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Meer adoptiegroen op
het Mr. Troelstrapark
Een paar maanden geleden kwam één

afgeleverd door de fa. Roestenburg in

van de commissieleden met het voor-

Nieuwkuijk. Mooie volle planten alle-

stel om een gedeelte dat de Gemeente

maal, zodat je meteen al mooie perken

onderhoud van het middenterrein aan

hebt. Met een aantal bewoners alles

te vragen als adoptiegroen. We vonden

geplant. Gezellig en natuurlijk met de

dat na 15 jaar de beplanting wel aan

nodige koffie erbij. Alles op de nodige

iets nieuws toewas.

afstand. Het was even een behoorlijk

De rest van de commissie was het

werk, maar het resultaat mag er zijn.

hiermee eens Dus

Mandy en dochter Dena vullen de hanging baskets. (Ook wel bloembakken genoemd)

Hanging baskets
Laurierstraat

het bij Margiet,

consulente voor Waalwijk Noord aan-

In het begin iedere dag sproeien om

gevraagd als adoptiegroen. Groen licht

het goed te laten aanslaan. Daarna

hiervoor gekregen. En alle medewer-

hebben de mannen van beplantingen

king. Dus konden we het verder uit-

de rest van het park onder handen ge-

werken. Het gedeelte van het midden-

had, dus ziet er weer netjes uit. Dus als

terrein bij de jeu de boules baan en de

het mooie weer wil komen kunnen we

bankjes. 3 Grote perken en 2 kleine.

daar heerlijk en gezellig zitten en o.a.

(We hebben al een aantal jaren 6 bak-

jeu de boulen .

ken en 2 kleine perken als adoptiegroen en dat bevalt prima.)
Samen met Margriet gaan kijken wat
we zelf wilden doen en hoe we het in

Door corona verliep het dit jaar ook

wilden richten.

weer anders dan dat we gewend zijn.
Normaal gesproken is het een gezellig

Margriet had een lijst van planten ge-

groepsgebeuren met koffie en gebak.

maild, zodat we konden uitzoeken wat

Als het weer kan komt er alsnog een

ons mooi leek. Handig in deze tijd, om-

buurtborrel. Het vullen en ophangen
gebeurde op woensdag 12 mei 2021.

dat gaan kijken bij een tuincentrum er

We hopen dit jaar weer iets meer te

natuurlijk niet inzat. Maar bestellen bij

organiseren voor de bewoners. Er zijn

het tuincentrum geen probleem.

nog ideeën genoeg. Vorig jaar toch

We hebben gekozen voor een diver-

nog 2 koffieochtenden georganiseerd

siteit, in ieder perk een andere sa-

met mooi weer op het middenterrein.

menstelling van planten. Veel bloei-

Heel gezellig en grote opkomst en met

end in verschillende jaargetijden en

Kerstmis voor allemaal een feeststol

groenblijvend, zodat we in de winter

rondgebracht, zodat we , ondanks dat

ook wat kleur hebben. De perken die

we elkaar minder zien, toch aan ieder-

leeg moesten, werden leeggehaald en

een gedacht wordt.

voorbewerkt door de gemeente.
De gevulde bakken staan klaar om weg-

Buurtgenoten Piet en Kees helpen mee

Dat scheelde ons een hoop zwaar werk.

Activiteitencommissie

gebracht te worden.

met het wegbrengen en ophangen.

Alle planten besteld en dat werd keurig

Mr. Troelstrapark
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We bestaan 12,5 jaar en daar zijn we héél trots op! Hiernaast de allereerste krant in
‘nieuwe stijl’ die toen uitgebracht werd, nog in zwart met blauwe steunkleur. Inmiddels
is er veel veranderd, we hebben nieuwe vrijwilligers en de krant wordt nu helemaal in
kleur gedrukt. Wat nog hetzelfde is gebleven is het enthousiasme van de mensen die
meewerken aan onze krant. Zó fijn om te werken met deze vrijwilligers! (en mocht je
ook interesse hebben, meld je aan!)
In deze krant kun je lezen over de eerste vrijwilligers die betrokken waren het ontstaan
van bij de krant maar ook de huidige vrijwilligers over ‘onze krant’ en ‘ons Waalwijk’.
Natuurlijk vergeten we niet om een klein feestje te vieren, door het oplossen van de extra
puzzel kun je een heerlijk diner winnen! Verder in de krant een kijkje bij de nieuwe brandweer-kazerne in Waalwijk en het afscheid van onze burgemeester: Nol Kleijngeld. Ook een
bijzonder verhaal over Grlpwr On Tour en niet te vergeten het lintje van Lucy.
Veel leesplezier en een fijne vakantie!
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Laat ons weten in welke
straat of op welke
Lunchtoppers
locatie de foto is genomen of welk gebouw er
op de foto staat en win een
diner voor 2 bij eetcafé
City in Waalwijk.

4
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Mail de oplossing
voor 22 november
2021 naar:
dewijkkrant@talgv.nl
met uw naam en adres.
SUCCES!!!
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6

5

10

7

2____________________
3____________________
4____________________
5____________________
6____________________

8

7____________________
8____________________

9

9____________________
10____________________
11____________________

14

13
11

12____________________
13____________________
14____________________

12
2

DE WIJKKRANT

De inspiratie van
Grlpwr On Tour

Column

VRIENDELIJK VERZOEK
OM DEZE COLUMN NIET TE LEZEN

Precies wat was verwacht. U, als lezer, negeert de kop boven deze column.
En U bent niet de enige die, net als zovele anderen, zijn eigen ding doet. De
anderhalve meter afstand is aan U niet besteed. U houdt er zich niet aan en
“het kan u niet boeien”. Gaat U toch door met verder lezen? Dan waarschuw ik U
op voorhand dat het geen pretje wordt.
Zonder dat we het goed in de gaten hadden is Corona ons leven binnen gedrongen.
De eerste signalen in december 2019 en januari 2020 werden genegeerd. Het

Ik krijg zelf gewoon bijna zin in handbiken.

sportmaatje Diana van Weerdenburg –

Ingrid de Waal vertelt zó inspirerend

Nederlof te doen. Al jaren vriendinnen

kabinet zag het gevaar er niet van in en gaf gul een paar miljoen mondkap-

over het belang van parasporten en

en nu samen aan het sporten. Zij heb-

jes weg. Een paar weken later moesten ze worden ingevlogen. En weer later

alles wat erbij komt kijken. Wat een

ben wel een verhaal te vertellen.

ging er een olijke Nederlander met zijn maten daar ongezien 29 miljoen euro

enthousiasme, wat een kracht. Girlpower

Ze maken een mooie voorstelling, waar

aan verdienen. Ondertussen werd de greep van Corona steeds sterker. Er kwa-

in onvervalste vorm.

vriendschap de verbinding legt tussen
sport en parasport. Diana en Ingrid

men verschillende golven over ons heen. We konden niet meer gaan en staan
waar we wilden. Er kwamen tig maatregelen die onze vrijheid inperkten. Zoals
was je handen, bij klachten thuis blijven, mondkapjes dragen, geen afscheid nemen van dierbaren, niet naar school, avondklok etc. Wat hadden we het daar
moeilijk mee. We leven, of beter gezegd we leefden in een tijdsgewricht waarin
vrede, vrijheid en gezondheid een vanzelfsprekendheid waren. We rekenen erop
dat over een paar maanden alles weer als vroeger is. Bent U er nog? Vergeet het
maar. We zullen ontdekken dat onze beelden zullen moeten worden bijgesteld.
We zijn keihard met de neus op de feiten gedrukt. Met Corona hebben we een
generale repetitie gehad waarbij heel veel fout is gegaan. Deze eeuw komen er
nog veel meer golven op ons af. Maar dan van een soort waar geen geneesmiddelen of vaccins voor zijn. Bent U er klaar voor? “Fasten your seatbelts” zeg-

Ingrid komt zelf in aanraking met hand-

fietsen graag en veel samen. Diana op

biken tijdens haar revalidatieperiode.

haar racefiets en Ingrid in haar hand-

Het was haar begeleiders direct dui-

bike. Een voorstelling die ook gaat over

delijk dat ze graag bezig is, graag sport

‘niet zielig gevonden willen worden’.

en daarom wordt ze uitgenodigd om te

Kijk naar wat wél mogelijk is!

trainen voor een bergbeklimming per

De voorstelling slaat direct aan. Ze

handbike in Oostenrijk. Een superzware

spelen de voorstelling tijdens het fes-

training, tegelijk ook erg motiverend.

tival vier keer. Daarna zijn ze zelf zo en-

Volgens Ingrid gaat iemand die daar

thousiast en gaan op zoek naar meer

aan deelgenomen heeft nooit meer

mogelijkheden. Ze willen nog meer

stoppen met sporten.

mensen bewust maken en gaan actief

Gaandeweg ontdekt Ingrid dat para-

op zoek naar de beste doelgroep voor

gen ze in de luchtvaar als er turbulentie wordt verwacht. In die branche heb je

sporten helemaal niet vanzelfsprekend

de voorstelling. Er staan dan diverse

tenminste nog een radar waarop je kunt zien welke buien je wanneer kunnen

is. Er zijn niet overal verenigingen, in

activiteiten en voorstellingen gepland.

wachten.

Waalwijk is zelfs maar heel weinig be-

Het is dan voorjaar 2020 en opeens

schikbaar. Rolstoelbasketbal speelt

zijn er de maatregelen waardoor alle

Ingrid in Tilburg, want dat bestaat niet

stilgelegd wordt.

