

met

samentuinvrijhoeve@gmail.com

o.a. dagbesteding voor ouderen heeft

Tweede leven

allerlei ideeën hoe ze de plantenbakken

Voor veel mensen is eten weggooien

daarvoor gaan inzetten. Ook hebben we

echter iets dat tegen hun principe is.

twee mooie bloembakken gekregen, ge-

Geef overgebleven voedsel een tweede

maakt door ‘Do it together” van Prisma.

leven. Vries het in of geef het aan an-

Lieveheersbeestjes en luizen

deren.

den eten vooral gras en waterplanten.

In een ecologische tuin gebruik je geen

Malin Wittebol, initiatiefneemster van de

bestrijdingsmiddelen, maar gebruik je

Samentuin Vrijhoeve
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Voorwoord

Projectfoto’s van Henk
Elshout een groot succes!

Wat een rare periode hebben we achter de rug en begeven we ons

‘Opeens was daar corona en
draaide alles om thuis blijven. Het

nog in. Iets meer vrijheid nu, dat is heel erg fijn! In deze krant kun

leek me leuk om foto’s te maken

je lezen hoe het allemaal begon, Gerard Corveleijn die een lintje

van gezinnen in de deuropening,

heeft gekregen voor al zijn verdiensten, Jan van Horssen die met

ter herinnering aan deze bizarre

pensioen is gegaan en Frank van Mosselveld over ‘zijn’ RKC Waal-

periode. ‘

wijk. Niet te vergeten Max van Mierlo en Corné Dijkmans over het

facebook mag plaatsen, daar moeten
mensen wel toestemming voor geven.
Mensen kunnen deze foto in origineel,
groot formaat ontvangen van Henk,
zodat ze deze bijvoorbeeld af kunnen
laten drukken.

We zitten aan de keukentafel bij foto-

nieuwe ‘museum’ en de leuke verhalen van Mien Toet.

graaf Henk Elshout. Henk vertelt enthousiast over zijn loopbaan. Hij is al-

veel leesplezier en alvast een fijne zomer!

tijd militair geweest en vanaf zijn 18e
is fotografie zijn hobby naast zijn vak.
Hij heeft zelfs een vakopleiding voor

Vrijwilligers De Wijkkrant

fotografie gevolgd. Bij defensie was er
ook ruimte voor hobbyclubs en Henk is
een paar jaar beheerder geweest bij de
fotoclub van defensie. Daar werden o.a.

Op 10 juni gestart in Waalwijk:
de Sjees E-bike Pool

foto’s ontwikkeld.
Sinds zijn pensioen kan hij nog meer

Voor alle werkgevers in
de gemeente Waalwijk
Veel mensen hebben nog nooit op
een elektrische fiets gereden. De
beste manier om hen te verleiden
vaker naar het werk te fietsen,
is door ze te laten ervaren hoe

tijd besteden aan fotografie en pakt
hij het fotograferen ook serieuzer aan.
Zijn hobby blijft portretfotografie, maar

Een mooie herinnering aan een bizarre

hij heeft ook een vaste opdracht bij een

tijd, iets waar over jaren nog veel aan

interieurbedrijf om zakelijke foto’s te

teruggedacht wordt. Wat dat betreft

maken. Inmiddels heeft hij hiervoor een

zal 2020 niet snel vergeten worden

dagen per week op een andere manier

eenmanszaak opgericht. Foto’s maken

door de mensen, dat realiseert Henk

naar het werk reist. Ze gaan (weer) fiet-

van oude gebouwen vindt hij ook ont-

zich direct bij aanvang van de crisis.

sen of kopen/leasen een elektrische

zettend leuk en hij heeft inmiddels een

fiets.

prachtige collectie met diverse gebou-

De fotograaf heeft als doel om zoveel

wen uit de omgeving.

mogelijk van deze voordeurfoto’s te

Wethouder mobiliteit Ronald Bakker

maken en om dan van alle verzamel-

juicht het initiatief toe: “Ik houd zelf

Momenteel neemt de interesse voor

de foto’s een collectie te maken. Hij is

enorm van wandelen en was altijd min-

oude technieken ook weer toe en ge-

al een flink eind op weg. Samen met

der fan van fietsen. Tot ik voor het eerst

bruikt hij soms een ouderwetse ca-

andere fotografen uit de regio Noord-

op een e-bike stapte. Ik was meteen

mera met rolletje. Hij heeft alleen zelf

Brabant heeft hij een Facebookpagina:

verkocht en heb er één gekocht. In Waal-

geen doka meer. ‘Ontwikkelen in een

‘Wij zijn thuis’. Daarop is een hele col-

wijk hebben we een flinke uitdaging als

doka is ook best omslachtig’ vertelt

lectie te zien. De foto’s van Henk zijn

het gaat om mobiliteit. Meer Waalwij-

Henk. ‘Het kost veel tijd en veel mate-

ook te zien op zijn eigen Facebookpa-

kers die fietsend naar het werk gaan of

riaal’. Dus brengt hij tegenwoordig een

gina.

medewerkers die fietsend in Waalwijk

ouderwets rolletje gewoon naar de fo-

komen werken scheelt veel autoverkeer.

tograaf om te laten ontwikkelen. Maar

Alle werkgevers in de gemeente Waal-

Ik raad het iedereen dan ook van harte

de meeste foto’s zijn digitaal uiteraard.

wijk kunnen zich aanmelden voor de

aan om met een e-bike, of gewone fiets,

Zoals zoveel ondernemers is het ook

Sjees E-bike Pool. Gedurende vijf maan-

naar het werk te gaan.”

voor Henk lastig om aan het werk te

fijn het is om te fietsen op een ebike. Daarom start de gemeente
Waalwijk de Sjees E-bike Pool.
Werkgevers krijgen de mogelijkheid om hun werknemers een
week lang een e-bike uit te laten
proberen.

den zijn er een aantal e-bikes beschik-

blijven tijdens corona. Hij begon zich

baar. Werknemers van deelnemende

Aanmelden

bedrijven kunnen zich via een online

Wil je als werkgever meer informatie

stond het idee om te starten met het

reserveringstool aanmelden om een e-

ontvangen of je aanmelden? Kijk dan op

fotoproject ‘Wij zijn thuis’.

bike te reserveren. Deze e-bike halen ze

https://sjeesgangmakers.nl/ebikepool/

op bij het uitgiftepunt en kunnen ze een

waalwijk. De Sjees E-bike Pool wordt

Henk gaat met zijn camera langs de

week lang uitproberen. Bij de uitgifte

gefinancierd door de gemeente en de

deuren en vraagt of hij het gezin mag

van de e-bikes volgen we natuurlijk de

provincie Noord-Brabant. Vanaf de

fotograferen in de deur, willekeurig of

Wil je deze actie nog even volgen, of

richtlijnen van het RIVM. Uit ervaring bij

derde deelnemer per werkgever wordt

op afspraak. De foto maakt hij gratis

heb je interesse in zijn foto’s? Je kunt

soortgelijke projecten blijkt dat na het

er een kleine bijdrage gevraagd. Deze

en is inclusief de hele familie, zelfs in-

Henk Elshout volgen via zijn Facebook-

uitproberen van een e-bike gemiddeld

probeeractie loopt van 10 juni t/m 10

clusief eventuele huisdieren. De enige

pagina:

22% van de deelnemers minimaal twee

november 2020.

voorwaarde is dat Henk de foto op

HenkElshoutFotografie/

nogal te vervelen thuis, daardoor ont-
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Nieuw Waalwijks Taptoe
evenement geveld door Corona

Column

PANDEMIE:
een geschiedenis die zich herhaalt

Op zaterdag 26 september stond de

moois te kunnen bieden. Maar helaas

eerste editie gepland van Theater Tap-

kwam recent het bericht dat grote eve-

Het is geen pretje om wekenlang opgesloten te zitten in je eigen huis. Wij vinden
dat, begrijpelijk, een ernstige inperking van onze sociale contacten. Ouderen die
worden opgesloten in zorginstellingen. Mensen die overlijden, zonder fatsoenlijk
afscheid te kunnen nemen. In het verleden is gebleken dat een lockdown onvermijdelijk is. Het versoepelen van de voorschriften lijkt voor velen eindeloos
te duren. De mens wil begrijpelijk terug naar het normale leven. Of zoals Rutte
steeds blijft zeggen: het nieuwe normaal. Daarom een terugblik hoe het met de
vorige pandemieën ging. Hebben we er iets van geleerd?

toe Waalwijk op het Raadhuisplein.

nementen pas weer gehouden kunnen

Met 1.200 tribuneplaatsen en een

worden nadat er een vaccin tegen het

compleet nieuw concept moet het een

corona virus is. En daarmee veranderde

jaarlijks waardevolle aanvulling op de

dit persartikel van een aankondiging in

Waalwijkse centrumactiviteiten wor-

een bericht over uitstel.

Terugkijken op vorige Pandemieën

Mens is een sociaal dier

den. De Taptoe wordt meer dan een
avond waarin muzikanten met show

Inmiddels is in samenspraak met de

en muziek de toeschouwers een ge-

Gemeente Waalwijk gekozen voor 18

weldige avond bezorgen. De ambitie

september 2021 als nieuwe datum. De

Onze generatie is zich nauwelijks bewust geweest van het verschijnsel pandemie. De geschiedenis kent 5 grote pandemieën. De Griepgolf van 1580, waarbij
voor het eerst mensen in quarantaine werden geplaatst en er controleposten aan
de grens kwamen. De Cholera (rond 1800), de Spaanse Griep (1918-1920) , de
Grieppandemieën (1957 en 1986) en Sars (2002-2003). Wat bij Sars al opviel
was de gebrekkige communicatie van de Chinese overheid over het virus. Lang
bleven ze volhouden dat er niets aan de hand was.

is om uit te groeien naar een Theater

organisatie gaat er alles aan doen om

Taptoe met zang, dans en toneel om

het evenement in de extra beschikbare

daarmee aantrekkelijk te zijn voor een

tijd nog mooier te maken dan ze al van

breed publiek.

plan waren. Zelfs al wordt het enigszins

De Spaanse Griep

moeilijk gemaakt door de lantaarnpaal
Stichting Taptoe Waalwijk komt voort

die het zicht belemmert en de beschik-

uit een kleinschalig Taptoe initiatief van

bare ruimte beperkt. Ook is er in deze

Show-and Marchingband Cornu Copiae

crisistijd natuurlijk zorg over het vinden

Van alle pandemieën was de Spaanse Griep de ergste van allemaal. Het aantal
dodelijke slachtoffers wordt geschat op 50 tot 100 miljoen, velen malen meer
dan de 20 miljoen doden van de Eerste Wereldoorlog. In Nederland stierven zo’n
38.000 personen aan deze pandemie en bijbehorende complicaties als longontsteking. Ondanks 98 sterfgevallen in juli 1918 had de Spaanse griep volgens veel
Nederlandse artsen ‘een goedaardig karakter’. Ook hier werd het gevaar in eerste
instantie ernstig onderschat: In het najaar keerde de Spaanse griep in alle hevigheid terug. Het aantal besmettingen en sterfgevallen steeg in oktober explosief.
Wat deze pandemie aan het licht bracht, was het belang van social distancing.
De steden die ten tijde van de Spaanse Griep grote evenementen afgelasten, telden achteraf beduidend minder besmettingen en doden. Het enige land dat geen
slachtoffers maakte bleek Australië, waar geen enkel schip meer binnen mocht
varen zonder dat de reizigers eerst in quarantaine gingen.

Waalwijk en de wens van de Gemeente

van sponsoren omdat men de 1.200

Waalwijk om de taptoe naar het his-

toeschouwers gratis of tegen een niet

torische Raadhuisplein te verplaatsen

verplichte bijdrage van het programma

en daarmee gelijktijdig mee “reuring”

willen laten genieten.

in het centrum te creëren. Gezien de

Gelukkig heeft de stichting recent

capaciteit die dit vraagt om het organi-

de culturele ANBI-status verworven

satorisch en financieel mogelijk te ma-

waardoor sponsoren fiscaal aantrekke-

ken heeft Cornu Copiae Waalwijk het

lijk het Taptoe evenement kunnen on-

initiatief overgedragen aan de Stichting

dersteunen en dit met gasten kunnen

Taptoe Waalwijk die 13 februari van dit

bezoeken. Zie www.taptoewaalwijk.nl.

Toekomst

De organisatie was inmiddels in volle

(Secretaris), Sjef Opperman (Penning-

gang in samenwerking met Gemeente

meester), René van Boxtel (Sponsoring

Waalwijk, Jongerencentrum De Tavenu

en subsidies) en Jan Burmanje als afge-

en in afstemming met Centrumma-

vaardigde van Cornu Copiae Waalwijk

nagement waarbij ’75 jaar bevrijding’

(Programmering).

jaar werd opgericht.