Wat te denken van de opkomst van een figuur zoals Xi Jinping die zich tot doel

in Waalwijk, en ook een handbikeclub

heeft gesteld dat China in 2049, bij het 100 jarig bestaan van de Volksrepubliek,
het machtigste land ter wereld zal zijn. Gekscherend zeggen mensen al dat wij
straks niet meer naar de Chinees gaan, maar dat de Chinees naar ons komt.
Verder hebben we machthebbers zoals Poetin, Bolsonaro, Erdogan, Orban, Loekasjenko etc. die allen gemene gemeenschappelijke trekjes hebben. Ze hongeren naar macht en geld, zijn van nature corrupt en allergisch voor inspraak. Ze
hebben dezelfde hobby: het manipuleren van verkiezingsuitslagen.
Het is niet alleen de mens die ons schrik aanjaagt. De natuur is ook bezig met
ons af te rekenen. De eerste facturen zijn al verzonden: smeltende poolkappen,
een stijgende zeespiegel. Onze wereldberoemde Deltawerken zijn berekend op

ontbreekt in Waalwijk. Tijd om dit goed

Ingrid fietst nog steeds vaak en is nog

op de kaart te zetten! Ingrid wordt er

steeds geïnspireerd. Ze wil heel graag

zelf enthousiast over en zoekt contact

als ervaringsdeskundige spreken, zoals

met gemeente.

bijvoorbeeld bij congressen, op scholen

Bewegen is erg belangrijk, vooral voor

of andere bijeenkomsten. Ze vindt het

mensen met een beperking, en Ingrid

belangrijk dat mensen zich bewust zijn

wil heel graag veel meer mensen daar

van het belang van parasporten. De

bewust van maken. Na haar revalida-

vraag is of de voorstellingen nog eens

tieperiode krijgt ze direct vanuit de ge-

terugkomen en in welke vorm. Alles zal

meente een scootmobiel aangeboden.

opnieuw opgestart moeten worden.

Fantastisch natuurlijk, maar waarom

Op een dag gaat dat weer gebeuren.

een stijging van 50 cm tot 100 cm. Nieuwe berekening komen uit op 3 meter

geen handbike? Een aankoppelstuk

Tot die tijd inspireert Ingrid gewoon

stijging in 2100. “De Randstad, met meer dan 8 miljoen mensen, is een badkuip

voor de rolstoel, zodat je in ieder ge-

mensen op haar eigen manier met haar

die ieder jaar verder wegzakt terwijl het water stijgt” zei Rutger Bregman in “De

val met je armen nog in beweging

aangrijpende, bijzondere verhaal.

Wereld Draait Door”. Criticasters negeren of bagatelliseren dat. Dit gebeurde

blijft? Dat brengt mensen ook op de

ook met Johan van Veen. Een ambtenaar bij Rijkswaterstaat die de Watersnood
van 1953 voorspelde. Niet één keer maar 20 jaar lang.

plaats van bestemming. Ingrid werkt er

Wil je meer weten?

voortdurend aan om mensen hiervan

Op de website vind je meer informatie

bewust te maken.

https://grlpwrontour.com/
En volg grlpwrontour op Facebook,

En dan hebben we het nog niet gehad over de gevolgen van ontbossing, de verandering van het klimaat en het leegvissen van de oceanen. Hopelijk is uw
humeur met deze column niet bedorven. U was gewaarschuwd.

Dan komt festival Go Waalwijk. De

zodat je op de hoogte blijft!

gemeente brengt hiervoor sporters

https://www.facebook.com/

en kunstenaars met elkaar in contact.

GRLPWRonTour-110957607088855/

Ingrid wordt als sporter door de ge-

LUCOR

meente benaderd voor een theaterstuk onder leiding van theatermaker
Margit Odems. Ze kiest er dan voor
om de voorstelling samen met haar
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Gedichten

Op een mooie zomermiddag
schreef ik dit. Nederland ging
ook weer langzaam van het slot

door Frank Pijnenborg
t

Een paar maanden geleden
langs de snelweg in de be zag ik
rm een
gitaar liggen.
Er lag een gitaar in de be
Onder de weg tussen de str rm
uik
Nu niet meer te gebruiken en
Geen klank uit de kern
Ik wist niet wat ik zag
Daar hoog in het gras
Haar gebroken hals, brak
mijn hart
Toen ze daar lag
Was er geen muziek
Of talent dat ontbrak
Ging de liefde uit
Gedumpt als oud wrak
Weggegooid als een stuk
ho
Een spiegeling van de zon ut
Glinsterde op haar rug
Eenzaam en verlaten

Na een zomerse dag ging he
onweren.
Mooi contrast altijd

Tijd voor een gedichtje

Na een warme zomerdag
Vol van zon en zweet
Een ijsje halen bij de ijssalon
Draaiend van de ijsmachine
Koelt het af
Met regen en onweer
aten
Druppels kletteren op de str
Gaat het flink tekeer
Daarna klaar t het op
ht
Felle kleuren hangen in de luc
We zien wolkenschepen
Tussen de bomen in de verte
Even naar buiten
nd
Het zachte gevoel van de wi je
ies
br
m
aa
en
Ze geeft een aang
Ik kijk naar boven
n
Zie nog lichtpuntjes van de zotuin
de
Even zitten we hier lekker in dat ijsje
n
da
r
Misschien nog lekkerde

Liggend in het gras
Kijk ik naar de hemel
Dat verre hoge blauw
Met hier en daar een wolk
Hoor de vogels fluiten
Ze zingen hun lied
Waar ik ook kijk
Ik zie ze niet
Vandaag is het zomer
De zon brandt op mijn huid
Loop in een korte broek
Alles wat ik wil
Is er even op uit
Alles gaat van het slot
Iedereen heeft de sleutel
Draait het open
Daar wacht hetzelfde lot
Leven is een achtbaan
Langzaam naar het hoogtepunt
Maar eenmaal naar beneden
Gaan alle remmen los
Het kruipt door de kleinste kieren
We gaan als het even kan
Het moment is nu
De herinnering is de souvenir

Wil jij ons helpen?
Tijd om weer iets buiten de deur te

levendige en waardevolle ontmoe-

rondom een thema etc.

Maarten (de centen en gastheer), en

doen. Zullen we samen iets gaan doen?

tingsplaats maken.

De vrijwilligers van het Parkpaviljoen

twee algemene bestuursleden Peter

Wil jij ons helpen?

Het bestuur schept daarvoor voor-

worden bij die activiteiten ingezet.

en Mathijs (gastheer, aansturing vrij-

waarden. Het gebouw en de financiën

Denk aan de mensen die de bardien-

willigers, planning inzet vrijwilligers,

moeten op orde zijn, de vrijwilligers

sten draaien, of muntverkoop doen, of

beheer vriendengroep, beheer web-

moeten gekoesterd worden, met de

aan de keukenbrigade e.d.

site).

Het Parkpaviljoen is een ontmoetings-

gebruikers, maar ook met de gemeen-

Vrijwilligers en andere bestuurders

centrum dat volledig draait op vrijwil-

te of omwonenden moet er afgestemd

dragen per definitie hun steentje bij.

ligers.

worden.

Het Parkpaviljoen zoekt:
2 bestuursleden.

“Afhalen bij … Bert” is een erg bekende
activiteit (zie elders in deze krant).

Wie zoeken we precies?

We hebben een legpuzzel-ruilkraam,

Bestuurslid 2: (PR)

Beide nieuwe bestuursleden worden
ingewerkt, begeleid, en gaan gebruik
maken van bestaande en vanzelf-

Hij/zij gaat de PR doen.

sprekend eigen contacten. Nieuwe

Bestuurslid 1: (activiteiten)

De hoofdtaak is het verzorgen van: de

bestuursleden kunnen sparren met

“Muziek met ….”, “Buurten met ….”, de

Hij/zij gaat over de activiteiten. Hij/zij

publicaties op Facebook, op de web-

bestuursleden met dezelfde interesse.

inloopmiddagen, maar ook de vaste

is de “regelneef”, “de spin in het web”.

site, in de media en het beheer van de

Alle huidige bestuursleden zijn man,

gebruikers, waaronder een boules-

Hij/zij is een ster in delegeren, want hij/

e-mail adressen. Ook het beheer van

inbreng van vrouwen is daarom zeer

club, een kookclub, het zangwerkate-

zij kan en moet niet alles alleen doen.

de

(posters/menukaarten,

welkom, maar uiteraard maakt het niet

lier of bijvoorbeeld een Nederlandse

Hij/zij bedenkt en initieert bijvoorbeeld

aankleding van de zalen) behoort tot

uit wie je bent, zo lang je het Parkpavil-

taalcursus etc. Het zijn even zoveel

een eetfestijn, een muziekfeest, een

het taakgebied. Het laatste in overleg

joen maar een warm hart toedraagt en

“activiteiten” die het Parkpaviljoen een

cursus of speciale dag zoals een markt

met onze beheerder

energie wilt steken in dit fijne vrijwil-

huisstijl

ligerswerk.
Beide bestuursleden maken deel uit
van het algemeen bestuur, dat circa 8

Interesse, neem dan contact op via de

keer per jaar vergadert en vaak op het

mail: info@parkpaviljoenwaalwijk.nl.

Parkpaviljoen met elkaar koffie drinkt.

We maken snel een afspraak.

De overige 5 bestuursleden hebben ie-
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der net zo, een eigen aandachtsgebied,

Parkpaviljoen Waalwijk

c.q. taak en we ondersteunen elkaar.

Grotestraat 154a

We kennen: de voorzitter Hans (mo-

5141 HC Waalwijk

menteel o.a. coördinatie technisch on-

info@parkpaviljoenwaalwijk.nl

derhoud), de secretaris Jo (o.a. agenda

https://www.facebook.com/

zalenbeheer),

ParkpaviljoenWaalwijk/

de

penningsmeester
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Een koninklijk lintje voor Lucy!

Haiku...

Dat vond ze vreemd. Zelfs toen de burgemeester een toespraak hield en er
gebak werd uitgedeeld dacht ze nog
steeds dat er iets niet klopte. Ze kwam
nog steeds voor het buurtkastje, ze

Wat is de natuur in deze periode toch
prachtig. De bonte bloemen langs paden
en wegen kan niemand ontgaan.
Gewoon genieten!

zouden dat project gaan bespreken.
Uiteindelijk kreeg ze het in de gaten dat
zij vandaag degene was die in het zonnetje werd gezet. Vooral het feestelijke
gebak met de afbeelding van een lintje
hielp daarbij. Vol trots heeft ze uiteraard het lintje in ontvangst genomen.

Veldboeket
Langs het wandelpad
bloeit een fleurig veldboeket
Gratis en voor niks!
Ank Naerebout

Van harte gefeliciteerd Lucy! Het is je
van harte gegund!
Wie kent Lucy Maijer-Bos niet binnen

De drijvende kracht achter al die acti-

de gemeentegrenzen van Waalwijk?

viteiten is de goedlachse en positieve

Overal en altijd bij betrokken, zoveel

Lucy. En alles wat ze aanraakt lukt. Ze

leuke en mooie projecten om mensen

weet altijd bij iedereen een glimlach op

blij te maken. Begonnen met Zanddonk

het gezicht te toveren.

Haiku...

United en onder die vlag heeft ze ontzettend veel leuke activiteiten opge-

Alles doet ze zorgvuldig, met passie en

zet. Rommelmarkten, het buurtkastje,

liefde. Met zorg voor de vrijwilligers die

ruil je rijk in de wijk, de lichtpuntjes,

haar helpen en alles voorzien van goe-

de Speelgoedbank, bloemetjes, bood-

de en duidelijke afspraken doet ze haar

schappenpakketten en zo kunnen we

werk. En dat is nooit half werk. Ze slaat

nog wel even doorgaan.

Als een Wijkkrant z’n koperen
jubileum mag vieren, dan is het
duidelijk dat hij in een behoefte
voorziet. Wijknieuws, sport, verenigingsnieuws, voor elk wat
wils. Van harte gefeliciteerd!

nooit ergens of iemand over.
Dus dit jaar een Koninklijk lintje voor
Lucy. Met een smoesje werd ze gelokt
naar het gemeentehuis om te praten
over het project buurtkastje. Vastberaden ging ze daar samen met Jeroen
naar toe, ze was ervan overtuigd een
gesprek te hebben met de wethouder. In plaats daarvan werd ze hartelijk

De Wijkkrant

ontvangen en meegenomen naar de
raadszaal. Lucy geeft niet snel op, dus

Twaalf en een half jaar

attendeerde ze de medewerkers erop

Info en gezelligheid

dat er ‘iets niet klopte’ toen ze een zen-

Een Succesnummer!

dertje kreeg.
Maar er werd haar verteld dat het een

Ank Naerebout

digitale vergadering zou zijn. Eenmaal
binnen in de raadszaal herkende ze
vrijwilligers van de Speelgoedbank,
haar baas en nog een aantal anderen.

IM-advertentie algemeen okt. 2008

08-10-2008

14:07
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Oud-vrijwilligers van De Wijkkrant
In al die jaren dat de Wijkkrant gemaakt wordt zijn er ook veel
mensen geweest die hieraan hebben meegewerkt. In het begin
heette de de krant nog WijKrant, daarna werd het De Wijkkrant.
De Wijkkrant in zijn huidige vorm bestaat nu dus al 12,5 jaar!
We hebben een aantal oud-vrijwilligers gevraagd een stukje te
schrijven. Bijgaand het verhaal van een aantal enthousiaste vrijwilligers van toen én de reden dat ze meegwerkt hebben. De een
nog met de WijKrant en de ander al in de huidige versie van De
Wijkkrant.
Ook zin om deel te nemen aan een enthousiast clubje redactiemedewerkers ? Laat het ons weten!

Steve Toet, 45 jaar, Dordrecht, bij de
wijkkrant gekomen via de Fontys Hogeschool Journalistiek
In 2006 stapte ik als student Journalistiek het wijkcentrum van Waalwijk bin-

Stel je even voor, wie ben je, wat
doe je

bij! Als stadsdichter wilde ik het liefst

lees ik De Wijkkrant alleen af en toe als

dat zoveel mogelijk mensen mijn ge-

ik bij mijn ouders op bezoek ben. Dan

Aangenaam, ik ben Daphne van Bree-

dichten konden lezen, dus De Wijkkrant

word ik altijd erg blij van het feit dat de

was daar een perfect platform voor.

redactie nog steeds uit bijna dezelfde

men. Je kent me misschien als voormalig stadsdichter van Waalwijk en als

personen bestaat als tien jaar gele-

Doe je nog steeds vrijwilligerswerk, zo ja wat dan?

den. Het doet me goed dat jullie je nog

tussen heb ik Brabant voor Amsterdam

Nee, helaas. Met vaak zes dagen in

mooiere gemeente!

verruild, waar ik alweer een paar jaar

de week werk lukt me dat momenteel

woon en werk. Ik schrijf (en dicht) nog

niet. Maar zodra ik het rustiger in mijn

steeds, maar nu voor onder meer de

agenda heb, hoop ik natuurlijk weer

Heb je nog tips voor onze krant,
of een nieuwe rubriek?

vrijwilligerswerk te kunnen doen!

Geen tips, behalve zo bevlogen te blij-

voormalig journalist van de Waalwijkse
redactie van het Brabants Dagblad. In-

Volkskrant, Allerhande, TakeAway.com
en het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Vanaf wanneer ben je vrijwilliger
geweest bij de krant en wat deed
je toen?

steeds zo bevlogen inzetten voor een

ven. En wat betreft die rubriek: elke

Wat vind je van de huidige Wijkkrant? Zijn er dingen die anders
kunnen?

uitgave een lekker recept van iemand

Omdat ik niet meer in Waalwijk woon,

keuken dus!

uit de gemeente lijkt me wel wat, een
soort voortzetting van Een kijkje in de

nen. Dat werd toen nog beheerd door
Mozaïek Welzijn Waalwijk. Voor mijn
opleiding was ik gevraagd mee te werken aan het oprichten en bedenken van
een nieuw initiatief: een wijkkrant. Het
was het begin van een ontzettend leuke tijd. Ik viel met mijn neus in de boter
met een enthousiaste en leuke groep
vrijwilligers. Er was veel onderling
respect voor elkaar en iedereen wilde
graag leren en zijn of haar steentje bijdragen. We hadden een schone lei om
mee te beginnen. Dat leidde tot frisse
ideeën zoals de wijkkrant ‘WijKrant’
noemen. Een taalkunstig gebbetje om
een brug te slaan tussen de bewoners
van de wijk en de krant, die door wijkbewoners bedacht en geschreven werd

Ik kwam in 2011 bij de Wijkkrant te-

en dat is 15 jaar later nog steeds het

recht, omdat ik meeschreef aan het

geval. (Het jubileum gaat over de wijk-

boekje Een kijkje in de keuken van

krant en niet de WijKrant, waar de wijk-

Zanddonk, dat door vrijwilligers van De

redactiewerk maar ook het bezorgen

krant uit is voortgekomen).

Wijkkrant werd gemaakt. Toen ik tus-

van die kranten. Voor het redactiewerk

En wat is het een goede wijkkrant! Met

sen 2015 en 2017 stadsdichter van de

bezochten we ook buitenlandse bedrijven

een journalistieke bril beschouwd zijn de

gemeente Waalwijk was, schreef ik af

uit onder andere Polen en China.

onderwerpen relevant en aantrekkelijk

en toe ook columns en gedichten voor

Ook hebben we het Gemeentebestuur

en wordt er echt goed geschreven. Daar

De Wijkkrant.

gesproken en met de burgervader van

mag Waalwijk best trots op zijn.

gedachten gewisseld. Het was er altijd

Wat was de reden dat je
vrijwilliger was voor de krant?

gezellig in de redactievergaderingen.

Na mijn studie Journalistiek ben ik geen

Jong en oud waren er verenigd. Er werd

journalist

Ik hield altijd al heel veel van koken, dus

gelachen èn gewerkt. Je leerde nog

ben ik zzp-er en werk ik aan projecten

toen ik werd gevraagd om mee te wer-

meer van Waalwijk dan je al wist ! Na

voor bedrijven die voedingssupple-

ken aan het boekje Een kijkje in de keu-

een aantal jaren zijn we er mee gestopt

menten bedenken en verkopen. Ik stel

ken van Zanddonk hoefde ik niet lang

en hebben daarna tijd en energie ge-

bijvoorbeeld een kwaliteitsplan op en

na te denken. Daarnaast kom ik zelf uit

stoken in ander vrijwilligerswerk!

zorg dat de etiketten aan alle wetten

Zanddonk, dus het leek me een mooie

geworden.

Tegenwoordig

en regels voldoen. Daarnaast schrijf ik

manier om nog meer wijkgenoten én

Met plezier lezen wij nog altijd elke

ook commerciële blogs over voedings-

hun favoriete recepten te leren ken-

nieuwe editie.

supplementen.

nen. En het belangrijkste: met het boek

Vele jaren terug werden we gevraagd

Succes voor en met de Wijkkrant van

wilden we Zanddonk − en daarmee ook

mee te werken aan de Wijkkrant.

Waalwijk.

Waalwijk − een beetje mooier maken

Dat hebben we met plezier een aan-

en daar droeg ik natuurlijk graag aan

tal jaren gedaan. Niet alleen deden we

Hierbij feliciteer ik de wijkkrant met het
12,5 jaar jubileum, op naar de volgende

Cely Ryborz en Ton Vermeeren
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Stel je even voor, wie ben je, wat
doe je

Stel je even voor, wie ben je, wat
doe je

Hoi! Ik ben Kosse Stegman en woon in

Ik ben Hans Luijben. Ik ben al een jaar

Wijchen, bij Nijmegen. Op dit moment

of 5 gepensioneerd. Ik verricht voor de

ben ik werkloos. Daar heb ik zelf voor

gemeente Loon op Zand nog de buurt-

gekozen. Even wat rust pakken; hard

bemiddelingen wanneer er bij de

genoeg gewerkt de afgelopen jaren.

bewoners conflicten bestaan in hun

Daardoor heb ik nu veel tijd voor mijn

leefbaarheid waarbij zij zelf moeilijker

hobby: schaken. Een keer per week

in staat zijn om die zelf met elkaar op

krijg ik online les van een goede scha-

te lossen.

ik veel partijen. Zowel online als in het

Wat was de reden dat je
vrijwilliger was voor de krant?

echt. Verder speel ik graag pubquiz-

Dat had alles te maken met mijn oplei-

zen en ben ik zelfs mijn eigen quizbe-

ding. De Wijkkrant vormde een uitste-

Vanaf wanneer ben je vrijwilliger
geweest bij de krant en wat deed
je toen?

drijf begonnen: Knock-out Quiz. Je kunt

kende manier om mijn eerste stappen te

Ik ben bij de start van de wijkkrant

als buurthuiswerker, actief de uitgave

bij mij terecht voor een quiz op maat,

zetten in de wereld van de journalistiek.

voornamelijk actief geweest als buurt-

van de wijkkrant in de wijk Besoyen.

ker uit Amsterdam. Daarnaast speel

huiswerker en opbouwwerker bij de

maar ik maak ook themaquizzen voor

voering van de wijkkrant zoals die nu
bestaat. Wel was ik, vanuit mijn werk

Doe je nog steeds vrijwilligerswerk, zo ja wat dan?

buurthuizen Besoyen en De Ouwe Toren.
Voorheen heb ik allerlei, voornamelijk

Doe je nog steeds vrijwilligerswerk, zo ja wat dan?