Het stichtingsbestuur bestaat uit Jan
van Dijk (voorzitter), Richard van Riel

Onze toekomst ziet er wat de virologen betreft niet al te rooskleurig uit. Ab Osterhaus laat in het BD van 21 juni weten dat verandering van gedrag absoluut
noodzakelijk is. Kijk naar ons reisgedrag en consumptiepatroon. Andere potentiële oorzaken zijn volgens hem overbevolking, verstedelijking, intensieve veehouderij en vliegverkeer. De conclusie van Ab: “De natuur zal ons ongenadig hard
om de oren slaan als we het niet anders gaan doen. Met nieuwe virussen, meer
pandemieën, klimaatverandering en virusinfecties. Een andere viroloog, Marion
Koopmans, ziet een wetmatigheid die niet plezierig in de oren klinkt. “Als mensen
en dieren steeds dichter op elkaar komen te zitten wordt de kans op virusinfecties groter. Hierdoor herstelt de natuur het evenwicht.” Of anders gezegd het
virus grijpt in bij overbevolking door veel slachtoffers te maken.

het thema voor 2020 zou worden. En
heel voorzichtig was er hoop om de
Waalwijkers na al het binnen zitten iets

Onze les geleerd?

Hoewel iedereen riep dat men geleerd had van de aanpak van de Spaanse Griep,
werden de “lessen” snel vergeten.’’ Er kwamen weer nieuwe epidemieën, waarna
landen het wiel telkens opnieuw moesten uitvinden. En nog steeds loopt de aanpak van pandemieën niet soepel, betoogt Laura Spinney in haar boek over de
Spaanse Griep. Elk land trekt zijn eigen plan en krijgt de WHO sterke kritiek. In
1918 leidde de isolatie-aanpak tot protesten en discussies, net zoals nu. Ook
bij de Spaanse griep werd het openbare leven stilgelegd. En net zoals toen vallen
overheden, zolang er geen vaccin is, terug op de al eeuwen beproefde methode
van quarantaine en afstand houden. En ook toen deden de wildste theorieën de
ronde over waar het virus vandaan kwam. Eigenlijk zijn we dus nog niet veel opgeschoten en blijft het wachten op een nieuw effectief vaccin. Voor de twijfelaars
aan het nieuwe normaal van Rutte, inclusief de 1,5 meter afstand, is er nog hoop.
Spinney gelooft niet dat de mens na de pandemie echt veel anders zal gaan leven.
LUCOR
Op de foto van links naar rechts: René van Boxtel, Jan van Dijk en Richard van Riel.
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Jan van Horssen:
“Werken over zo min mogelijk schijven”

Op de koffie bij....

In november vorig jaar nam De
Wijkkrant afscheid van wijk-

glimlach. Jan liep destijds in Nieuw-

op Facebook!!!! Nou succes ermee. Groet-

Hij is overigens de enige mannelijke

gein een toen nog jonge en ambitieuze

jes, Carine”

ambtenaar die ooit bij het gemeentelijk

stedenbouwkundige uit Brabant tegen

De processierups

het lijf, die in 1978 wethouder werd in

Dat de processierups niet alleen de

winnen. De bokaal heeft hij goed opge-

Waalwijk. Juist ja, Henk Heuverling. Jan

laatste jaren een plaag is weet niet

borgen.

is hem veel later, in 1984, gevolgd. Na

iedereen. Jan wist het eerder en beter

bijna 10 jaar wilden Jan en Ina wel weg

dan wie ook. Hij is een echte expert

Onverwacht slot

uit het steeds maar groeiende Nieu-

op dat terrein en haalde in juni 1993

De laatste werkdag voor Jan bij de ge-

wegein. Zij misten de ruimte en wilden

zelfs het NOS-journaal. Hij was daar te

meente Waalwijk was op 13 mei. Een

weg uit de drukke Randstad. Jan was

zien met een arm met rode (jeukende)

geplande afscheidsreceptie ging van-

gewend aan de rust van het dorpje He-

bultjes. Jan zei, gewapend met masker,

wege het Coronavirus niet door. Hij

del waar hij was opgegroeid.

handschoenen, schaar en vuilniszak:

nam daarom via Facebook afscheid. Hij

“Pas maar op het zijn smeerkezen”. De

kreeg hierop 400 reacties. Dat gaf hem

gemeente had die maand net 10 kilo

een zeer tevreden gevoel. De Afdeling

Het gezin vestigde zich in de Doctor

verwijderd en op de gemeentewerf

Toezicht, Leefbaarheid en Handhaving

Kuyperlaan. Jan werd benoemd tot

verbrand. Jan concludeerde dat de rups

onder leiding van Reina Timmermans

opzichter van de buitendienst, ook

terug was na honderd jaar weg te zijn

organiseerde een digitaal afscheid.

wel Plantsoenendienst en/of Groen-

geweest. Hij is ervan overtuigd dat eco-

Jan kon via het beeldscherm aan on-

voorzieningen geheten. Jan kreeg in

logisch gezien de natuur het altijd van

der meer zijn collega’s vertellen hoe hij

zijn nieuwe functie ook te maken met

de mens zal winnen. De natuur blijft de

zich voelde. Op het eind van de sessie

Na de MULO in Den Bosch te hebben

de keuring van de velden van RKC dat

mensen verrassen zegt Jan. Met over-

kreeg hij een heel dik boek met daarin

gevolgd en de Middelbare Tuinbouw-

net betaald voetbal ging spelen. Hij

stromingen, klimaatveranderingen en

zeer persoonlijke woorden en foto’s

school in Utrecht, startte Jan zijn amb-

herinnert zich nog dat hij op een win-

nu weer met het Coronavirus.

van mensen die met hem te maken

telijke carrière in 1974 in Nieuwegein.

terse zondagmiddag samen met de

Als 20 jarig “menneke” werd hij direct

KNVB-consul het veld afkeurde voor

Vrije tijd

belast met de inkoop van planten en

een wedstrijd tegen Feyenoord. Ook de

Jan moet nog wennen aan de zee van

verbazing waren al zijn “vrouwen” aan-

kreeg de verantwoordelijkheid voor

gladheidsbestrijding zat in zijn taken-

vrije tijd die hij nu heeft. ‘s-Morgens

wezig. Daarmee was de koek nog niet

het inkuilen. Voor de leken onder ons,

pakket. Tegenwoordig is de controle

vaak nog te vroeg wakker, maar over-

op. Want zijn dames hadden binnen de

inkuilen is een manier om planten te

op het strooien compleet gedigitali-

dag is er voldoende afleiding. Op ter-

voorschriften van het RIVM nog iets

bewaren die nog niet kunnen worden

seerd. Jan herinnert zich nog dat hij in

mijn wil hij best nog wat vrijwilligers-

anders geregeld.

aangeplant Dit gebeurde allemaal in

de winter ’s morgens heel vroeg uit bed

werk gaan doen. Hij maakt nu lange

Oudegein, dat een onderdeel was van

moest, om op straat met zijn schoenen

wandeltochten met Lexa, zijn Spaans

Op maandag 1 juni, Tweede Pinkster-

de groeigemeente Nieuwegein. Pre-

te gaan “voelen” of het glad was. Zijn

straathondje. Ina gaat regelmatig mee

dag, werd Jan aan huis tussen 16.00 en

cies op de plek waar Jan begon staat

functie werd later uitgebreid tot wijk-

en ze genieten dan vaak, van onder

17.00 uur verrast met een toeterende

nu het Milieu Educatie Centrum, gele-

en buurtbeheer. Na de herindeling in

meer het recreatiegebied bij ’t Lido en

en bellende aubade van passanten in

gen in het gezellige park Oudegein met

1997 kwamen er wijkteams. Jan werd

andere leuke plekken in de buurt. Maar

auto’s, op de fiets en te voet die op deze

zijn kinderboerderij. Jan groeide al snel

het aanspreekpunt voor

Waalwijk-

ze moeten daar wel oppassen voor de

manier in de Thorbeckelaan afscheid

door van de schoffel naar opzichter

Zuid. Hij werd ook wel de “fietsende”

“smeerkezen”. Tot zijn 57e heeft Jan ac-

kwamen nemen. In totaal zijn er on-

voor aanleg en onderhoud van groen.

wijkcoördinator” genoemd. Nadat hij

tief de badmintonsport beoefend. Ook

geveer 28 mensen langs geweest die

Zo snel als zijn aanzien in Nieuwgein

enkele jaren geleden minder uren was

speelt hij al meer dan 20 jaar tennis. Op

hebben geproost op Jan zijn pensioen

omhoog schoot, zo snel ging zijn huis-

gaan werken sloot hij zijn werkzaam

de fiets kun je Jan vaak tegenkomen.

dat de volgende dag officieel begon.

vesting omlaag. Jan begon op de 11e

leven af als coördinator voor Sprang/

verdieping van een flat en eindigde op

Vrijhoeve en Landgoed Driessen.

de 1e. Hij woonde daar samen met zijn

Met zijn natuurlijke neiging om in amb-

Deventerse vriendin Ina, die hij had le-

telijke procedures het liefst een aan-

ren kennen in Malmedy. Een plaatsje

tal schijven over te slaan kon Jan snel

in de Belgische Ardennen met slechts

werken. Hij werd weleens de “Razende

enkele duizenden inwoners, maar wel

Roeland”

gelegen in een zeer groene omgeving.

kwamen er achter dat Jan al iets had

Waarom ze daar op dat moment alle

opgelost, voordat zij erom vroegen. Al-

twee waren (kunnen of willen?) beiden

leen de ICT-dingetjes hadden niet zijn

zich niet meer herinneren. Dus hebben

voorkeur. Toen Jan, net als zijn collega’s

we daarover maar niet doorgevraagd.

wijkcoördinatoren, in 2011 een Face-

In 1979 trouwden Jan en Ina. Een hu-

bookpagina moest gaan vullen kwam

welijk dat twee dochters (Carine en

er vanuit onverwachte hoek een olijke

Wendy) en 3 kleindochters voortbracht.

reactie van zijn dochter: “Hey die paps, ik

“Mijn Harem”, zegt Jan met een brede

val zowat van mijn stoel van verbazing, jij

teamleider Ted Elschot, in maart
verwelkomden wij zijn opvolger Barry Schrijver en nu in juli
zwaaien we Jan van Horssen uit,
die begin juni met pensioen ging.

Waalwijk

Ina en Jan proosten op de toekomst

Over Oudegein en Nieuwegein

genoemd.

Wijkbewoners

Jan met de hond Lexa
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tennistoernooi de damesdubbel wist te

hadden gehad, Na dit digitaal afscheid
was er koffie en gebak en tot Jan zijn
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Bijzondere tijden vragen
om bijzondere acties!
De vrijwilligers van Zanddonk
United stralen van enthousiasme. Afgelopen tijd verzonnen ze
weer hartverwarmende acties
voor inwoners en ondernemers
van Waalwijk. Veel mensen kunnen wel wat leuk nieuws gebruiken, zeker nu. Laat dat maar aan
Lucy Maijer – Bos over. We spraken haar over afgelopen periode.

pakketten werden door de vrijwilligers

per week gratis pizza uit te delen aan

leverde weer een leuk Facebookbericht-

met extra geld of cadeautjes. Helemaal

Middenin de crisis werd er voortdurend

een gezin. De enige voorwaarde was

je met foto op.

top natuurlijk, het mocht maar hoefde

op gehamerd om zoveel mogelijk thuis

dat het een gezin zou zijn met kinderen.

te blijven. Het team van Zanddonk Uni-

Gezinnen met kinderen hadden het ex-

Een andere actie voor winkeliers werd

de positieve reacties hierop vanuit de

ted verzon daar een leuke actie bij. De

tra lastig tijdens de lockdown en hij wil-

ook goed ontvangen. Het team van

winkeliers. De dankbaarheid is hartver-

vrijwilligers brachten bloemen rond bij

de graag telkens een gezin in het zon-

Zanddonk United ging langs bij diverse

warmend.

willekeurige inwoners van Waalwijk. Om

netje zetten. Er zijn in totaal maarliefst

locale winkeliers. Bij winkels die interes-

kans te maken op een bloemetje hoef-

80 pizza’s gratis uitgedeeld tijdens deze

se hadden in deelname kocht de stich-

De inkomsten liggen ook voor Zanddonk

den de inwoners alleen maar thuis te

periode dankzij Pizza Company!

ting een cadeaubon en werd er een foto

United wat moeilijk dit jaar. Normaal

van de eigenaar gemaakt in de winkel.

heeft de stichting inkomsten vanuit

rondgebracht, meestal voorzien van afzender en reden waarom iemand een
Lichtpuntje verdient. De animo hiervoor
was heel groot, het was duidelijk dat
heel veel mensen anderen het allerbeste wensen. Daar word je toch blij van!
Kim en Lucy met de uit te delen bossen bloemen

Pizza Company uit Waalwijk heeft
Zanddonk United ingeschakeld om 1x

niet. De vrijwilligers zitten nog vol van

blijven. Makkelijker kan het niet, want
dat moest toch al van de Minister Pre-

rommelmarkten die de vrijwilligers or-

sident. Op willekeurige adressen werd

ganiseren, maar dat zit er helaas niet in.

aangebeld en degene die opendeed kon

Ook die evenementen zijn afgelast. De

een bloemetje in ontvangst nemen. Ui-

hoop is nu gevestigd op het najaar. Als de

teraard alles veilig en volledig corona-

maatregelen dan wat verder versoepeld

proof. Om het geheel nog wat extra

zijn kan een evenementje misschien

aandacht te geven werden er ter plekke

weer lukken. Het is zo fijn om mensen

leuke foto’s gemaakt met bloemen.

blij te maken, maar als de inkomsten ver
teruglopen wordt het lastig.