Op dit moment even niet, maar ik ben

bestuursfuncties bij buurthuis Zand-

Eind 2020 heb ik mijn vrijwilligerswerk

een tijd lang scheidsrechter geweest

donk en Stichting Samenlevingsop-

afgesloten als voorzitter bij de Scouting

voor de Judobond Nederland. Ik heb

bouw Waalwijk Zuid, vrijwilligerswerk-

Martin Luther King uit Kaatsheuvel. Op

Dat is wel een tijdje geleden. In 2004

een achtergrond als judoka en na mijn

zaamheden verricht. Ook ben ik, samen

dit moment ben ik actief als bestuurslid

begon ik aan mijn opleiding Journalistiek

actieve carrière heb ik een cursus ge-

met een aantal medebewoners, de

van De Kansenfabriek welke is gehuis-

in Tilburg en niet heel veel later kwam

volgd tot scheidsrechter. Dit heb ik

oprichter en uitvoerder geweest van

vest in Balade.

ik als vrijwilliger bij de Wijkkrant Waal-

behoorlijk fanatiek gedaan, tot en met

Zanddonk Totaal (locatie op het veld bij

wijk terecht, via Steve Toet. Ik weet niet

2016. Daarna ben ik een jaar in Roe-

de kinderboerderij in Zanddonk) een

exact hoe lang ik er heb gewerkt. Mis-

menië gaan werken en verwaterde het

groots opgezet wijkfeest met een keur

schien een jaar? We schreven artikelen

vrijwilligerswerk.

aan activiteiten voor jon g en oud voor

Wat vind je van de huidige Wijkkrant? Zijn er dingen die anders
kunnen?

alle bewoners uit Zanddonk en uiter-

Geeft, voor zover ik mij herinner, een

aard ook voor de alle bewoners uit

leuk overzicht van allerlei zaken welke

binnen Dagblad De Gelderlander. Ik

Heb je nog tips voor onze krant,
of een nieuwe rubriek?

Waalwijk e.o. Ik praat hier over de eind

de wijk betreffen. Ik moet er eerlijk bij

begon bij die krant als regiojournalist,

Voor een Wijkkrant is het heel belang-

zeventig jaar en daaropvolgend. Verder

zeggen dat ik de huidige wijkkrant de

werd daarna rechtbankverslaggever

rijk om tussen de mensen te blijven

zo her en der nog wat vrijwilligerswerk

laatste jaren niet op de voet volg.

en sportredacteur en uiteindelijk ben ik

staan. Schrijf dus niet van achter je

uitgevoerd.

eindredacteur geweest.

bureau, maar blijf de stad in gaan, op

een breed publiek.

Vanaf wanneer ben je vrijwilliger
geweest bij de krant en wat deed
je toen?

en ik deed een stuk eindredactie. Dat is
ook waar ik later in ben doorgegroeid

speelt er? Wat kan er beter? etc. Dat is

Wat was de reden dat je
vrijwilliger was voor de krant?

volgens mij heel belangrijk.

Ik was niet direct betrokken bij de uit-

zoek naar de menselijke verhalen. Wat

Heb je nog tips voor onze krant,
of een nieuwe rubriek?
Helaas niet. Zie mijn vorige antwoord.
Tot slot: mocht je interesse hebben om
iets bij te dragen aan onze krant of in
de redactie plaats te nemen, Mijn ambitie ligt helaas niet bij de redactie van

Ik was medewerker aan de Wijkrant in

onderhield. Tot en met een BBQ toe!

de wijkkrant. Ik wens jullie veel succes

2006 en 2007. Eerst alleen voor de co-

Ik herinner mij vooral Marianne, Sjan-

met de verdere uitvoering hiervan

lumns. Later ook artikelen, onder meer

nie en Ton. Ook maakten wij in die tijd

een dubbelinterview met medewer-

gebruik van stagiaires van de School

kers van de Tavenu, een verhaal over

voor Journalistiek in Tilburg, een prima

de schaapskudde van herder Van Tuijl

leerschool voor ons.

en over het Kunstlap in de oude Van
Ik heb in die korte periode geprobeerd

Haaren-fabriek.

om de nadruk te leggen op de culturele
Ik ben Frans Hagendoorn, ergens in een

Ik ging toen om met Kees Robben, als

en sociale aspecten van onze gemeen-

ver verleden geboren in Amsterdam en

begeleider vanuit de gemeente betrok-

te. En in mijn columns te laten zien

al bijna 45 jaar inwoner van Waalwijk.

ken bij het opzetten van de krant en

hoe iemand van boven de rivieren mis-

Merkwaardig genoeg heb ik altijd – be-

hij vroeg mij om mee te werken. Die

schien geen Brabander kan worden,

houdens een uitstapje naar Sprang – in

beginperiode was heel leuk en span-

maar toch zeker een Waalwijker.

dezelfde wijk gewoond. Europaplein,

nend. De club ging er enthousiast voor

Ik hoop dat met name het culturele

Thorbeckelaan en sinds enkele jaren

om het project van de grond te krijgen.

aspect in de toekomst wat meer aan-

Putstraat. Tot de renovatie beviel het

Het was een leuk stel dat ook buiten

dacht gaat krijgen, en wil daar inciden-

mij daar uitstekend.

de redactievergaderingen contacten

teel best aan meewerken.

7

DE WIJKKRANT

Markant persoon.. Afscheid van onze burgemeester
Waalwijkse burgemeesters
Op 1 juli werd in De Leest in een buitengewone raadsvergadering

(met

toch van komt dan is er altijd wel ergens

logica. Dit geldt zeker voor Nol, die in zijn

de Wiel-Vos deed een stapje opzij zodat

nog een doodlopende steeg te vinden.”

jeugd

Nol raadslid werd en tot wethouder kon

het burgemeesterschap nooit

bewust als doel heeft gesteld. Toch

worden benoemd.

zoompubliek) afscheid genomen van

Opruiming

Burgemeester Arnoldus, Marinus, Pe-

Ondanks drukke opruimwerkzaamhe-

scholier->student->docent-> raadslid-

trus Kleijngeld. In de volksmond beter

den op zijn kamer nam de terugtreden-

>wethouder->burgemeester.

Wethouder van 1995 tot medio
2000

bekend als Nol. Een jaar geleden gaf

de burgemeester eind vorige maand alle

Na de lagere school ging Nol naar de

Bij zijn kennismaking met de Afdeling

hij aan op 2 juli 2021 met pensioen te

tijd voor dit interview. Redelijk pikant

Michael-ULO. “Kinderen uit ’t Heike gin-

Welzijn en Onderwijs liet Nol in zijn jeug-

willen gaan. En zo geschiedde. Hij deed

was dat Nol en de interviewer met enke-

gen niet naar het Moller” legt hij uit. Hij

dig enthousiasme weten dat er voorlo-

deze aankondiging bewust op tijd om

le tussenpozen zo’n 25 jaar samen met

studeerde geschiedenis en economie

pig genoeg werd gebouwd in Waalwijk.

zo de gemeenteraad de gelegenheid te

elkaar, maar in verschillende hoedanig-

aan het Dr. Mollerinstituut in Tilburg en

Hij verwees daarbij naar De Leest, Bi-

geven om de procedure voor de nieuwe

heden, hebben gewerkt om Waalwijk op

daarna geschiedenis aan de universiteit

bliotheek en de Tavenu. Daarop volgde

benoeming op te starten en de raad de

de kaart te zetten. Gesprekstof genoeg

van Nijmegen. Als “jong manneke” gaf

een droge ambtelijke reactie waarin de

kans te geven daarin zijn rol goed te

dus. Het merendeel van hetgeen werd

hij (alhoewel niet volledig bevoegd) tus-

nieuwe wethouder erop werd geatten-

kunnen vervullen. Inmiddels is geble-

besproken blijft echter onder hen.

sen de bedrijven door zes uur les op de

deerd dat Kinderdagverblijf ’t Wollukje

huishoudschool, die soms wat spottend

op zoek was naar een nieuwe accom-

ook wel de spinazieacademie werd ge-

modatie. De bestaande was te klein en

ken dat dit prima is verlopen. Waalwijk

gingen al zijn stappen

in die richting:

heeft slechts 7 dagen zonder burge-

Jeugd

meester gezeten. Sacha Ausems is Nol

Als zoon van een echte Wollukse aan-

noemd. Hij beurde er een paar honderd

voldeed absoluut niet meer aan de eisen

op 8 juli opgevolgd. Sinds dit ambt door

nemer werd Nol op 26 oktober 1953 in

gulden per maand. Die werden besteed

met betrekking tot de kinderopvang. Ver-

de Fransen in 1810, na inlijving van

Waalwijk geboren in de Stationsstraat.

aan zijn Puch, shag en gezellig uitgaan

der waren veel schoolgebouwen toe aan

Holland, werd ingesteld is zij de 17e

Vader werkte, samen met drie broers

op de Heuvel in Tilburg. Hij was docent

een grondige renovatie en De Terp/CMD

burgemeester van Waalwijk. Jan Pan-

in het door Nol’s opa opgerichte aanne-

geschiedenis en staatsinrichting. Eerst

schreeuwde om een andere ruimte. Het

nebakker was de eerste. Hij bleef maar

mersbedrijf. Al snel verhuisde het gezin

op het Dr. Mollercollege en later, tot aan

argument dat het niet ging om de toe-

kort, omdat hij in 1812 de functie van

naar ’t Heike (of Haaike). Zijn interesse

zijn wethouderschap, op het Paulusly-

voeging van nieuwe, maar het herhuis-

“Vrederechter” accepteerde. Na hem

in de politiek was al op jonge leeftijd ge-

ceum in Tilburg.

vesten van bestaande functies, trok hem

volgde nog 15 burgemeesters, die het

wekt. Hij herinnert zich nog als de dag

ambt gemiddeld 13 jaar vervulden. Van

van gisteren dat hij bij verkiezingen naar

Goede Raad is duur

Heijst is de langstzittende, namelijk 25

het kantoor van het Brabants Dagblad

Nol was vanaf 1986 tot 1993 namens

bij zijn afscheid, begin september 2000,

jaar. Nol Kleijngeld was 14 jaar en één

fietste om de uitslagen te bekijken. Die

de PvdA een fanatiek raadslid en ont-

in de pers geroemd als de wethouder van

maand Waalwijks eerste burger. En niet

stonden daar op de borden die voor het

dekte al gauw dat in de politiek gelijk

de vele nieuwe accommodaties. Daar-

onbelangrijk Sacha is de eerste “burger-

raam hingen. Hij was medeoprichter van

hebben en gelijk krijgen niet vanzelf

mee bewees hij een doener te zijn, maar

moeder”.

de lokale afdeling van D66, maar koos

gaat. Hij constateerde ook dat de ver-

wel één die eerst goed nadenkt.

schillen tussen de politieke partijen mi-

over de streep. En hij ging zeer fanatiek
aan de slag. Wethouder. Kleijngeld werd

nimaal waren. Na zeven jaar hield hij het

Herindeling

voor gezien. In een interview met het

De wethoudersperiode was voor Nol bij-

BD nam Nol geen blad voor de mond. Hij

zonder leerrijk omdat op 1 januari 1997

hekelde de toenmalige politieke cultuur

de gemeenten Waalwijk, Sprang-Capel-

die hij te saai en te weinig kritisch vond.

le en Waspik werden samengevoegd.

Het

fractieberaad was een kwelling

De voorbereidingen en de uitwerking

voor hem. Dat duurde regelmatig tot

van deze samenvoeging gebeurde op

diep in de nacht, terwijl van hem werd

een unieke, bijna probleemloze wijze.

verwacht dat hij de volgende morgen

Nol schrijft dat toe aan de zogenaamde

weer fris voor de klas stond. Voor hem

“Vrijdagmiddaggroep”. Deze groep be-

de reden om zijn raadslidmaatschap en

stond uit acht wethouders uit de drie

het fractievoorzitterschap op te geven.

gemeenten, drie secretarissen en drie

Op de vraag van de journalist of het een

burgemeesters die wekelijks bij elkaar

afscheid voor altijd was volgde het ant-

kwamen en na een aarzelende start in

woord ”Ik weet het niet want ik blijf een

een goede sfeer alle problemen tackel-

politiek dier”.

den. Naargelang de datum van 1 januari
1997 naderde werd het motto: niet te-

In 1994 stond hij weer op de lijst voor

Afscheidsspeech burgemeester

de PvdA maar kreeg net te weinig stem-

gen elkaar, maar met elkaar.

Omdat vaak ook een straat naar een bur-

uiteindelijk voor de PvdA. Het begin van

men voor een raadslidmaatschap. Me-

Burgemeester

gemeester wordt vernoemd, stelden wij

een lange politieke loopbaan.

dio 1995 trok wethouder Henk Heuver-

Het is niet bekend of Nol beïnvloed is

ling zich terug uit de politiek. Nol werd

geweest door de wijze waarop Rien van

gevraagd als zijn opvolger. In die tijd kon

Nunen in de zestiger jaren burgemees-

Nol de vraag waar straks zijn straat moet
komen. Hij had direct zijn antwoord klaar:

Niet geplande planmatigheid

“Laat nog maar even zitten. Waalwijk

Het leven verloopt niet altijd volgens een

je namelijk alleen wethouder worden als

ter speelde in de serie “Swiebertje”. Zijn

vernoemt straatnamen alleen naar men-

vooraf opgesteld plan, maar vertoont

je in de gemeenteraad zat. De PvdA had

keuze voor het burgemeesterschap was

sen die al zijn overleden. En als het er dan

achteraf bezien toch vaak een bepaalde

drie zetels en Nol stond vierde. Thea van

een praktische.
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Nol Kleijngeld
Bij zijn aantreden werd hij al direct geconfronteerd met de politieke en maatschappelijke onrust over de bedreiging
van een Liberiaans gezin in Waspik. Hij
voerde onverminderd strijd tegen gebruik van en handel in drugs. De aanpak
van de coronapandemie had voor hem
twee kanten. Enerzijds het persoonlijke
en zakelijke leed van de Waalwijkers en
anderzijds de kracht van diezelfde Waalwijkers die toonden dat hun hart op de
goede plaats zat, omkeken naar elkaar

Jong geleerd, oud gedaan
Lambertus voor “eeuwig” met Helden

gemeenteraadsverkiezingen in 1997 en

verbonden. Hij heeft in zijn Heldense

1999. Het wethouderschap is afhanke-

periode maar één dilemma gekend. Voor

lijk van de populariteit van je partij, in dit

wie juich ik als de handbalverenigingen

geval de PvdA. In die tijd varieerde dat

Tachos en BEVO tegen elkaar spelen?

nogal. Een burgemeester wordt niet
gekozen maar voor zes jaar benoemd en

Terug naar Waalwijk

biedt dus meer vastigheid. Hij kreeg juist

Blijkbaar maakte onze burgemeester

op dat moment van burgemeester Rob

er een gewoonte van om na een herbe-

van Schaik ongevraagd de tip om te sol-

noeming zijn vertrek aan te kondigen.

liciteren op een burgemeestersfunctie.

Hij deed dat vorig jaar in Waalwijk maar

Nol consulteerde zijn partijgenoot Dick

ook 2006 in Helden. Door het vertrek

de Cloe, een lokale PvdA-er die lid was

van burgemeester Jan de Geus ontstond

van de Tweede Kamer en als lobbyist al-

op 1 april een vacature in Waalwijk. Nol

les wist van burgemeestersbenoemin-

was natuurlijk meteen in beeld. Er deed

gen. Hij kreeg van hem een paar gouden

zich wel een incident voor. De naam

tips, zoals oefen eerst in een gemeen-

Kleijngeld lekte in mei 2007 uit als kan-

te waar je toch geen schijn van kans

didaat-burgemeester voor Waalwijk. Er

maakt. En stop ermee als het na twee

werd aangifte gedaan bij het OM.

In zijn laatste B&W-vergadering hield de
burgemeester als voorzitter van het college een warm pleidooi voor het actualiseren van de muziekstukken in het Carillon. “Boer wat zeg je van mijn kippen”

Gelukkig zijn er ook veel prettige her-

tijd. Er moeten nieuwe stukken komen,

Waalwijk samen met Tilburg de eerste
plaats bemachtigd als logistieke hotspot van Nederland, de feestelijke intochten nieuwe stijl van De 80, de huldiging van Maarten van der Weijden en
de promotiefeesten van RKC.

RKC Waalwijk
In zijn hart heeft Nol altijd een bijzonder plekje gehad voor RKC. Hij was al
supporter voordat RKC betaald voetbal
speelde. Hij zag zijn “kluppie” spelen bij
Longa in Tilburg en bij Desk in Kaatsheuvel. Hij zag RKC winnen van Feyenoord in de Kuip en Ajax in de Arena.
Eind jaren 90 kreeg hij als wethouder
Sport alle RKC-supporters over zich
heen toen hij op principiële gronden
tegen de overname stemde van het
stadion door de gemeente. Meer dan

jaar je best doen niet is gelukt. Daarna

Laatste voorstel

en in de bres sprongen voor hun wijk.

inneringen zoals het moment dat

Als gevolg van de herindeling waren er

NOL had lol in zijn werk

is volgens hem echt niet meer van deze
waarbij hij denkt aan Brabant van ons
aller Guus. En wat er zeker op moet is
het Wolluks Volkslied van de Familie Van
Mierlo. Zij waren de winnaars van de
Wollukse Kwis in 2018 en kregen onder
meer de opdracht om een nieuw Waalwijks volkslied te bedenken. (Te zien en
te horen via: www.wollukslied.nl)

Aanpassing Twitter-account
In een Twitter-account typeert de burgemeester zich kort maar krachtig als
volgt:

“Burgemeester Waalwijk. Man

van Inge. Vader van Stijn. Badminton.
RKC. Roots in De Langstraat EN Frankrijk.” In zijn nieuwe account kan het
burgemeesterschap worden weggelaten en zal op verzoek van Inge behalve
Frankrijk ook Italië worden vermeld.

Pensionado
Onze terugtredende burgervader heeft

gaat het snel. In 2000 volgt zijn benoe-

al aangekondigd zeker het eerste half

ming in het Noord-Limburgse Helden-

jaar niks te willen doen. Desondanks is

Panningen. Het CDA had er een abso-

hij al benaderd voor vrijwilligerswerk

lute meerderheid in de gemeenteraad,

voor het Grootste Museum (St.Jan)

maar toch wordt Nol er benoemd. Juist

en voor het in aanbouw zijnde Schoe-

op dezelfde dag dat echtgenote Inge

nenmuseum. Daarnaast werkt hij met

een vaste baan kreeg aangeboden bij

echtgenote Inge aan de Wollukse Kwis

woningcoöperatie Casade. Die moest ze

voor 2022. Die is zo goed als af omdat

dus laten schieten en ze trok met man-

de quiz van 2020 niet door kon gaan.

lief en zoon Stijn naar Noord-Limburg.