Gelukkig kan Zanddonk United ook zelf
rekenen op hulp. Bijvoorbeeld van Praxis
Drunen. Praxis heeft aan de stichting
allerlei zaadjes geschonken van o.a.
bloemen, basilicum en bloemkool. Deze
werden door de vrijwilligers van Zand-

Mevr. vd Ent met Lichtpuntje

Dhr. Damen met een mooi bosje tulpen

Nieuw dit jaar zijn de acties voor de on-

Mensen konden via een Facebookac-

dernemers. Mensen konden onderne-

tie raden om welke winkel het ging en

Via Facebook kun je de evenementen en

Mensen konden ook weer anderen op-

mers nomineren voor een bloemetje,

maakten daarbij kans op de cadeau-

alle enthousiaste verhalen over de ac-

geven voor een Lichtpuntje. Een Licht-

gewoon om ze een hart onder de riem te

bon. Heel leuk bedacht en de reacties

ties ook in de gaten houden, ga de stich-

puntje is een voedselpakket, geschon-

steken. Er zijn flink wat bloemetjes aan

waren ook positief. Sommige onder-

ting vooral volgen via : https://www.

ken door Plus Stefan van Engelen. De

locale ondernemers uitgedeeld. Ook dat

nemers vulden zelf deze actie nog aan

facebook.com/zanddonkunited/

donk United bij een kaartje ingepakt en
werd willekeurig verspreid binnen onze
gemeente. Een klein en erg leuk gebaar.

Wij kunnen iedere uitvaart verzorgen,
ongeacht waar u verzekerd bent.
Wilt u de uitvaart regelen bij leven?
U kunt vrijblijvend een voorbespreking uitvaart aanvragen.
Tijdens dit gratis adviesgesprek informeren wij u wat te doen
bij overlijden en hoe onze uitvaartverzorging u bij kan staan.
Het is mogelijk om uw wensen vast te laten leggen in een wilsbeschikking.
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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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Op facebook ben ik bevriend met
Eric Wor tel. Hij vroeg me om een
gedicht te schrijven over een Wor tel.

Gedichten door
Mijn naam is Frank Pijnenborg. Ik doe vrijwilligerswerk op Eikendonk.
Vanwege mijn handicap
loop en praat ik wat moeilijker. Mede daardoor altijd
al veel geschreven. Denk
maar gedachtes en gevoelens. Voor mij is het een
soort

uitlaatklep.

Maar

vooral omdat ik het erg
leuk vind om te schrijven.

Soms probeer ik een eigen
tekst
te schrijven op een bestaan
d
nummer qua onderwerp.
Leuk om te doen.
Deze is gebaseerd op
De Rivier van Stef Bos

e
Draag het water naar de ze
Zoals mij vertrouwd
Van alles kom ik tegen
Ik voel me vrij
lei
Begin dan met een schone
Met hier en daar wat regen
Zo heb ik veel meegemaakt
Langs vele wegen
Ik stroom hier rustig
egekregen
Dus ik heb er weinig van me
lippen
Staat het water me tot op de
Maak ik me kwaad
Voel ik het water tussen
mijn vingers glippen
gaat
Vrijheid is waar het hier om
Zo ga ik mijn eigen gang
Zoek steeds het laagste punt
Ik stroom naar de zee
rlang
Waar ik telkens weer naar ve

Was ik maar een rivier
Dan voelde ik me vrij
Stroomde ik op mijn manie
r
Met het water in mij
Kronkelend ga ik mijn weg
Langs bergen en door da
len
Dwars door oude verhale
n
Waar ik mijn grenzen in ve
rleg
Ik geef dieren te drinken
Vissen krijgen onderdak
Stenen die tot op de bode
m zinken
Glinsteren mooi door het
oppervlak
Neem van alles mee
Boten, schepen, stukken ho
ut

Mijnheer Wor tel
De wor tel, lekker sappig
Als ik er op kauw
Dan word ik altijd zo happig
Ik lust hem wel rauw
Ook gekookt is hij te eten
Vers van het land of uit een pot
Met uien door de hutspot
Wie hem niet lust moet het zelf
maar weten
De wor tel zit diep
Code oranje is van kracht
Alles wordt geschrapt
We gaan de handen
uit de mouwen steken
Mijnheer Wor tel heeft veel macht
Dus wordt het peentjes zweten

Afhalen van maaltijden mogelijk tot 1 september

Parkpaviljoen weer geopend
Sinds het Parkpaviljoen afgelopen

maart

noodgedwongen

de deur moest sluiten vanwege

derdagen voor een toetje of iets lek-

matie of meteen lid worden? Mail naar:

kers bij de koffie. Helaas moest ze hier

vrienden@parkpaviljoenwaalwijk.nl)

door al haar andere drukke bezigheden
mee stoppen. Maar er werd een waar-

Het bestuur en de vrijwilligers van

dige vervanger gevonden. De inmiddels

Stichting Parkpaviljoen Waalwijk heb-

op zijn lauweren rustende bakker Hans

ben ernaar uitgekeken om bezoekers

van Beijnen bood spontaan aan om sa-

weer te mogen ontvangen in het Park-

men met zijn zoon Tim (Bakkerij van

paviljoen. Uiteraard wordt het door de

www.parkpaviljoenwaalwijk.nl

Beijnen aan de Grotestraat in Waal-

overheid opgestelde protocol voor her-

(info@parkpaviljoenwaalwijk.nl)

wijk) voor een toetje of iets lekkers bij

opening van de horeca gevolgd om een

Facebook: @ParkpaviljoenWaalwijk

de koffie te gaan zorgen. Meer info en

zo veilig mogelijke omgeving te bieden.

Stichting Parkpaviljoen Waalwijk

inloopmiddagen.

reserveren voor ‘Afhalen bij…Bert’ kan

Graag tot ziens in het Parkpaviljoen!

Grotestraat 154a – 5141 HC Waalwijk

Ondanks de noodgedwongen sluiting

Het is ook nog steeds mogelijk om je

vanwege het rondwarende coronavirus

aan te sluiten bij de gezelligheidsclub

bleef het Parkpaviljoen ook de afgelo-

‘Vrienden van het Parkpaviljoen’, het is

pen maanden in beweging. Er werd een

leuk, gratis en gezellig! De club telt al

leuke online quiz georganiseerd, een

veertig leden maar hoe meer zielen….

de coronamaatregelen kun je er
wekelijks op dinsdag en donderdagmiddag een maaltijd afhalen.
Dit blijft mogelijk tot 1 september. Sinds 1 juli kun je elkaar ook
weer ontmoeten tijdens de vrije

via: bert@parkpaviljoenwaalwijk.nl

***we zijn weer open***

wekelijkse stekjes/ plantjesruilbeurs
op het terras en er werden op dinsdag

De eerste ‘vrienden’ activiteit in maart

en donderdag momenten ingeruimd

moest helaas geannuleerd worden. Er

voor het afhalen van een smakelijke

wordt nu gewerkt aan een fietstocht

maaltijd. Zo bleek er, ondanks de coro-

waar je in september aan mee kunt

namaatregelen, toch nog wel wat mo-

doen. Alle leden worden hiervan in de

gelijk.

appgroep op de hoogte gesteld. Via de

WELKOM TERUG!
onze vrijwilligers kijken ernaar uit om u weer
hartelijk te mogen ontvangen

media zal de datum nog bekend worTot 1 juli zorgde Anouk Glaudemans, de

den gemaakt zodat ook niet leden, ter

Waalwijkse winnares van Heel Holland

kennismaking, aan kunnen sluiten. Wil

Bakt seizoen 2019/2020, op de don-

je eerst nog wat uitgebreidere infor-

Grotestraat 154a - 5141 HC Waalwijk - 0416 33 29 62/ 06 23 07 81 39
www.parkpaviljoenwaalwijk.nl - Facebook@parkpaviljoenwaalwijk
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Spreekuren Taalhuis Waalwijk
Vanwege het coronavirus besloot
Taalhuis Waalwijk eind maart
haar fysieke spreekuren te cancellen. Nu er langzaam versoepelingen worden doorgevoerd en
er steeds meer kan en mag, start
ook Taalhuis Waalwijk haar fysieke spreekuren weer op. Inwoners van gemeente Waalwijk zijn
weer welkom in de bibliotheek
van Waalwijk om het Taalhuis te
bezoeken.

Haiku...

terende gel aanwezig en kan er gebruik
worden gemaakt van een spatscherm.

Over het Taalhuis
Taalhuis Waalwijk valt onder Taalnetwerk Midden-Brabant, een samenwerking tussen vijf organisaties die samen
laaggeletterdheid willen aanpakken
in de regio Midden-Brabant. Het gaat
om Bibliotheek Midden-Brabant, ROC
Tilburg | Educatie en inburgering, ContourdeTwern en MST. Ze worden landelijk gesteund in hun missie door Stichting Lezen en Schrijven.

Tess en Vik uit Waalwijk kregen op 21
april een neefje met de mooie naam

Het Taalhuis ondersteunt mensen die

Duuk. Jammer genoeg mochten ze in

hulp willen bij lezen, schrijven, rekenen

Open inloop
Taalhuis Waalwijk is iedere donderdag
tussen 15.00 en 17.00 uur te bezoeken.

verband met het coronavirus niet echt

en digitale vaardigheden. Meer infor-

knuffelen en dus gingen ze op (k)raam-

Even weg

matie op www.taalhuismb.nl.

visite. Ze nodigden Mien Toet uit om

Een afspraak maken is niet nodig; het

Het wuivende gras

Taalhuis werkt met een open inloop.
Uiteraard houden we hierbij alle op

Wiegt me zacht naar dromenland

dat moment geldende maatregelen in

Even weg van hier

acht. Zo houden we 1,5 meter afstand,
geven we geen handen, is er desinfec-

mee te gaan. Het was een heel bijzonder moment. Mama Loes en papa Kalle
die Duuk showen “voor het raam”. In de
tuin hadden ze een statafel neergezet
met natuurlijk beschuit met blauwe
muisjes. Wat een bijzonder moment in
deze coronatijd. We hopen dat Vik en

Ank Naerebout

Tess snel echt kunnen spelen en knuffelen met Duuk.

IM-advertentie algemeen okt. 2008

08-10-2008

14:07

Pagina 1

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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Frank van Mosselveld wil supporters van
Voor RKC begon in dat zelfde jaar op
zondag 19 augustus het betaalde
voetballeven. Toeval of niet maar de

De historie

allereerste (thuis)wedstrijd was tegen

Op 26 augustus a.s. bestaat RKC 80

Willem II (1-1). De enige twee prof-

jaar. De club zal daar zeker aandacht

clubs waar Frank voor zou gaan spelen.

aan besteden, maar heel anders dan

Het gezin Van Mosselveld verhuisde la-

was gedacht. Ook hier gooit het Corona-

ter naar de Burgemeester Smeelelaan.

virus roet in het eten. Dit verschrikke-

Na een paar jaar in Tilburg te hebben

lijke virus heeft de hele wereld op zijn

gewoond kwam Frank toch weer terug

kop gezet. Voetbal is nu een nog gro-

naar Waalwijk en woont nu met zijn

tere bijzaak geworden.

vrouw Maxime en hun zoontjes Zeger
en Axel in de Burgemeester Moonenlaan.

Wie aan RKC denkt, denkt meteen aan
Waalwijk. RKC heeft Waalwijk dikwijls
op de kaart gezet en de supporters
vaak laten zingen en springen. RKC

Talentje

28 mei 2019: 20.28 uur 4-4

Op 5-jarige leeftijd begon Frank te voet-

was van 1940 tot 1984 een bloeiende

had de club de hele (voetbal)wereld

nomen besluit van de KNVB het enige

ballen bij WSC. Op 9-jarige leeftijd werd

vereniging. Begin jaren 80 van de vo-

versteld doen staan met een Houdini-

juiste was: “De competitie was niet

hij gescout voor de Talentenschool van

rige eeuw werd de club zelfs tweemaal

act van ongekend formaat. Op 28 mei

beëindigd en er waren nog de nodige

Willem II. Die club had op dat moment

landskampioen bij de amateurs. Dat

voorkwam RKC in Deventer, op mira-

speelrondes te gaan. Dan kan je op

één van de beste

smaakte naar meer. Tijdens een spe-

culeuze wijze en na een bloedstollend

sportieve gronden geen consequenties

in Nederland. Van zijn school, het Dr.

ciale ledenvergadering werd met 121

duel, dat de plaatselijke trots Go Ahead

trekken. Je bent pas gedegradeerd als

Mollercollege, kreeg hij volop mede-

vóór- en 86 tegenstemmers besloten

Eagles toetrad tot het nationale voet-

je de achterstand niet meer kunt in-

werking om naar Tilburg te reizen. Hij

om met ingang van 1984 toe te treden

balwalhalla: de Eredivisie. De beslissing

halen. Dus, ik weet 100 procent zeker

deed zijn huiswerk in het busje waar-

tot het betaald voetbal. Bij de Eerste

viel pas in de 95e minuut. Het was een

dat wij komend seizoen in de eredivisie

mee de talentjes werden opgehaald.

Divisie stond RKC 12 keer aan de start

idiote wedstrijd waarin zowel de Eagles

spelen.”

Het debuut bij Willem II vond plaats

van een nieuw seizoen en werd 2x

als RKC enkele keren dachten al gepro-

Onbevredigend vond directeur Van

op 16 augustus 2003 tegen AZ. Een

kampioen (1988 en 2011). In de maand

moveerd te zijn. De supporters van

Mosselveld het allemaal wel: “Vorig

absoluut hoogtepunt was voor hem,

september trapt RKC voor de 25e keer

beide partijen waanden zich tijdens de

seizoen promoveerden we op een wij-

ondanks het verlies met 0-4, de be-

af in de Eredivisie. Een zilveren jubi-

wedstrijd om beurten in de hemel of de

ze die het voetbal zo mooi maakt. De

kerfinale tegen PSV. Hij verwisselde in

leum dus. Dat het zover heeft kunnen

hel. Voor RKC werd het de hemel. Ons

manier waarop we nu in de Eredivisie

2006 (na 70 competitiewedstrijden)

komen was voor iedereen een com-

RKC liet Waalwijk dagenlang zingen en

blijven staat daarmee in schril contrast.

het shirt van de tricolores voor het

plete verrassing. Degradatie leek begin

springen. Bij het voetbaloverzicht van

Winnen doe je alleen op

maart onontkoombaar. De club stond

de 21e eeuw zal dit duel zeker niet ont-

het veld. Er is niets te

stevig op de 18e en laatste plaats en

breken in de top 5.

vieren. Dat zou ongepast

11 punten achter op nummer 16 (For-

Voor De Wijkkrant genoeg redenen om

zijn.”

tuna Sittard). Een plaats die recht geeft

Waalwijk nader kennis te laten ma-

op deelname aan de nacompetitie.

ken met de belangrijkste man achter

1984

Toen kwam begin maart het moment

de schermen: Frank van Mosselveld.

Frank werd begin 1984

dat vanwege het Coronavirus en de RI-

Ex-profvoetballer bij RKC Waalwijk en

geboren. Zijn eerste

VM-maatregelen de competitie ineens

sinds juli 2017 Algemeen Directeur.

stappen zette hij in

werd stilgelegd. De KNVB besloot op 24

de Bergansiusstraat.

rommelige conference call, de competitie

Mister RKC:
Frank van Mosselveld

als gevolg van de coronacrisis niet af te

Toen de competitie werd stilgelegd gaf

verwijderd van wat

maken. Ajax werd nummer 1 maar geen

Frank al blijk van een realistische kijk op

toen nog Sportpark

landskampioen en er was geen promo-

de zaak en presenteerde hij zich als een

Olympia heette en

tie/degradatie, waardoor RKC Waalwijk

kapitein die in moeilijke tijden het schip

nu bekend is

en ADO Den Haag in de Eredivisie bleven

op koers hield en de (pers)mensen op

het Mandemakers

en SC Cambuur en De Graafschap niet

de wal van zinnige teksten voorzag. Op

Stadion. Door fana-

promoveerden.

19 maart constateerde hij heel nuchter

tieke

dat de competitie niet zou worden uit-

Het wonder van Waalwijk

ook wel Mandfield

gespeeld. Zijn gelijk werd op 24 april jl.

Road genoemd.

Het afgelopen jaar maakte RKC Waal-

door de KNVB bevestigd. Frank bleef in

wijk twee maal op unieke wijze duide-

alles de rust zelve. De emotionele ver-

lijk waarom de club het “Wonder van

wijten van de zich benadeeld voelende

Waalwijk” wordt genoemd. Niet alleen

ploegen van SC Cambuur en De Graaf-

werd het degradatiespook op wonder-

schap pareerde hij op zakelijke wijze.

lijke wijze verjaagd, maar een jaar eerder

RKC’s directeur liet weten dat het ge-

april, na een, volgens insiders, uitermate

Hemelsbreed

am-

per honderd meter

aanhangers

Frank de
voetballer
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RKC Waalwijk weer laten zingen en springen
geel-blauw van RKC Waalwijk. Hij vond

wilde Frank graag behouden voor RKC

den van een faillissement van RKC én

een dagdeel aanwezig waren. Er werd

dat Willem II te weinig vertrouwen in

en stelde hem aan als ambassadeur

aan de promotie naar de Eredivisie. Op

door hen veel kantoorwerk verricht zo-

zijn kwaliteiten had. In de Smeelelaan

van de Stichting Samen RKC die zich

de vraag wat er dan nog voor hem te

als het voorbereiden van verschillende

hingen supporters een spandoek op

met maatschappelijke projecten be-

doen valt in de directie zegt hij lachend:

opstartscenario’s. Verder was er nog

met de tekst “Welkom Thuis Frank”.

zighoudt. Vervolgens werd hij in 2016

“Vakantievieren…. Maar zonder gek-

het facilitaire team dat dag en nacht

Hij speelde voor RKC van 2006 tot en

accountmanager met onder meer als

heid ik ben eindverantwoordelijk, dat

doorwerkte om alles in orde te krijgen.

met 2015 196 competitiewedstrijden.

taak het binnenhalen van sponsoren.

zegt genoeg en dat is meer dan een

Van de velden tot aan de toiletten! Be-

Onvergetelijk voor hem was het kam-

In zeer korte tijd leerde hij zo de in-

dagtaak”. Een activiteit die Frank nooit

gin april kreeg het hoofdveld nog een

pioenschap in 2011 en de daarop vol-

en outs kennen van een professioneel

zal delegeren is de keuze voor het

grote onderhoudsbeurt.

gende huldiging op het Raadhuisplein.

voetbalbedrijf. Een jaar later gaf Remco

thuis- en uittenue. Hij bepaalt dat al-

Na de degradatie in 2014 speelde

aan dat hij directeur werd bij NEC en

tijd zelf, na overleg met STANNO, een

Voldoende vlees op de botten

Frank nog één jaar in de Jupiler-League.

dat hij in Frank een goede opvolger zag.

allround sportmerk met een focus op

Voor aanvang van het seizoen 2019-

Te vaak echter voor akelig lege tribu-

Deze had enige aarzeling, maar besloot

teamsport. Hij zegt als ex-speler het

2020 publiceerde RTL een financi-

nes. Deze ambiance sprak hem niet

te solliciteren toen het personeel van

beste te weten wat voor soort shirt

ele ranglijst. RKC stond toen op de

aan en hij besloot in 2015 te stoppen

RKC hem stimuleerde om voor deze

het beste “voelt”. Over de keuze voor

18e plaats met een begroting van € 7

Hij bouwde van 2015-2017 af bij OJC in

functie te gaan. Marcel Brands is voor

het komende seizoen wil hij slechts, na

miljoen en Ajax 1e met € 110.000 mil-

Rosmalen. Opvallend detail: in zijn hele

Frank een lichtend voorbeeld. Die be-

lang aandringen, kwijt dat in het thuis-

joen. Voor komend seizoen rekent de

carrière werd hem slechts één keer di-

eindigde zijn spelerscarrière in 1997 en

tenue de kleuren geel en blauw aanwezig

Algemeen

rect rood getoond.

kon meteen aan de slag bij RKC. Deed

zijn en dat er een streep doorloopt. We

hoger budget. Van de inkomsten is

heel veel ervaring op en werd in 2005

zijn benieuwd.

30 % gegarandeerd via de mediagelden.

Frank bewaart dierbare herinneringen

directeur bij AZ waar hij Martin van

aan al die jaren dat hij betaald voet-

Geel opvolgde.

Directeur

op

een

iets

De overige 70 % zijn variabel. Daarvan

balde speelde. In het bijzonder aan

Frank kijkt tevreden terug op zijn ge-

moet 30% worden opgebracht door

slaagde poging om medio 2018 Fred

sponsoren. Veel sponsoren hebben in-

de 20 interlands die hij van 2004 tot

Remco Oversier droeg Frank voor bij

Grim, voormalig interim-bondscoach,

middels hun contract verlengd. Frank

2006 speelde in Jong Oranje. Een team

de Raad van Commissarissen en zeg-

te verleiden om hoofdtrainer bij RKC te

vindt het geweldig dat deze bedrij-

dat onder leiding van Foppe de Haan

de toe de nieuwe directeur in te zullen

worden. Ze weten beiden wat ze kun-

ven loyaal blijven aan de club. Zeker

in 2006 en 2007 Europees Kampioen

werken. De Raad benoemde hem medio

nen, wat ze willen en hebben dezelfde

in deze tijd, waarin de gevolgen van

werd. Frank speelde in de kwalificatie

juli tot Algemeen Directeur.

opvattingen over de speelwijze. Toen

de Coronacrisis voor hen voelbaar zijn.

samen

met spelers als Van Persie,

Daarmee was Frank met zijn 33 jaar

RKC het afgelopen seizoen wat minder

De ontbrekende 40% moet komen uit

Huntelaar, Drenthe, Affelay en Schaars.

toen (en nu nog steeds) de jongste

presteerde was er geen paniek. Bij veel

de verkoop van seizoenkaarten/losse

Hij moest door blessures helaas beide

directeur in het betaalde voetbal. De

clubs zou dat heel anders zijn gegaan.

kaartverkoop én uit opbrengsten van

kampioenschappen missen.

komst van een commercieel directeur

de horeca. Begin juni waren er onge-

in de persoon van Willem van der Linden

Doelen

per 1 januari 2018 was de volgende

In zijn visie is een directeur transparant

is meer dan vorig jaar rond deze tijd.

In 2013 rondde Frank zijn HBO-studie

stap die RKC zette om weer een promi-

en consequent in alles wat hij zegt en

Na een belrondje van één uur wisten

“Ondernemerschap, Business & Inno-

nente rol te kunnen gaan spelen. Frank

wat hij doet en gaat hij zeker niet mee

8 spelers, de trainer en Frank 130 sei-

vation” af. Hij gaf in het seizoen 2014-

vatte de taakverdeling binnen de direc-

in de waan van de dag. Belangrijk voor

zoenkaarthouders te overtuigen om

2015 de toenmalige directeur Remco

tie simpel samen: ”Willem gaat zorgen

hem is ook het sparren met alle gele-

hun kaart verlengen. Overigens is de

Oversier te kennen, dat hij zijn prof-

voor de munten, ik voor de punten”.

dingen binnen de club en daarbij open

verwachting dat na vaststelling van het

voetballoopbaan wilde beëindigen. Dat

Zeer recent is Mo Allach tot technisch

te staan voor positief-kritische opmer-

competitieprogramma de verkoop flink

bood Remco de gelegenheid om met

directeur benoemd. Mo werkte tussen

kingen. Frank heeft voor RKC Waalwijk

zal stijgen. Wat de inkomsten uit de

Frank over zijn toekomst te praten. Hij

2009 en 2011 mee aan het afwen-

als doel gesteld om gezond te blijven

horeca betreft is het behalen van een

(zowel persoonlijk als financieel) en de

optimaal rendement moeilijker als de

club te handhaven in de Eredivisie. Bij

RIVM-voorschriften niet worden ver-

onverhoopte degradatie wil hij mee-

soepeld.