‘Gewoon overal de naam Trump ver-

Nol heeft daar van 2000 tot 2007 met

vangen door Biden. Het is een fluitje van

veel plezier gewerkt en met zijn gezin

een cent.’

fijn gewoond en veel vrienden gemaakt.
Vlak na zijn herbenoeming liet hij weten

Wie Nol kent, weet dat hij graag schrijft.

NOL en BEN vieren promotie RKC 2019

Zijn favoriete thema’s zijn Waalwijk,

een functie elders te ambiëren. Hij wilde

Nol was en is nog steeds van mening

deze switch maken omdat hij in Helden

dat burgemeester zijn van de plaats

met succes de voorbereidingen van de

waar je zelf bent geboren en getogen

herindeling had afgerond. Uiteindelijk is

het mooiste vak is dat je kunt hebben.

daar in 2010 de nieuwe gemeente “Peel

Dat het niet altijd makkelijk is geweest

en Maas” uit ontstaan. Nol blijft door

moge blijken uit enkele (HOT-)items tij-

het Raadsheerschap van het Gilde Sint

dens zijn ambtstermijn.

een decennium later voorkwam hij als
burgemeester het faillissement van de
BVO RKC door in de tuin bij Restaurant
“JIJ en IK” op het allerlaatste moment
een deal te sluiten met Ben Mandemakers over de dekking van een resterend
tekort.
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politiek en geschiedenis. Wie weet of en
hoe hij die drie items nog eens in boekvorm weet te combineren. Niemand
behalve Nol weet het.
Wat wel zeker is, is dat hij de laatste
bladzijde van zijn eigen boek nog lang
niet heeft geschreven.
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Regel2 heeft 2 woorden

Schrijf een elfje en win!
Een elfje is een speciaal gedichtje
en superleuk om te schrijven! De
naam verklapt het al een beetje. Het is een gedichtje met elf
woordjes precies.
Het bestaat uit 5 regels:
Regel 1 heeft 1 woord

(bijvoorbeeld twee woorden die iets
zeggen over woord 1)

Oplossing

Regel 3 heeft 3 woorden
(bijvoorbeeld waar,
wat is het of wat doet het)
Regel 4 heeft 4 woorden
(bijvoorbeeld wie,
begin meestal met ik of wij)

KLEURPLAAT

Regel 5 heeft 1 woord

Wanneer jij deze kleurplaat

(een krachtig einde, samenvatting)

inkleurt en naar ons mailt

Een voorbeeldje:

(maak een foto van je kleur-

Zomer
Lekker warm
Luieren en zwemmen
We genieten er van
Vakantie!

plaat) dan maak je kans op
een leuke prijs.

Nu ben jij aan de beurt. Het hoeft niet

Zet er je naam en leeftijd

over de vakantie te gaan, je mag alles

erbij en mail naar

leuke ideeën voor elfjes.

dewijkkrant@talgv.nl

Heb jij een mooi elfje gemaakt?

Uiterste inzenddatum is

dewijkkrant@talgv.nl

bedenken. Op Pinterest staan ook

Dan kun je die mailen naar:

22 november 2021.

Zet er je naam en leeftijd bij!

De winnende kleurplaat

keer in de Wijkkrant te staan en je wint

Het winnende elfje komt de volgende
een gratis workshop gedichtjes maken
Tekeningen Freepik.com

komt volgende keer in de
Wijkkrant te staan!
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(op een oude typemachine) van
Sterk met Letters.
Uiterste inzenddatum is 22 november
2021.
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Stichting Ons Plan

Medewerkers van De Wijkkrant
Ton

ONS PLAN wordt een woongroep met

nemers, kunt u een kijkje nemen op de

14 licht verstandelijk gehandicapten.

website www.onsplanwaalwijk.nl

Ondersteund met 24/7 zorg vanuit

Karin en
Mien Toet

Astrid
Olena

Prisma. Ze wonen geheel zelfstandig,

Donaties zijn altijd welkom, en het is

in een eigen huurappartement, van Ca-

fijn dat het plan daardoor breed gedra-

sade. Ze hebben een goede dagbeste-

gen wordt.

ding, waarbij het dus niet nodig is dat
de zorg aanwezig is. Het is een initiatief
van ouders, en de locatie is bewust ge-

Marianne

kozen. Het is een mooi plan met mooie
doelstellingen. En daar is iedere euro
geen overbodige luxe. De ouders hebben er zin in, de bewoners hebben er
zin in, en kunnen het goed met elkaar
vinden.

Stichting Wijkoverlegplatform ( WOP)centrum Besoyen heeft in het kader

Hans

Mogelijke nieuwe bewoners moeten in

van hun opheffing de nog aanwezige

de groep passen, en Prisma kijkt daarin

middel aan hun gedoneerd.

mee. Bij Piet Klerks worden workshops
gehouden over wooninrichting, waar
de bewoners zonder kosten aan mee

Hanneke

mogen doen.
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32
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34
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U

33
23

27

A.

Kickboksersterm? (9)

L.

B.

Is de kruising ook (8)

M. Startschot (6)

C.

Gaat maar een helft mee (12)

F.

Wat heeft die grote oren zeg! (9)

G. Geeft een pieptoon (7)
H. Aarden kampioen strofee (11)
I.

Voorstan der van een n etwerk (7)

J.

Eigenaar van G (14)

K.

Geen bin n en sport (10)

24

25

12

13

15

26

De beste verdediger (9)

11

22
13

16

35

10

9

15

E.

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

29

27

22

D. Daar ligt Q (16)

Doe dit voor 22 november 2021 en maak kans op een bos bloemen!

8

2

31

dewijkkrant@talgv.nl

25

1

30

Los deze cryptogram op en mail het juiste antwoord naar

K

P

13

19

32

34

19

13

19

1/24

14

Q

27

22

6

3

10

10

I
31

L
15

De Wijkkrant Crypto

12

16

21
17

Voor de duidelijke visie, en de initiatief-

30

G

17

7

12

D

8

realisatie 1 juni 2022.

35

E

10

9
26

5

6

32

18

29

B

4

30

31
19

Alphons

Chantal

Ad

De streefdatum van ons plan is voor de

14

!

N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.

Heeft Advocaat die n even fun ctie? (10)

Is een boer op z'n land ook (12)
Daar ligt geen randfiguur! (12)
Dat is geen voorronde (12)
Strafpunt (11)
Estafetteloper (12)
Is dat een crisismanager? (11)
Voorloper (5)
Opgeslagen meubilair? (11)
Afbreekteken (11)

In het on derste diagram komt de in te zen den oplossin g, een uitspraak van een beroemde Nederlan der.
©Morakesch
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Oplossing vorige editie:
De stilte van de natuur heeft veel geluiden.

Prijswinnaar van de puzzel editie 1 2021
Gefeliciteerd!
Inmiddels heeft u een kadobon ontvangen van De Wijkkrant
voor een prachtig boeket bloemen, op te halen bij: Flowers by
Miriam Oremans.

DE WIJKKRANT

GO Waalwijk: doe mee met sport en cultuur!
GO Waalwijk geeft tips op gebied
van sport, beweging en cultuur
en nodigt iedereen uit om mee
te doen. Op de website www.gowaalwijk.nl vind je een actueel
overzicht van activiteiten. Ook
presenteren de verenigingen en
organisaties die actief zijn op gebied van sport, cultuur, gezondheid en beweging zich op de site.
Daarnaast is GO Waalwijk initiatiefnemer en mede-organisator
van allerlei activiteiten. Na de
zomervakantie wacht weer een
interessant programma!

van Waalwijk. Op www.gowaalwijk.nl

Tips voor een zomer vol activiteiten

zal het programma worden gepresen-

Aanbieders en organisatoren kunnen

teerd.

hun activiteiten aanmelden op www.
gowaalwijk.nl. Je vindt er dus volop tips.

25 september:
GO Cycling-fietsplein

Enkele activiteiten lichten we graag uit:

Op zaterdag 25 september organiseert

• Sport en spel in de wijken

GO Waalwijk het GO Cycling-fietsplein.

De

Nabij de hoofdlocatie van De Langs-

Op zaterdag 11 september vindt de

Tavenu,

ContourdeTwern en Kunstencentrum

traat Klassieker – een fietsevenement

Waalwijk bieden een mix van activitei-

voor jong en oud – kunnen kinderen en

ten. Waaronder een workshop hiphop/

jongeren meedoen aan BMX- en skate-

urban op het Cruyff Court (16 juli, 15.30-

clinics en kunnen mensen die graag

17.00 uur), de Sport- en Spelbus in de

(blijven) fietsen kennismaken met tal

wijk (21 juli van 14.00 tot 16.00 uur in

van aangepaste fietsen. Zoals een duo-

Pres. Kennedystraat, Sprang-Capelle

fiets, racerunner,
handbike en meer.

viteiten en proeflessen, aangeboden

Kijk voor meer

door meer dan 60 organisaties. Op

informatie en

www.sjors.gowaalwijk.nl is het com-

aanmelden voor de

plete overzicht te vinden.

(gratis) clinics

11 september: Open GO-dag

buurtsportcoaches,

op www.gowaalwijk.nl/fietsplein.

en do 22 juli van 15.00 tot 17.00 uur in
de Baardwijksestraat, Waalwijk) en een
Stoepkrijtmiddag (27 juli vanaf 15.00
uur, Akkerwinde, Sprang-Capelle). Deelname aan al deze activiteiten is gratis.

GO Play Sport na School vindt tot de
zomer nog 1 keer plaats: op woensdag

Open GO-dag plaats. Voor het derde

Sjors Sportief / Creatief

jaar op rij laten tal van aanbieders van

Ook Sjors Sportief / Creatief laat na de

ches leuke sport- en spelactiviteiten bij

sportieve en creatieve activiteiten die

zomervakantie weer van zich horen!

basisschool Villa Vlinderhof. Het pro-

dag zien wat ze in huis hebben, op

Sjors nodigt alle kinderen tussen 2 en

gramma voor het nieuwe schooljaar

hun eigen locaties of in het centrum

12 jaar oud voor kennismakingsacti-

wordt nog uitgewerkt.