Jongste Algemeen Directeur

veer 550 seizoenkaarten verkocht. Dat

draaien in het linker rijtje van de “Keuken
Kampioen Divisie” om zo een snelle

De inkomstenderving als gevolg van

terugkeer te kunnen bewerkstelligen.

het spelen zonder publiek is door de

Frank wil de supporters van RKC nog

KNVB in het aan het Kabinet uitgereikte

vaak horen zingen en zien springen.

Steunplan voor het gehele seizoen be-

Hun inbreng is onmisbaar en stimu-

cijferd op € 331 miljoen. Frank ziet de

leert alles en iedereen met een geel/

toekomst voor RKC nochtans niet som-

blauw hart.

ber in. De club heeft voldoende vlees op

Coronaperikelen

Frank de directeur
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de botten. Hij schat in dat in de volgorde
van de kans op omvallen van de 34 clubs

Na de afgekondigde lockdown lag het

RKC pas op de 29e plaats komt.

Mandemakers Stadion er een hele tijd

Supporters kunnen komend seizoen

stil en verlaten bij. Geen voetballers en

dus weer luidkeels zingen en volop

supporters te horen of te zien, maar

springen om RKC Waalwijk aan te moe-

wel Frank en Willem die bij toerbeurt

digen.
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Kinder- en knutselpagina
Lieve meisjes en jongens, wat waren het rare weken.
Vorige keer was Mien nog op bezoek bij Basisschool

ZOMER

Pater van de Geld met kabouter Christoffel en ineens

mochten jullie niet meer naar school, kregen jullie

thuis les, zagen jullie je vriendjes en vriendinnetjes

niet meer of veel minder. Jullie mochten niet meer op

bezoek bij opa en oma, jullie moesten afstand hou-

Maak je eigen
puzzel

den en heel vaak je handen wassen. Dat was alle-

maal omdat er heel veel mensen ziek werden van het

Nodig:

coronavirus. Niet alleen in Nederland maar dat was

• stiften of

zo over de hele wereld. Mien moest ook thuisblijven

maar heeft toch iets heel bijzonders meegemaakt. Een echte (k)raamvisite!
Je kunt lezen hoe of dat was bij de rubriek gefeliciteerd.

Mien Toet en het tulpenvrouwtje
Er was eens een vrouwtje, dat even klein
was als een tulp. Daarom was ze ook het
liefst bij de tulpen, van de mensen was ze
bang. Het vrouwtje had altijd een lichtgroene jurk aan. Steeds dezelfde, zondags en door-de-weeks. Maar al had ze
maar één enkele jurk, ze had wel zeven
mutsen. Een rode, een gele, een paarse,
een witte, een rose, een lila en een rood
met witte stipjes. Als het vrouwtje bij de
rode tulpen op visite ging, zette ze haar
rode muts op. Dan leek ze sprekend op
een rode tulp en de mensen zouden haar
niet makkelijk zien. Zo deed ze dat ook
met de andere kleuren. Alleen de bijen,
die honing kwamen zoeken, wisten dat
zij een vrouwtje en
geen tulp was. Op
een dag, toen het
’s-nachts heel erg
geregend had, wilde
het vrouwtje een
bezoek brengen aan
de witte tulpen. Ze
zette dan ook haar
witte muts op en
ging op stap. Maar
om bij de witte tulpen te komen, moest
ze langs het rode tulpenveld. Toen de
rode tulpen haar aan zagen komen, riepen ze: “Help, zet ons overeind! We zijn
vannacht helemaal plat geregend!”. “Dat
kan ik niet,” zei het tulpenvrouwtje, “ik
heb mijn witte muts op en moet dus naar
jullie witte zusjes gaan”. “Moeten we
soms knakken?”, huilden de rode tulpen.
“We dachten dat je onze vriendin was!”.
Toen kon het tulpenvrouwtje hun geklaag
niet langer aanhoren. Ze stapte het rode
tulpenveld in en begon de omgeknakte
stengels voorzichtig recht te buigen. Ze
was zo druk bezig, dat ze niet merkte,
dat meneer Bollenhoven een kijkje kwam
nemen in het tulpenpark. Hij was de tulpenkweker. Het tulpenvrouwtje zag hem
pas, toen hij vlakbij het rode tulpenveldje
stond. Van schrik bleef ze stokstijf staan,

met haar witte muts tussen de rode tulpen. Hoe komt die witte tulp in het rode
veld? dacht meneer Bollenhoven verbaasd. Dat is een grote vergissing! Rood
hoorde bij rood en wit hoorde bij wit.
Daarom bukte hij zich om de verdwaalde
witte tulp af te plukken. Maar toen zijn
hand vlak bij haar was, sprong het tulpenvrouwtje weg. Ze rende wat ze kon,
dwars door het rode tulpenveld. Weg van
die grote hand, die haar bijna gepakt had.
“Een kaboutervrouwtje,” fluisterde meneer Bollenhoven verrast. Hij probeerde
haar nog te vangen, maar ze was zo vlug,
dat meneer Bollenhoven haar al gauw uit
het oog verloor. “Ik heb vanmorgen een
echt kaboutervrouwtje
gezien,” vertelde hij die
middag aan zijn vrienden. “Ik had haar bijna
te pakken.” “Zoooooo…”
zeiden de vrienden lachend, want ze dachten dat hij een grapje
maakte. “Het is geen
grapje,” zei meneer Bollenhoven. “Er liep echt
zo’n klein vrouwtje met
een witte muts op door
mijn rode tulpenpark. Dat kan niet anders dan een kaboutervrouwtje zijn. ”Zijn
vrienden schudden hun hoofd: “kaboutervrouwtjes bestaan niet. Onzin.” Vastberaden ging meneer Bollenhoven naar
huis. Als ze hem niet geloven wilden zou
hij het hen laten zien. Hij moest het kaboutervrouwtje zien te vangen. Die hele
dag sloop hij rond door het tulpenpark.
Hij tuurde maar in het rond of hij haar zag.
Iedere dag bleef hij haar zoeken. Soms
riep hij: “kaboutervrouwtje, kom eens bij
oom Bol. Ik zal je geen kwaad doen!”. Het
tulpenvrouwtje hoorde het, maar zorgde
ervoor dat ze steeds haar goede muts op
had zodat meneer Bollenhoven haar niet
zag. Maar toen er een week voorbij was
gegaan, begon meneer Bollenhoven verdrietig te worden. Op een dag zag het tul-

potloden of verf

Koken
met
Mien
Baby’tje in bedje

• papier
• schaar
• eventueel karton
• lijm
Beschrijving: maak een mooie tekening en kleur of
verf die. Voor een stevigere puzzel plak je die op
karton. Knip je tekening in veel of weinig stukjes
en klaar is je puzzel. Bewaar hem in een zakje of
in een doosje.

Nodig:

• pan

Bereidingswijze: kook de eieren in 10 mi-

• kom

nuten hard, spoel ze af in koud water zo-

• vork

dat ze ‘schrikken’, pel ze en snij ze door-

• spuitzak

midden, haal met de vork het eigeel eruit,

• prikkers

doe het in een kommetje en prak het fijn,

• 4 eieren

voeg één eetlepel mayonaise toe, één eet-

• mayonaise

lepel yoghurt, één theelepel mosterd, een

• yoghurt

snufje paprikapoeder en een snufje kerrie-

• mosterd

poeder. Meng het geheel goed door elkaar,

• paprikapoeder

doe het in de spuitzak en maak mooie toefjes in

• kerriepoeder

de uitgeholde eieren. Maak schijfjes van het knak-

• bieslook

worstje en leg een schijfje op het toefje, dat is het

• knakworstje

gezichtje van de baby.

penvrouwtje zelfs, dat er twee tranen langs
zijn wangen biggelden. Hij zag ook bleek,
alsof hij niet goed geslapen had. Zijn rug was
krom omdat hij dagen lang met een gebogen
rug langs de tulpenvelden liep. “Ik moet hem
alles vertellen. Ik weet dat het gevaarlijk is,
maar ik kan het niet langer aanzien,” zei het
tulpenvrouwtje. En ’s-nachts nam ze haar
koffertje met haar zeven mutsen en liep
ermee naar het huis van meneer Bollenhoven. Die lag te woelen in bed, want slapen
kon hij niet meer. “Dag oom Bol!” zei het tulpenvrouwtje toen ze de kamer binnenstapte.
“Het kaboutervrouwtje…..” fluisterde meneer
Bollenhoven. “Droom ik of vergis ik me?” “Je
droomt niet maar je vergist je wel degelijk,”
zei het tulpenvrouwtje, “kaboutervrouwtjes
bestaan volgens mij niet. Maar ik zal je een
geheim vertellen, als je me belooft, dat je
er met niemand over praten zult. Ik ben het
tulpenvrouwtje. Daarom draag ik altijd een
groene jurk, maar voor elke kleur tulp heb ik
een andere muts. Kijk maar”. Ze maakte haar
koffertje open en haalde er zeven mutsen uit.
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Ook vertelde ze, waarom ze die morgen tussen de rode tulpen had gezeten, hoewel ze
haar witte muts op had. “Zo,” knikte meneer
Bollenhoven, “dus je wou hen helpen. Dat is
lief van je. En het is ook lief dat je gekomen
bent om alles uit te leggen. Ik zal het niet verder vertellen. En als mijn vrienden me uitlachen dan laat ik ze lachen.” Het tulpenvrouwtje deed de mutsen weer in het koffertje en
wenste meneer Bollenhoven welterusten.
Die sliep meteen. De volgende dag zei hij
tegen zijn vrienden: “kaboutervrouwtjes bestaan niet!”. “Hoe weet je dat zo opeens!? Je
had er toch eentje gezien?” vroegen ze. “Dat
is mijn geheim,” zei meneer Bollenhoven, “laten we er niet meer over praten”. Toen werden zijn vrienden pas echt nieuwsgierig maar
meneer van Bollenhoven heeft het geheim
nooit verklapt. Jullie moeten ook maar eens
goed tussen de tulpen kijken of je het tulpenvrouwtje kunt vinden.
Verhaal uit het boek ‘Deurtje open Deurtje dicht’
van Lea Smulders
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Fotorubriek Waalwijk
Foto’s en herinneringen van het
Hoefsven

dameskant. De zwemles in de vroege
koude ochtenden vóór schooltijd die ik

Het Hoefsven brengt mij altijd terug

volgde voor het halen van mijn zwem-

in de tijd. Of ik er wandel of zwem, ik

diploma. Ik denk ook altijd aan mijn

geniet er van de rust, de vogels en als

moeder die daar ook zwemmen leerde

je geluk hebt zelfs van ijsvogeltjes… Ik

en er zelfs duikmedailles heeft gehaald.

denk dan aan vroeger toen dit ven nog

Kortom daarom is dit plekje in Waalwijk

deel uitmaakte van het oude zwem-

heel bijzonder. Wie van u heeft ook ver-

bad. Dat zwembad met zijn heren- en

halen, herinneringen of foto’s van dit

mooie gebied. Stuur het naar de Wijk-

een van de bakken die overal staan. Zijn

krant en wellicht verschijnt uw verhaal

de bakken vol, neem dan aub uw afval

in de volgende editie. U kunt mailen

mee naar huis. Zo houden we dit schit-

naar: dewijkkrant@talgv.nl.

terende gebied met elkaar schoon.