21 juli organiseren de buurtsportcoa-

• Waalwijkse Zomer
De komende weken zijn allerlei optredens gepland in de muziekkiosk aan de
Hooisteeg in Waalwijk. Kaarten voor de

Gedichtenwedstrijd DichterBijWaalwijk stilletjes geëindigd
Wie in deze coronatijd iets organiseert, weet dat er steeds bijstellingen nodig zijn. Zo ook bij
de gedichtenwedstrijd van Dich-

De uitslag van de eerste tien:

gedichten zouden tot een uitzending
gesmeed worden met commentaren,

1.

Vincent van den Hoven

interviews en andere filmpjes. Ook dat

2.

Hein van der Schoot

scenario belandde in de prullenbak.

3.

Kees Godefrooij

intieme voorstellingen zijn verkrijgbaar
via Theater De Leest. Volg Waalwijkse
Zomer op Facebook voor het laatste
nieuws.

• Actieve vakantieweken
De jeugd kan zich inschrijven voor di-

4.

Gerardo Insua Teijeiro

Uiteindelijk is gekozen om de tien fina-

verse actieve vakantieweken. Waaron-

5.

Dianne van Eekert

listen zelf een filmpje te laten maken en

der de Theater Dansweek en Musical

6.

Dick van Welzen

dit in te sturen. Tezamen met commen-

Summer Fun (voor 8-12 én 12-18 jaar)

7.

Bowy Schouten

taren, een interview met de winnaar en

bij Kunstencentrum Waalwijk, het RKC

8.

Annette Akkerman

filmpjes van de winnaars van de vorige

Voetbalkamp en het Hockeykamp van

bleven. En nu is er dan de uitslag.

9.

Stanislaus Jaworski

editie wordt dit nu tot een programma

Hockeyclub Waalwijk.

10.

Harrie de Koning

39 inzendingen hadden we deze derde

den uitgezonden via Langstraat TV.

terBijWaalwijk. Na de oproep om
deel te nemen zijn de plannen diverse keren gewijzigd. De regels
zijn echter steeds hetzelfde ge-

gemonteerd. Te zijner tijd zal dit wor-

Kijk op www.gowaalwijk.nl voor meer

editie. De jury, bestaande uit Albert

De eerste zeven van de wedstrijd ko-

tips en volg GO Waalwijk op Facebook

men in de poëzieroute. De route zal

en Instagram voor de laatste nieuwtjes.

Megens, Leo de Vlieger, Walther de

We hadden beloofd om uiterlijk 1 april

komend jaar worden uitgebreid met elf

Rooij en Zoë van den Heuvel, had er een

de uitslag bekend te maken. Dat doen

gedichten tot een aantal van 33. Daar-

Scan de QR-code voor het zomerpro-

flinke kluif aan. Voorzitter Albert Me-

we bij deze. Wij zijn erg blij dat bij de

mee wordt de route nog massiever

gramma van ContourdeTwern:

gens vond het niveau van de gedichten

finalisten ook deze keer weer een jong

en zul je de gedichten op steeds meer

over het algemeen hoog.

iemand bleek te zitten. De winnaar

plaatsen tegenkomen.

Dat een programma in De Leest er dit

echter is een oude bekende. Zijn naam:

jaar niet inzat, werd in de loop van de

Vincent van den Hoven, de eerste

Zoals altijd zullen we de gedichten

winter steeds duidelijker. Vervolgens

stadsdichter die Waalwijk had.

die zijn ingestuurd voor de wedstrijd

werd besloten om Langstraat TV te

bundelen. Dit bundeltje is straks voor

vragen voor hun medewerking. De be-

iedereen te koop.

doeling was om alle kandidaten te fil-

Bestellen kan via de website

men als zij hun gedicht voorlazen. Deze

www.dichterbijwaalwijk.nl
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Afhalen met Bert
mensen uit de brede doelgroep, zoals
ouderen, alleenstaanden,

eigenlijk

iedereen die graag samen eet, voor
een klein bedragje gezellig eten bij
het Parkpaviljoen. Destijds bestond
dit uit een hoofdmaaltijd met een
voorgerechtje of een nagerechtje.
Bert genoot van de sfeer binnen. Mensen schoven de tafels bij elkaar, ze zagen elkaar graag iedere week weer terug. Op de drukste dagen zaten er wel
40 mensen te eten. Bert vertelt dat
hij het fantastisch vond als hij het geroezemoes hoorde. Dat moment werd
gevolgd door stilte zodra de maaltijden geserveerd werden. Een bijzonder
sfeertje.
Ondanks het kleine keukentje, het beperkt budget en de beperkte materia-

nu een afhaalgerecht voor EUR 3.00.

afhalen. Bert hoopt van harte dat na de

len in de keuken kreeg Bert het telkens

Dat prijsverschil zit o.a. in het verpak-

vakantie er ook weer ruimte komt voor

voor elkaar om een mooie maaltijd te

kingsmateriaal. Afhalen kan op dinsdag

‘Eten met Bert’. Hij denkt zelf aan 1x

maken. Bijna alles is vers en met zorg

en donderdag voor de klanten die zich

per week afhalen en 1x per week op lo-

uitgekozen. Het is een hele uitdaging

hiervoor ingeschreven hebben.

catie. ‘Want het is een genot om te zien

‘Inmiddels kook ik al 2,5 jaar hier’. We

om voor dit budget inkopen te doen,

Met feestdagen maakt hij extra fees-

dat mensen het fijn hebben met elkaar

zitten samen aan een tafeltje in het ge-

maar Bert doet dit allemaal zelf. Een

telijke maaltijden, nog steeds voor een

en genieten van de maaltijden.’

zellige Parkpaviljoen. Het is een leuke,

deel van de maaltijden bereidt hij thuis

klein budget. Wel iets duurder, een var-

gezellige ruimte met een verrassend

voor, het grootste deel in het keukentje

kenshaasje of een vers stukje vis kost

mooi terras. Bert vertelt enthousiast

van het Parkpaviljoen. Hij snijdt, hakt,

gewoon wat meer dan de ingrediënten

over zijn werk als vrijwillige kok.

wast, pureert en bakt er heerlijk op los.

waar hij normaal voor kiest. Bert kookt

Totdat vorig jaar alles stil kwam te lig-

heel graag, dat is duidelijk, en hij weet

Destijds werd hij hiervoor gevraagd

gen vanwege de maatregelen. Toch kon

creatief met het budget om te gaan.

Heeft u interesse?

door de Stichting Parkpaviljoen Waal-

Bert dat ook niet zomaar laten gebeu-

In zijn keukentje gaat alles precies zo-

U kunt contact opnemen met het Park-

wijk. Aanvankelijk twijfelde Bert, ge-

ren, hij voelde zich verantwoordelijk

als hij het zelf wil. Hij organiseert alles

paviljoen, misschien kunnen ze u op de

zien een eerdere ervaring. Toch werd

voor de mensen. Hij wilde graag verder

en na afloop poetst hij zelf alles weer

wachtlijst plaatsen.

hij uiteindelijk enthousiast. Hij begon

met het project. Dus hij bedacht ‘Afha-

helemaal blinkend schoon. Hij is ont-

met een proefmiddag. Bert maakte di-

len met Bert’.

zettend trots op wat er bereikt is tot

Volg het Parkpaviljoen op facebook via

nu toe. Bert prijst ook zijn rechterhand

https://www.facebook.com/ParkpaviljoenWaalwijk

verse kleine hapjes, zodat mensen een
idee kregen wat de bedoeling zou wor-

De uitdaging werd groot om ook dit

Josianne die altijd daarbij helpt en na-

den. En dat was meteen een schot in

van de grond te krijgen, maar ook dat

tuurlijk zijn er vrijwilligers die helpen bij

de roos.

lukte. Het draait nog steeds en dat blijft

de uitgifte of de bediening.

Mailen kan naar: Bert@parkpaviljoenwaalwijk.nl en ook de website is een

voorlopig zo. Er zijn al 8.000 maaltijden
Aanvankelijk startte hij het project

verstrekt!

Momenteel komen er ruim 70 mensen

bezoekje waard: www.parkpaviljoen-

‘Eten met Bert’. Voor EUR 2,50 konden

Wel met een kleine aanpassing. Het is

op dinsdag en donderdag maaltijden

waalwijk.nl

Wij zijn er dag en nacht. T 0461 - 27 53 42

www.laatste-eer.com

Waar u ook woont? Of u wel of geen lid bent? Elders een verzekeringspolis of inschrijving?

Elke begrafenis wordt bij ons: Persoonlijk en met Liefde geregeld
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De brandweer in het brandpunt
Op 27 juni jl. was het precies
een jaar geleden dat de Waalwijkse brandweer de nieuwe ka-

vertelt Piet Kaashoek alles over het

in de Hertog Janstraat. Deze strijd

er voor ons is. Niet voor niks zei burge-

reilen en zeilen van onze vrijwillige

werd uiteindelijk gewonnen. Volgens

meester Kleijngeld bij de eerste steen-

brandweer.