Ik wil via deze weg de mevrouw bedan-

Namens alle liefhebbers van dit mooie

ken die iedere dag al het afval bij het

stukje natuur in Waalwijk, hartelijk

ven en de omgeving daar opruimt! Ik wil

dank!

ook een oproep doen aan iedereen die
hier graag recreëert, gooi uw afval in de
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Hoogstaand vuurwerk (8)
Is die met of zonder haringen ? (10)
Zandbrug (12)
Blus- en smeermiddel ineen (14)
Die gaat af en toe (12)
Is dat een luchtig strandbeeld? (10)
Clubactie (8)
Zij logeren aan zee (9)
Strandlint aan zeezijde (10)
Staat met J op de uitkijk (11)
Badend regiment (11)
Luchtvaart op het water (10)
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A. Hoogstaand vuurwerk (8)
N. Dat ros staat uit de zo
B. Is die met of zonder haringen ? (10)
O. Dat paleis staat (niet)
C. Zandbrug (12)
P. Daarbij is strandservic
Dat ros staat uit de zon voor paal (7)
D.
Blusen
smeermiddel
ineen
(14)
Q. Is die meermin beroem
Dat paleis staat (niet) in de woestijn (11)
E. Die gaat af en toe (12)
R. Die komt en gaat in go
Daarbij is strandservice belangrijk (14)
Oplossing
vorige
editie:
F.
Is
dat
een
luchtig
strandbeeld?
(10)
S. Tweekleppige huisvest
Is die meermin beroemd? (7)
G. Clubactie (8)
T. Daarop lig je met opge
Kabouter Christoffel
Die komt en gaat in golven (8)
H. Zij logeren aan zee (9)
U. Bakenen die zandkast
Tweekleppige huisvesting (8)
I.
Strandlint
aan
zeezijde
(10)
bij de reinigings
Daarop lig je met opgeblazen gevoel (8)
Prijswinnaar van de puzzel V.
editieZit1 die
2020
W. Familie van de goudvin
Bakenen die zandkastelen af? (11) J. Staat met J op de uitkijk
Tanja (11)
Pullens
K.
Badend
regiment
(11)
X. Gelovige bakker op he
Zit die bij de reinigingsdienst? (6)
Gefeliciteerd!
L. Luchtvaart op het water (10)
Y. Zijn (geen) Portugese
Familie van de goudvink (11)
Z. Heeft of geeft toegang
Gelovige bakker op het strand (12) M. Sprietige hoofdbescherming (8)
Inmiddels heeft u een kadobon ontvangen van
Zijn (geen) Portugese oorlogsschepen (7)
De Wijkkrant voor een prachtig boeket bloemen,
Heeft of geeft toegang tot de kust (11)
De ingevulde zin onder de puzzel is de oplosssing die kan worden ingezon

26

27

28

29

30

31

32

op te halen bij: Flowers by Miriam Oremans.

De ingevulde zin onder de puzzel is de oplosssing die kan worden ingezonden.
© Morakesch
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Op de koffie bij...
Geen vakantie zonder
kerkbezoek

Sint Jan de Doper biedt meer
dan koperen koepels

Op 5 juli voegt de Waalwijkse Sint Jan

interieurs worden belicht. Dit boek

de Doper zich als vijftiende kerk bij dit

was een inspiratiebron om kerken in

Nederlanders hebben de goede ge-

illustere gezelschap. Deze kerk is uniek

Nederland bekender en toegankelijker

woonte om tijdens hun vakantie in

voor Nederland vanwege zijn neo-By-

te maken voor het grote publiek. Over

het buitenland kerken te bezoeken. De

zantijnse stijl.

onze Sint Jan staat te lezen dat het één

meesten doen dat misschien vooral

van de mooiste kerken van Nederland

omdat het daar binnen lekker koel is.

Baken

Maar een aantal van hen gaat naar bin-

De Sint Jan de Doper is één van de mar-

nen voor de prachtige kunstwerken en

kantste gebouwen in onze gemeente.

verhalen die ze daar aantreffen. Weer

Met zijn 67 meter hoge kerktoren en

terug in eigen land lopen mensen on-

19 koperen koepels is het al vanaf

gemerkt de kerk voorbij. En dat ter-

1925 een baken in De Langstraat. Eerst

wijl ook Nederlandse kerken prachtige

voor passanten zoals boerenkarren en

kunst, magistrale interieurs en boei-

T-Fordjes, die gebruik maakten van de

ende verhalen herbergen.

oude Langstraatweg, van oudsher de

De interesse voor kerkgebouwen en

verbinding tussen de toenmalige han-

synagogen in Nederland wordt de laat-

delssteden ‘s-Hertogenbosch en Geer-

ste jaren sterk aangewakkerd door het

truidenberg. Later, vanaf 1969, is de

project “Grootste Museum van Neder-

Sint Jan een oriëntatiepunt voor snel-

land”. Een initiatief van het Museum

verkeer over de A-59 (de Maasroute).

Catharijneconvent in Utrecht. Op dit

De buitenkant is dus bij velen bekend,

Sint Jan de Doper en het GROOTSTE
MUSEUM VAN NEDERLAND

moment omvat dit museum 14 kerken

de binnenkant alleen bij de trouwe

In 2016 verscheen het monumentale

en 2 synagogen, die zijn verspreid door

kerkbezoekers. Daar gaat verandering

boek “Kerkinterieurs in Nederland”,

heel Nederland.

in komen

waarin honderd beeldbepalende kerk-

is. Terecht dus dat deze kerk deel gaat
uitmaken van het exclusieve gezelschap van veertien kerken en twee
synagogen dat samen het Grootste
Museum van Nederland vormt. Vanaf
5 juli zet Sint Jan de Doper zijn deuren nog vaker open voor het publiek.
Bezoekers krijgen dan via een (gratis)
audiotour van 30 minuten informatie
De 67 meter hoge toren van Sint Jan de
Doper

over alle wetenswaardigheden van dit
Waalwijks kroonjuweel. Het concept
van het Grootste Museum van Nederland is bedacht door het Museum
Catharijneconvent in Utrecht. De deelnemende kerken en synagogen blinken
uit door hun bijzondere geschiedenis,
architectuur en kunstwerken. Van idyllisch dorpskerkje op het platteland tot
een indrukwekkende middeleeuwse
basiliek midden in de stad. Van we-

Sjoerd van Heesch, een (h)eerlijk mensen mens
Op 9 mei overleed, na een kort ziekbed,
Sjoerd van Heesch (44). Hij was een be-

Waardering

Radio debuut bij Maasstad

reldberoemde glas-in-loodramen tot
kleurrijke van dak tot vloer beschilderde interieurs. Hoofdpartner van het
Grootste Museum van Nederland is
de BankGiro Loterij. Het project wordt

Op maandag 4 mei ontving een trotse

Een bijzonder moment voor Sjoerd was

mogelijk gemaakt door een bijdrage

kend en geliefd Waalwijker. Op diverse

Sjoerd uit handen van Wethouder Oda-

zijn eerste radio-optreden, in de stu-

van het Ministerie van Onderwijs, Cul-

plaatsen in de papieren en digitale

basi de erepenning van de gemeente

dio bij Maasstad Radio. Hij was 28 en

tuur en Wetenschap en het Mondriaan

media werd stilgestaan bij zijn dood.

Waalwijk. Vlak voor zijn dood kreeg hij

werd geïnterviewd door Hubert Mol

Fonds.

Daarbij kwamen vaak dezelfde typerin-

ook nog een brief van Hugo de Jonge die

(nu bekend van Omroep Brabant en

gen voorbij als: vriendelijk, vrolijk, vast-

hij begin dit jaar had gesproken. Onze

RTV Utrecht). Hij mocht een door hem-

houdend, creatief (dichter/schrijver/

De Vrienden van de Sint Jan

vicepremier schreef: “Ik beloof jou, dat

zelf gecomponeerd Pink Floydachtig

Twee bestuursleden van de Stichting

componist) en zeer muzikaal. Hij deed

ik mij blijf inzetten voor mensen met

nummer met als titel “Fantasy about

Vrienden van de Sint Jan waren gaar-

zijn werk met een glimlach en zonder

een beperking”. Zijn werk voor inclusie

the Future” inleiden. Het nummer

ne bereid om ten behoeve van onze

te drammen.

wordt voortgezet door de ‘Sjoerd foun-

duurde 8 minuten maar Hubert mocht

Wijkkrant een toelichting te geven op

dation’. Een bijdrage is welkom en kan

maximaal maar 4 minuten laten horen.

de toetreding van de kerk Sint Jan de

worden gestort op: NL89 RABO 0184

Sjoerd verliet de studio met een blij ge-

Doper tot het Grootste Museum van

5731 57.

zicht maar ook met gefronste wenk-

Nederland. Allereerst is daar de onver-

brauwen, vanwege het ontbreken van

moeibare secretaris Max van Mierlo

die laatste 4 minuten.

(82). In 2017 benoemd tot Lid in de

VN-Ambassadeur
Sjoerd had een licht verstandelijke beperking. Zijn levensdoel was de gelijke
behandeling van mensen met een beperking. Als VN-ambassadeur streed

Dromen zijn niet altijd bedrog
Ter gelegenheid van het 1e lustrum

Orde van Oranje-Nassau voor zijn gro-

hij vol overtuiging voor de rechten

van de Stichting Prisma werd in 2002

te verdiensten voor de parochie Sint

van mensen met een beperking onder

een wedstrijd georganiseerd met de

Jan de Doper en de Stichting Vrienden

motto “nothing about us, without us”.

titel “Maak je Dromen waar”. Elke klant

waarvoor hij zich onvermoeibaar heeft

Zijn boodschap was helder: ook gehan-

kon een droomwens indienen. Sjoerd

ingezet (en nog altijd doet) voor het be-

dicapten mogen zelfstandig wonen en

werd winnaar met zijn droom om als

houd en open houden van de Sint Jan

hebben recht op privacy. Sjoerd maakte

gastdirigent een eigen compositie uit

voor toekomstige generaties. Corné

korte filmpjes om het VN Verdrag Han-

te mogen laten voeren door een orkest.

Dijkmans is binnen de stichting belast

dicap op een eenvoudige manier uit te

Hij mocht optreden als gastdirigent van

met de portefeuille “Communicatie en

leggen. In Waalwijk was hij nog volop

het Jeugd Symfonie Orkest van de Mu-

PR” en is met zijn 55 jaren de jongste

bezig met het opzetten van een VN-

zerije en kreeg na afloop een staande

panel voor mensen met een beperking.

ovatie die minuten duurde.

Sjoerd vriendelijk maar doortastend
- Fotografie Tessa Spaaij -
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bestuurder van de stichting Vrienden
van de Sint Jan. Zoals het goede vrijwil-

DE WIJKKRANT
ligers betaamt werken zij beiden niet
voor geld, maar voor een volle aflaat.
Één van de doelstellingen van de stichting is het onder de aandacht brengen
van de religieuze, culturele en maatschappelijke waarden van de kerk. Er

Versterking centrumfunctie

wordt daarom al vanaf 2019 en in

De grote koepels en de slanke toren

goede samenwerking met de parochie,

van de Sint Jan de Doper trekken al

één keer per maand op zondagmiddag

vanaf grote afstand de aandacht van

om half drie, een verrassende, gratis

iedere bezoeker aan het centrum van

toegankelijke, muzikale uitvoering (o.a.

Waalwijk en de Langstraat. De koperen

Shakin Arrows en de Oosterhoutse

koepels en de minaret-achtige klok-

Nachtegalen) of interessante lezing ge-

kentoren wekken niet alleen de bewon-

organiseerd. Door het Coronavirus en

dering, maar ook de nieuwsgierigheid

de RIVM-voorschriften moesten deze

van iedereen die het gezellige centrum

activiteiten in maart worden stopgezet.

bezoekt. En met recht! Want minstens

Max en Corné hebben daar begrip voor

zo imposant als het uiterlijk is het in-

maar vinden het wel jammer dat er

terieur van deze oosters aandoende

even niets gebeurt. Max geeft aan dat

grootste en mooiste neo-Byzantijnse

met deze voor iedereen toegankelijke

kerk van Nederland. Met de viering van

uitvoeringen de kerkdeuren wagenwijd

het 100-jarige bestaan van de Sint Jan

openstaan voor het publiek Het voegt
een extra functie toe aan het kerkge-

Max van Mierlo en Corné Dijkmans staan klaar voor de audiotour

in 2025 en het 800-jarige jubileum van
het patronaat van Sint Jan de Doper in

bouw. Natuurlijk blijft de H. Mis de pri-

kunnen worden ontvangen. Natuurlijk

zijn ook terug te vinden in de prach-

Waalwijk is dit een prachtig initiatief.

maire functie. Maar daarna is er plaats

met inachtneming van de voor musea

tige brochure met de naam “Ontdek de

Daarmee wordt de cultuurhistorische

voor afgeleide functies zoals concerten

voorgeschreven RIVM- maatregelen.

verborgen schatten van de Sint Jan”. De

aantrekkingskracht van Waalwijk en

en lezingen. De Sint Jan moet zo een

De afgelopen weken is er door veel

tour neemt je mee door de hele kerk;

de Langstraat versterkt. Zeker ook als

plek zijn waar mensen zich thuis voe-

vrijwilligers gewerkt aan het inrichten

je krijgt van alles te horen over de ont-

tegen die tijd de nieuwbouw van het

len, waar veel te beleven is en waar

van de informatiebalie en het instal-

staansgeschiedenis, het gebouw en de

Nederlands Leder- en Schoenenmu-

mooie gesprekken kunnen ontstaan.

leren van de beacons en de audiotour.

bijzonderheden. Afgelopen weken is

seum zijn beslag heeft gekregen en de

Dat de Sint Jan behoort tot het selecte

Een beacon is een heel simpel appa-

de benodigde apparatuur voor de au-

upgrading van het centrum is voltooid.

groepje dat onderdeel is van het Groot-

raatje dat signalen stuurt die door de

diotour in de kerk geplaatst. Max be-

Als alle partijen (gemeente, onderne-

ste Museum van Nederland doet Max

app worden opgevangen. De ruime

nadrukt nogmaals dat de toegang tot

mers, horeca, vastgoedeigenaren etc.)

en Corné veel deugd. Corné geeft aan

openstelling van de balie is mogelijk

de kerk en de audiotour gratis zijn. Ui-

de handen ineen slaan wordt Waalwijk

dat je deze waardering van de Sint Jan

gemaakt door de geweldige inzet van

teraard zullen tijdens de openingsuren

opnieuw HET centrum van de Lang-

kunt vergelijken met het toekennen

maar liefst 60 vrijwilligers, die de afge-

alle corona-maatregelen strikt in acht

straat: the place to be.

van een Michelin-ster aan excellente

lopen weken een korte opleiding heb-

worden genomen.

restaurants. Alleen smullen de bezoe-

ben gehad tot gastvrouw en gastheer.