Nick heeft ex-burgemeester Kleijngeld

legging op 5 juli 2019 dat de nieuwe

daar een heel belangrijke rol in ge-

kazerne “van en voor de samenleving”

speeld.

is. De plaquette in de hal getuigt daarvan.

jaar, 13 jaar lid van de brandweer)

Nieuwe kazerne

Sightseeing

de scepter bij de Waalwijkse brand-

Bijna ongemerkt werd op zaterdag 27

Boy neemt ons enthousiast mee door

weer. Hij volgde Arjan Gijsbers op en

juni 2020 de nieuwe brandweerka-

de kazerne. Er is een heldere logistieke

is daarmee de 9e commandant in een

zerne betrokken. Corona verhinderde

indeling met een duidelijke scheiding

rijtje met illustere namens zoals: De

een feestelijke ingebruikname, De kos-

tussen de schone ruimtes en de vuile,

Hoop, Kobben, Pot en Van den Hoven.

ten van deze voor Waalwijk onmisbare

waar de brandweerlieden zich mel-

Waalwijk, en dus ook onze brandweer,

voorziening bleven binnen het beschik-

den na een uitruk. “Vroeger was het

maakt sinds 1 januari 2005 deel uit

bare budget van € 6,6 miljoen.

een rommeltje omdat de vuile pakken

zerne betrok op de hoek van de

Strijd om nieuwe huisvesting

Groenstraat/Taxandriaweg. Om-

Vanaf 2017 zwaait Nick Heeffer (35

dat vanwege Corona hier geen
feestelijk tintje aan kon worden
gegeven leek het De Wijkkrant
leuk om namens onze inwoners
een kijkje te gaan nemen in dit
prachtige gebouw. Wij werden
enthousiast ontvangen door Nick
Heeffer (commandant) en Boy
Kuppens (bevelvoerder en coördinator dagdienst) Maar eerst
een stukje geschiedenis vooraf.
Historie
Vroeger was er geen brandweer. Bij
brand moest iedereen zichzelf maar

van de Veiligheidsregio Midden- en
West-Brabant, waarin 24 gemeenten
samenwerken met de hulpdiensten
(Politie, Brandweer, GHOR). Deze gemeenten leveren jaarlijks een financiële bijdrage. Voor 2021 is dat voor
Waalwijk € 2,5 miljoen. In totaal zijn
er in deze regio 70 brandweerposten.
Waalwijk heeft er 3. Vandaar dat Nick

Boy Kuppens (l) en Nick Heeffer (r)

Nick en zijn plaatsvervanger Boy (41

rond slingerden. Nu kan alles worden

jaar waarvan 21 jaar lid van de brand-

gereinigd in een soort van wasstraat

weer) voelen zich in deze moderne ka-

die werkt volgens het principe van de

zerne vanaf het begin thuis als een vis

wasmachine: voorbereiding, sorteren,

in het (blus)water.

voorwas, hoofdwas en drogen.” Ook de
vuile pakken van collega’s uit de omlig-

De kazerne achter het oude raadhuis
zien te redden. De vlammen sprongen
vaak over van het ene naar het andere
“huis”. Soms werden hele dorpen verwoest. In 1625 brandden in Besoijen
veertig huizen af, dat was meer dan de
helft van het dorp. In het midden van
de 19e eeuw kreeg de brandbestrijding
door de uitvinding van de stoombrandspuit, de motorbrandspuit en de aanleg
van waterleidingen een duidelijk gezicht. De vrijwillige brandweer kwam
landelijk in opmars. In 1889 werd er
ook een in Waalwijk opgericht. In zijn
boek “Door het vuur, een eeuw vrijwillige brandweer Waalwijk 1898-1998”

Onze vraag of ze van de hel in de hemel

gende plaatsen worden zo in Waalwijk

zijn gekomen wordt gepareerd met de

gereinigd.

opmerking dat ze van de hemel naar
het walhalla zijn gegaan. Zij bewaren

In de transparante hal staan twee

aangesproken mag worden als “Post-

veel fijne herinneringen aan de kazerne

tankautospuiten, een hoogwerker, een

commandant”.

in de Hertog Janstraat, “We missen het

watertank. De hoogte is afgestemd op

Naast Waalwijk hebben ook de kernen

oude, maar zijn ontzettend blij met het

die van de voertuigen. In 1978 werd

Sprang-Capelle en Waspik een eigen

nieuwe. Het vorige onderkomen had

de vrijwillige brandweer Waalwijk de

brandweer. De korpsen in beide kerk-

een eigen karakter met een “welkom-

trotse eigenaar van een hoogwerker.

dorpen kregen in het vorige decennium

thuis-gevoel”.

De hoogwerker bleek echter niet in de

de beschikking over een nieuwe ac-

Bouwbedrijf Kleijngeld heeft de nieuwe

kazerne te passen en moest tijdelijk

commodatie. De kern Waalwijk daar-

kazerne in iets meer dan één jaar gere-

bij een aannemer worden gestald. De

entegen heeft jaren moeten strijden

aliseerd. Het ontwerp kwam van “Van

nieuwe brandweerkazerne beschikt

om een nieuw onderkomen. Vóór 1980

Pelt architecten”. De nieuwe brand-

naast de moderne uitrukremise ook

was de brandweer gehuisvest achter

weerkazerne heeft diverse ruimtes en

over een fitnessruimte en een ont-

het voormalige gemeentehuis aan het

een sprekend uiterlijk aan alle kanten.

spanningsruimte met dakterras.

Raadhuisplein. En van 1980 tot en met

Het gebouw is in hoge mate transpa-

2020 in een verbouwde ruimte van de

rant waardoor er een goede inkijk is. Dit

In het nieuwe pand zijn 9 metersgrote

voormalige meubelzaak van Piet Klerkx

versterkt het gevoel dat de Brandweer

wandvullende afbeeldingen te zien,
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waarvan 7 actiefoto’s van het korps,
een prachtige foto van het zicht op de
Sint Jan gezien vanaf de Winterdijk en
een vergezicht. Op het dak liggen 150
zonnepanelen. Duurzaam maar, zoals
nu blijkt, soms ook potentiële brandhaarden. Samen met de elektrische
(ontploffende) auto’s zijn dit de potentiële nieuwe vijanden van de brandweer.

Beroepskrachten en Vrijwilligers
Op de kazerne zijn van 08.00 tot 17.00
uur steeds 6 beroepsbrandweerlui
aanwezig. Bij een alarm zitten ze binnen anderhalve minuut op de wagen.
Nick zegt dat vrijwilligers van thuis of
van het werk moeten komen. Dat duur
gauw zes minuten. Die 4 ½ minuut tijdwinst is volgens hem cruciaal.
Op dit moment zijn 30 van de 34 formatieplaatsen bezet. Er is dus nog een

Brandweerkazerne is transparant

4-tal plekken vrij. Echter de brandweer

heden af te tasten. Eventueel kan een

Boy willen de vacatures het liefst zo

optimaal te kunnen functioneren. De

kampt met “vergrijzing” waardoor er

snuffelstage worden geregeld. De leef-

snel mogelijk invullen.

warme kant is de plek des onheils, let-

wat meer ruimte is om mensen te wer-

tijd mag liggen tussen de 18-45 jaar. Er

Lachend merkt Nick op dat de brand-

terlijk de Hot Spot.”

ven. De werving is inmiddels gestart

wordt gestreefd naar diversiteit binnen

weer, een soort tweede familie is met

en loopt boven verwachting. Mochten

het team.

twee kanten. “Wij hebben ook een kou-

Thuisfront

lezers interesse hebben dan adviseren

Er zijn inmiddels ook vrouwen toege-

we en een warme kant” zo vat hij het

Nick en Boy zijn duidelijk. Brandweer-

Nick en Boy hen om contact op te ne-

treden. Vrijwilligers ontvangen geen

samen. “Koud is alles wat in en om de

man kun je alleen maar zijn als het

men voor een gesprek om de mogelijk-

salaris, wel een vergoeding. Nick en

kazerne aan faciliteiten aanwezig is om

thuisfront voor de volle 100% achter
je staat. Het gezinsleven kan elke moment van de dag en de nacht worden

Het G…MHK gaat weer open!!

verstoord door een hulpvraag van

Na een sluiting van bijna een half jaar

Gemiddeld komen er zo’n 300 mel-

gaan de deuren op Grotestraat 208 in

dingen per jaar binnen. Voorheen was

Waalwijk op zaterdag 5 juni weer open.

dat 500. Door gebruik van technische

Wij zijn blij dat we onze kunst weer

snufjes is het mogelijk om een groot

kunnen laten zien aan iedereen die

aantal valse, foute en dubbele meldin-

daarvan kan genieten.

gen tijdig te herkennen, waardoor het

mensen in nood. Daar moeten partners
en hun kids zich goed van bewust zijn.

gemiddelde behoorlijk is gezakt
We hebben meteen een nieuwe gastexpositie voor u. Hans van Bijnen en

Nick en Boy en al hun collega’s hopen

Frans Hagendoorn hebben de ruimte

de deuren van hun kazerne binnenkort

voor gastexposanten ingevuld met

wijd open te kunnen gooien voor onze

teksten en beeldend werk. Deze zijn

inwoners. En…(dat waren ze bijna ver-

meestal ook nog gecombineerd in één

geten) over 2 jaar bestaat onze brand-

werk. Hans van Bijnen is ook een van

weer 125 jaar. Dat zal zeker niet onge-

de vaste kunstenaars van het G…MHK.

merkt voorbij gaan.

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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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
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

D I N S DAG
09.00 - 11.30 	‘Thuis met
Dementie’
(voor mensen met de ziekte
dementie en hun mantelzorgers)
13.00 - 17.00 Vrije Inloop
13.30 - 15.30 Kook-lab
(kookgroepje voor leden)
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
19.30 - 23.30 EWPC Boule
d’Argent
(clubavond voor leden)
W O E N S DAG
13.30 - 14.30 Nationale Diabetes
Challenge
(Jaarlijks van mei tot en met sept.)
19.30 – 23.30 Clubavond
Herensociëteit
“Gezelligheid”.
(clubavond voor leden)
D O N D E R DAG
13.00 - 17.00 Vrije Inloop
16.00 - 17.00 ‘Afhalen bij…Bert’
reserveren noodzakelijk, ter
plaatse op afhaaltijden of via:
bert@parkpaviljoenwaalwijk.nl

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

V R I J DAG
Activiteiten/initiatieven mogelijk
Z AT E R DAG
13.00 - 17.00 Vrije Inloop
Z O N DAG
13.00 - 18.30 uur afwisselend:
Muziek met ….
Diverse regionale bands en solisten
Buurten met ….
Diverse regionale
spraak- en smaakmakers.
Op zoek naar een betaalbare ruimte
voor uw bijeenkomst, vergadering of
clubavond?
info@parkpaviljoenwaalwijk.nl
www.parkpaviljoenwaalwijk.nl
facebook.com/
ParkpaviljoenWaalwijk
Ook het mooiste terras van
Waalwijk kunt u boeken.
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Heeft u nieuws voor
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mail naar:
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