Overigens

zijn ook andere (gratis)

Aan het einde van het gesprek wil-

kers in dit geval met de oogpupillen en

Voldoende personen dus om de kerk

rondleidingen voor groepen het hele

len Max en Corné nog wel kwijt dat ze

niet met de smaakpupillen.

vijf middagen per week open te kunnen

jaar door aan te vragen, ook buiten de

eigenlijk nog één wens hebben. Ze

houden.

openingstijden. Meer informatie op de

zouden graag ook de beklimming van

site: www.vriendensintjanwaalwijk.nl/

de toren van de Sint Jan in de muse-

open-kerk.

um-filosofie willen betrekken. Ze hou-

De voorbereidingen
Na twee maanden vertraging door het

Met trots melden Max en Corné dat Jet-

coronavirus en de RIVM-maatregelen

tie Haan, ook van de Stichting Vrienden

gaat het toch gebeuren. De Sint Jan

van de Sint Jan, er in is geslaagd om de

Hebt U nog vragen of wilt U zich aan-

ze de bezwaren van de trappen die te

in Waalwijk is vanaf zondag 5 juli niet

kerk als museum onder de aandacht

melden als gastvrouw/-heer, gids of

hoog, te smal en te gevaarlijk zouden

langer alleen een rooms-katholiek

te brengen bij de scholen in Waalwijk.

baliemedewerkster/-ter bel dan

zijn kunnen beantwoorden. Met deze

kerkgebouw, maar ook een museum.

Samen met de basisscholen wordt een

06 29 3064 70 of mail naar

opdracht stellen ze zichzelf weer een

De voorbereidingen daarvoor zijn af-

interessant programma ontwikkeld

info@vriendensintjanwaalwijk.nl.

nieuw doel.

gerond. Hoe Sint Jan de Doper de stap

over de Sint Jan. Op jaarbasis zullen dan

van kerk naar museum zet wordt ons

een paar honderd kinderen kennis ma-

door Max en Corné haarfijn uitgelegd.

ken met de schoonheid van deze kerk.

Samen met vele vrijwilligers hebben ze
hard gewerkt om het “museum” op 5

Audiotour

juli a.s. te kunnen openen.

Voor de audiotour kunnen belangstel-

den zich nu al bezig met de vraag hoe

lenden zich melden bij de Infobalie in
Corné memoreert dat de aansluiting bij

de kerk die van woensdag tot en met

het Grootste Museum van Nederland

zondag open is van 13.30 tot 16.30

gepland was op 15 mei jl. Maar ook hier

uur. De balie is gelegen direct rechts

was het Coronavirus spelbreker. Per 1

naast de oostelijke ingang. De tour is

juni werd door het kabinet de regeling

verkrijgbaar in het Nederlands en het

voor o.a. musea versoepeld, waardoor

Engels en duurt 30 minuten waarin 10

per 1 juli 100 personen tegelijkertijd

hoogtepunten worden toegelicht. Deze

Geld & Woning Waalwijk - Vlijmen T: 073 – 88 010 38 / 06- 456 36 139
E: waalwijk@geldenwoning.nl I: www.geldenwoning.nl
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Markant persoon
Een enorme lijst aan vrijwilli-

Dat verdient een lintje!

den i.v.m. de voorwedstrijden, meestal

er vele voorzitters geweest en hij heeft

werden die gedaan door de pupillen.

zelf drie jaar zitting gehad binnen het

Dit kan natuurlijk niet zonder steun van

hoofdbestuur. Hij herinnert zich nog

thuis, zijn vrouw gaf hem veel ruimte.

alle voorzitters: Jeff Mahieu, ton Elings,

De familie kwam meestal op de tweede

Cris de Grauw, jan Bakkers, Ad van

plaats. Eerst kwam voetbal, daarna had

Oudheusden, Rob Hormann, Peter van

hij pas tijd voor verjaardagsfeestjes.

Meeuwen en Paul Pullens, Jannie Kan-

Rond de wedstrijden werden vaak lote-

ters als interim toen Jan bakkers over-

rijen georganiseerd, ook daar hielp Ge-

leed.

Gerard was er al vroeg bij, als het aan-

rard graag mee. De blinde toto zorgde

Naast dit stevige takenpakket heeft hij

komt op vrijwilligerswerk. Hij trad daar-

voor een leuke opbrengst die ten goede

ook jongeren begeleid die weleens de

mee in de voetsporen van zijn vader.

kwam aan de pupillenafdeling voor o.a.

fout ingingen en bij Bureau Halt en de

Ook zijn vader heeft een lintje gekregen

het bekostigen van zaalvoetbal. De

Raad voor de kinderbescherming te-

voor het vrijwilligerswerk en zelfs een

cadeautjes voor de loterij werden ge-

rechtkwamen. Dit ging altijd in overleg

Pauselijke onderscheiding vanwege de

sponsord.

met Theo en het doel was om de jonge-

gerswerk, veel mooie ervaringen,
fijne mensen om mee samen te
werken. Gerard kan terugkijken
op een fantastische tijd als vrijwilliger.

vele werkzaamheden voor de kerk.

ren weer op het rechte pad te krijgen. Dat

Maar Gerard zelf kan er ook wat van. Hij

Hetzelfde geldt voor de jaarlijkse loterij,

lukte uiteindelijk altijd. Natuurlijk moeten

groeide op in een dorp en als kind hielp

die organiseerde Gerard ook vaak. Hij

de jongeren wel luisteren maar een fout-

hij vaak met knutselen in de kerk. Toen

maakte lange dagen op zaterdag om

je maken kan iedereen gebeuren.

hij wat ouder werd was het dorp nogal

alle lootjes en geld in ontvangst te ne-

saai voor de jeugd. Samen met vrien-

men van de verkopende jeugd. Maar als

Verder is hij ook actief met buurtpre-

den en een volwassene startten ze een

de verkoop niet genoeg was, stuurde

ventie, buurtwhatsapp en was hij be-

jeugddisco: ‘Discoclub The Shipssight’.

hij de jeugd gerust nog naar de kantine

trokken bij bpt oprichten, Oud Bork, De

De disco werd gehouden in het zaaltje

om daar nog wat extra te verkopen.

Megt (De Hoef) en het Kabinet en de

bij de kerk, uiteraard na toestemming

Dat werkte aanstekelijk, de zoon van

Amstel, buurtactiviteiten en natuurlijk

van de Pastoor.

Gerard werd ook enthousiast. Het zit

de jaarlijkse Avondvierdaagse. En na-

echt in de genen. Zijn zoon ging naar

tuurlijk nog steeds actief als vrijwilliger

het industrieterrein en verkocht 1228

bij WSC. Al met al een flinke lijst om

loten in een bepaald jaar. Topverkoper!

trots op te zijn!

Gerard heeft met een groot aantal

Kortom: dat verdient een lintje. De bur-

mensen samengewerkt, zoals met

gemeester van Waalwijk heeft in April

Gerard Snijders en Riny van Venrooy,

Gerard persoonlijk gebeld en gefelici-

allebei collega-vrijwilligers en goede

teerd.

vrienden. Inmiddels is Riny overleden,

Vanwege corona ging dat even wat an-

Gerard koestert de mooie herinne-

ders als normaal. Op 3 juli a.s. is de of-

ringen aan hem en de leuke tijd. Toon

ficiële uitreiking in Theater de Leest.

Voogd was ook fanatiek vrijwilliger en
erg betrokken, en hij organiseerde ook
het internationale toernooi.

Gebiedsverdeling
Waalwijkse wijkadviseurs

Na een paar jaar ging Gerard ook Toon
helpen met de internationale toernooien. Dat was een drukte! Ze konden
Ook bij voetbal was Gerard al vroeg

meestal terecht in een school, zoals in

betrokken. Op jonge leeftijd hielp hij al

de Walewyc en later in de Overlaat. Pa-

mee bij de jeugd. In 1980 is hij bij WSC

trick van Giersbergen hielp Gerard met

gaan helpen als chauffeur. De lijst met

koken en tijdens het toernooi rinkelde

de diverse werkzaamheden die daarop

de telefoon van Gerard geregeld. Het

volgde is indrukwekkend lang.

gewone voetbal bij WSC moest ook nog

Door het vertrek van Wieteke
van Caem en Jan van Horssen is
er een andere gebiedsverdeling
voor de wijkadviseurs ontstaan.

doorgaan en hij was onmisbaar! Jaren-

Margriet van Schöll blijft het vertrouw-

Organisatie bij de Aspiranten, onder-

lang heeft Gerard het internationale

steuning van de Pupillen en later de

toernooi mogen organiseren, na de

volle verantwoordelijkheid over de Pu-

33e editie werd dit gestopt vanwege de

pillen samen met Jan van de Wiel. Jan

crisis. Daarna is het nooit meer gelukt

had al veel ervaring met Pupillen en

om op te starten, maar hij kijkt terug op

Gerard leerde veel van hem. Naast de

een hele leuke tijd.

Samen met een administratieve on-

en gaf hij keeperstraining. Ook op zon-

Een mooie en indrukwekkende loop-

het gezicht voor de gemeente Waalwijk

dag was hij vaak rond de velden te vin-

baan dus. In de loop van de jaren zijn

de gezicht voor Waalwijk-Noord en
Barry Schrijvers neemt Waalwijk-Zuid
en West voor zijn rekening.

dersteuner worden Margriet en Barry

Pupillen floot Gerard ook wedstrijden

als wijkadviseurs.
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Ondanks de Coronamaatregelen wordt
er gewoon doorgewerkt. Margriet en
Barry geven er de voorkeur aan om
met wijkbewoners af te spreken op
(buiten-) locaties.
Beiden zijn te bereiken via de
website van de gemeente:
https://www.waalwijk.nl/inwoners/
wijkadviseurs_41166/
(E-mail mvanscholl@waalwijk.nl
of bschrijver@waalwijk.nl)
Of telefonisch: 0416-683456
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Het nieuwe normaal:
drie maanden die ons leven hebben veranderd
Het nieuwe normaal: drie maanden die ons leven hebben
veranderd

waarderen als dit “normale
leven” ontoegankelijk
Wie zou er een halfbeginnen
jaartegeleden
Zondag
22 is.maart

Als je terug kijkt besef je dat juist de simpelste dingen ons gelukkig maken en dat wij dit pas

– Beperkt aantal mensen in winkels,

Iedereen krijgt het landelijke ALERT be-

dus opstellingen buiten de winkel-

richt

deuren.

Maar goed, hiermee moesten we leren omgaan.
“De Wijkkrant” heeft een korte terugblik maken over deze tijd.

aan denken dat zulke simpele

De toespraak
van minister-president Mark Rutte over de stand van zaken rond het coronavirus in
dingen zoals een terrasje
pakken,
Nederland. De belangrijkste massage: geen volledige lockdown, Nederland moet een
Maandag 16 maart

gesloten. Er is een beroepsverbod

oma op bezoek gaan of sporten

voor o.a. kappers.

Zondag 22 maart
Iedereen krijgt het landelijke ALERT
bericht

– Parken,

niet meer zouden mogen? Geen

5 april
festivals, concerten,Donderdag
naar
Wij reizen
beginnen te beseﬀen
hoe

#blijfthuis

stelbaar. Toch is het
de nieuwe
We beginnen
met geen handen meer
werkelijkheid.

schudden en veel je handen te
wassen (20 sec).
Scholen zijn dicht tot 28 april maar
gaat mogelijk pas in mei/juni weer open, ouders geven thuis les aan hun kinderen.
De vloeren worden af geplakt bij supermarkten en anderen winkels om klanten op een afstand van
1,5m van elkaar te houden.
Beperkt aantal mensen in winkels, dus opstellingen buiten de winkeldeuren.
Horeca, sportscholen , kapsalons zijn gesloten. Er is een beroepsverbod voor o.a. kappers.
Parken, wandelpaden, stranden, grachten zijn in het weekend gesloten.
Gehele sportseizoen geannuleerd.
Concerten, theater, festivals, entertainmentevenementen - geannuleerd.
Bruiloften, familiefeesten geannuleerd.
Geen massa, kerken zijn gesloten.
Max 30 mensen aanwezig bij een uitvaart.
Aanvankelijk geen bijeenkomsten van 100 of meer, daarna 50 of meer, nu 2 of meer.
We moeten afstand van elkaar nemen, 1,5 meter.
Tekort aan mondkapjes, beschermende kleding, handschoenen, brillen voor onze
eerstelijnswerkers.

Donderdag 5 april

Als je terug kijkt besef je dat juist de

baar we zijn.

en dat wij dit pas beginnen te waarde-

Bron: Facebook

tijd.

Maandag 16 maart
De toespraak van minister-president
Mark Rutte over de stand van zaken
rond het coronavirus in Nederland. De
belangrijkste massage: geen volledige
lockdown, Nederland moet een groepsimmuniteit creëren.

dan €4.000 aan vaste lasten hebben
kunnen de TOZO aanvragen.

– Concerten, theater, festivals, enter-

– Werkgevers die 3 maanden lang mi-

tainmentevenementen - geannuleerd.

nimaal 20% omzet verlies hebben

– Bruiloften, familiefeesten geannuleerd.

kunnen Max 90% vd loonkosten te-

– Geen massa, kerken zijn gesloten.

gemoet zien via de NOW regeling.
– ZZP-ers en zelfstandigen met per-

soneel kunnen eenvoudig bijstand
Bij lichte klach

van 100 of meer, daarna 50 of meer,
nu 2 of meer.

verkoudheid b

Bij 1 familielid
aanvragen, waarbij alleenstaanden
iedereen binne

aangevuld worden tot €1.050
echtparen tot €1.500

– We moeten afstand van elkaar ne-

benodigdheden, geen papieren handdoek, geen wasmiddel, geen handdesinfecterend

een korte terugblik gemaakt over deze

grachten zijn in het weekend gesloten.

– Aanvankelijk geen bijeenkomsten

kelijk is. Maar goed, hiermee
moesten
Hamsteren is begonnen en we hebben geen toiletpapier, geen desinfecterende
middel meer in deheeft
winkels.
we leren omgaan. “De Wijkkrant”

zet verlies denken te halen en meer

vaart.

#wedoenditsamen #covid19 #blijfthuis

naar huis te gaan naar hun familie.

stranden,

– Max 30 mensen aanwezig bij een uit-

Wij beginnen te beseffen hoe kwets-

simpelste dingen ons gelukkig maken
ren als dit “normale leven” ontoegan-

wandelpaden,

– Medische hulpverleners zijn bang om
– Bedrijven die meer dan €4.000 om-

– Gehele sportseizoen geannuleerd.

kwetsbaar we zijn

Bron: Facebook
het buitenland, dit klinkt
onvoor#wedoenditsamen #covid19

ven/werken.
– Bijna niemand op straat of op de weg.

– Horeca, sportscholen , kapsalons zijn

groepsimmuniteit creëren.

kinderen naar school brengen, bij

– Overheid stimuleert om thuis te blij-

– We beginnen met geen handen meer

men, 1,5 meter.

schudden en veel je handen te

mende kleding, handschoenen, bril-

– Scholen zijn dicht tot 28 april maar

len voor onze eerstelijnswerkers.

gaat mogelijk pas in mei/juni weer

Er worden boe
wegens het ov
regels.
Hotels stellen
om herstellend
patiënten op t
Iedere dinsdag
van premier Ru

Dit is de nieuwe pandemie van het co-

– Tekort aan mondkapjes, bescher-

wassen (20 sec).

De regering sl

en
alle niet-essen

Grapperhaus & de Jong.

2400 ic bedden zijn
er zeker nodig , voor
meer is geen verplegend
ronavirus
(Covid-19),
aangekondigd
oppersoneel te
Ipv 2 ic bedden per verpleegkundige zijn er nu 4 die door 1 persoon in de gaten
moeten worden.

12
maart
2020.
Overheid
stimuleert
om thuis te blijven/werken.

Bijna niemand op straat of op de weg.
Medische hulpverleners zijn bang om naar huis te gaan naar hun familie.
Bedrijven die meer dan €4.000 omzet verlies denken te halen en meer dan €4.0
lasten hebben kunnen de TOZO aanvragen.
Werkgevers die 3 maanden lang minimaal 20% omzet verlies hebben kunnen M
loonkosten tegemoet zien via de NOW regeling.
ZZP-ers en zelfstandigen met personeel kunnen eenvoudig bijstand aanvragen
alleenstaanden aangevuld worden tot €1.050 en echtparen tot €1.500

Maandag 30 april

open, ouders geven thuis les aan hun

Ook de social media doen mee, bijvoor-

kinderen.

Dit is de nieuwe
pandemie van creëert
het coronaviruseen
(Covid-19),
aangekondigd op 12
beeld
Facebook
nieuwe

– De vloeren worden af geplakt bij su-

“like”

Maandag 30 april
Bij lichte klachten
Ook devan
social media doen mee, bijvoorbeeld Facebook creëert een nieuwe “lik
verkoudheid blijf je binnen.
Bij 1 familielid met koorts blijft
iedereen binnen.
De regering sluit de grens voor
alle niet-essentiële reizen.
Er worden boetes opgelegd
wegens het overtreden van de
regels.
April - mei
Hotels stellen zich beschikbaar
Iedereen past z
om herstellende Corona
“nieuwe norma
patiënten op te nemen.
thuis, studeren
Iedere dinsdag persconferentie
vergaderen onl
van premier Rutte en ministers
via Zoom…

permarkten en anderen winkels om
klanten op een afstand van 1,5m van
elkaar te houden.

Grapperhaus & de Jong.
Hamsteren
is begonnen en we hebben
2400 ic bedden zijn er zeker nodig , voor meer is geen verplegend personeel te vinden.

Ipv 2 ic bedden per verpleegkundige zijn er nu 4 die door 1 persoon in de gaten gehouden

geen
toiletpapier, geen desinfecterende
moeten worden.

Overheid stimuleert om thuis te blijven/werken.
Bijna niemand op straat of op de weg.
Medische hulpverleners zijn bang om naar huis te gaan naar hun familie.
Bedrijven die meer dan €4.000 omzet verlies denken te halen en meer dan €4.000 aan vaste
lasten hebben kunnen de TOZO aanvragen.
Werkgevers die 3 maanden lang minimaal 20% omzet verlies hebben kunnen Max 90% vd
loonkosten tegemoet zien via de NOW regeling.
ZZP-ers en zelfstandigen met personeel kunnen eenvoudig bijstand aanvragen, waarbij
alleenstaanden aangevuld worden tot €1.050 en echtparen tot €1.500

benodigdheden, geen papieren handdoek,

Wij gaan massa
thuineren, het g
poetsen en ont
hobby’s.

geen wasmiddel, geen handdesinfecterend middel meer in de winkels.

April - mei
Iedereen past zich aan de “nieuwe nor-

Dit is de nieuwe pandemie van het coronavirus (Covid-19), aangekondigd op 12 maart 2020.

–
Bij lichte
Maandag
30 april klachten van verkoudheid

maal”: wij werken thuis, studeren digi-

Ook de social media doen mee, bijvoorbeeld Facebook creëert een nieuwe “like”

taal, vergaderen online en zelfs sporten

blijf je binnen.

– Bij 1 familielid met koorts blijft iedereen binnen.

via Zoom…

April - mei

Iedereen past
zich aan
de
Wij
gaan
massaal klussen, thuineren,
– De regering sluit de grens voor alle
“nieuwe normaal”: wij werken

niet-essentiële reizen.

het gehele huis poetsen en ontdekken

thuis, studeren digitaal,
vergaderen online en zelfs sporten
via Zoom…

– Er worden boetes opgelegd wegens
het overtreden van de regels.

nieuwe hobby’s.

Wij gaan massaal klussen,
thuineren, het gehele huis
poetsen en ontdekken nieuwe
hobby’s.

– Hotels stellen zich beschikbaar om

Gelukkig mogen we weer veel meer

herstellende Corona patiënten op te

dingen doen: terrassen zitten vol, je

nemen.

mag op bezoek bij de vrienden, zelfs

– Iedere dinsdag persconferentie van

sommige vakanties gaan door! Dit is

premier Rutte en ministers Grapper-

een goed lesje voor ons allemaal, wij

haus & de Jong.

zijn zo kwetsbaar en moeten genieten

– 2400 ic bedden zijn er zeker nodig ,
voor meer is geen verplegend perso-

van het leven en waarderen wat we
hebben.

neel te vinden.
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– Ipv 2 ic bedden per verpleegkundige

De Wijkkrant is benieuwd hoe je leven

zijn er nu 4 die door 1 persoon in de

is veranderd sinds Corona. Deel het

gaten gehouden moeten worden.

met ons op Facebook.

ukkig mogen we weer veel meer dingen doen: terrassen zitten vol, je mag op bezoek bij de
nden, zelfs sommige vakanties gaan door! Dit is een goed lesje voor ons allemaal, wij zijn zo
tsbaar en moeten genieten van het leven en waarderen wat we hebben.

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.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

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
14.00 - 15.00

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

W O E N S DAG
09.00 - 10.00 Yoga
10.30 - 11.30 Yoga 2e groep
Vanaf 19.30 	Rikken en jokeren
(ca. 2x per mnd)
(Data worden gepubliceerd)

M A A N DAG
09.00 - 12.00 Spaanse les
10.00 - 12.00 Somalische
Naaiclub
13.00 - 17.00 BV de Amstel
13.00 - 17.00 Vrije Inloop
14.00 - 16.00 Handwerken
19.00 - 00.00 BV Zanddonk
19.30 - 23.30 Sjoelver. De
Zandschuivers
19.00 - 21.00 COZY
D I N S DAG
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 16.30
14.00 - 16.00
19.00 - 00.00

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

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

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

W O E N S DAG
09.00 - 11.30 Schildersclub
12.30 - 13.30 Soepgroep
13.00 - 17.00 BV De Amstel
13.00 - 17.00 Vrije Inloop
19.00 - 21.00 WSV Waalwijk
20.00 - 23.00 Country Dans

V R I J DAG
14.00
19.00

D O N D E R DAG
13.00 - 17.00 Vrije inloop
13.30 - 15.30 Country Dans
13.00 - 15.00 Wij(k)diensten
16.00 - 17.00 MeidenClub CdeT
19.00 - 21.30 Dansclub Waalwijk

Z O N DAG
10.00 -12.30

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

Yoga 55+
Bridge
De Notenkrakers
Musical Next

Bingo - om de week
Djemm

Z AT E R DAG
Bijscholing
Allochtonen

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

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

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

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

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

D I N S DAG
09.00 - 11.30 	‘Thuis met
Dementie’
(voor mensen met de ziekte
dementie en hun mantelzorgers)
13.00 - 17.00 Vrije Inloop
13.30 - 16.00 Kooklab
In een kleine groep experimenteren
met recepten (vooraf aanmelden)
16.00 - 17.00 ‘Afhalen bij…Bert’
reserveren noodzakelijk, ter
plaatse op afhaaltijden of via:
bert@parkpaviljoenwaalwijk.nl
W O E N S DAG
13.30 - 14.30 Nationale Diabetes
Challenge
D O N D E R DAG
09.30 - 11.30 Taalgroep
(m.u.v. schoolvakanties)
13.00 - 17.00 Vrije Inloop
16.00 - 17.00 ‘Afhalen bij…Bert’
reserveren noodzakelijk, ter
plaatse op afhaaltijden of via:
bert@parkpaviljoenwaalwijk.nl
V R I J DAG
GESLOTEN

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

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

19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

Stoelfit voor 		
senioren
Aerobics 1e groep
Aerobics 2e groep

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

Z O N DAG
gesloten

Z AT E R DAG
13.00 - 17.00 Vrije Inloop
15.00 - 18.30 ‘Muziek met…’
Z O N DAG
In augustus en september elke 2e
en 4e zondag van de maand live
optredens
Op zoek naar een ruimte voor
uw bijeenkomst, vergadering of
clubavond?
info@parkpaviljoenwaalwijk.nl of
www.parkpaviljoenwaalwijk.nl

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

COLOFON

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

