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Kwisavond 14 mei, feestelijke prijsuitreiking week later

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

Het lange wachten wordt beloond. De

buitenopdrachten

WAALWIJK – Elke maand is er een voor-

Data: Woensdag 23 maart, 20 april en

Wollukse Kwis staat eindelijk weer echt

liggen vast in het dikke draaiboek.

leesmoment in de bibliotheek Waalwijk

18 mei 2022

én Sprang-Capelle voor peuters, kleu-

Aanmelden is verplicht.

ters en hun (groot)ouders.

Mail of bel naar:

De Wollukse Kwis gaat
weer helemaal los
op de kalender. De organisatie is vol
goede moed en gaat ervan uit dat de

Enthousiasme

derde editie van de kwis op zaterdag

De organisatie heeft gemerkt dat het

Vrouwtje Wiep komt elke maand de

waalwijk@bibliotheekmb.nl

14 mei door kan gaan. Als tenminste

enthousiasme bij de trouwe aanhang

mooiste, grappigste en spannendste

of 0416 - 333 787.

corona niet weer als spelbreker voor de

ondanks de afgelasting vorig jaar groot

verhalen vertellen in de bieb. Kom ook

dag komt.

is gebleven. Volgens Inge Kleijngeld kun-

en laat je meevoeren in de wondere

Bibliotheek Sprang-Capelle

nen de deelnemende teams ervan ver-

wereld van het voorlezen.

Tijd: van 15.00 tot 15.30 uur
Data: Woensdag 9 februari, 9 maart,

De Wollukse Kwis werd vorig jaar met

zekerd zijn dat de vragen en op-drach-

pijn in het hart geschrapt vanwege de

ten weet net zo uitdagend, origineel en

Voorlezen aan kinderen is heel be-

6 april en 4 mei 2022

grilligheid en onvoorspelbaarheid van

spannend zullen zijn als die van de twee

langrijk. Naast dat het natuurlijk erg

Aanmelden is verplicht.

het corona-virus. “Maar nu lijkt het erop

voorgaande edities van de kwis. “Er zal

gezellig is, is het ook van groot belang

Mail of bel naar:

dat we weer helemaal los kunnen gaan”,

weer genoeg reuring in de stad zijn.” De

voor de taalontwikkeling van een kind.

sprangcapelle@bibliotheekmb.nl

zegt organisatie-voorzitter Inge Kleijn-

grote belangstelling voor deelname aan

Kinderen die regelmatig worden voor-

of 0416 – 278 245.

geld. “We zijn er klaar voor.”

de kwis bleek wel toen in de nacht van

gelezen hebben namelijk een grotere

31 januari op 1 februari de inschrijving

woordenschat.

Verantwoord

van start ging. Binnen een paar uur had-

Ondanks het optimisme houdt de orga-

den zich al meer dan zeventien teams

nisatie toch een slag om de arm. Corona

aangemeld. Maximaal honderd teams

Waar en wanneer?
Bibliotheek Waalwijk

heeft immers al vaker voor verrassin-

kunnen aan de kwis deelnemen. Op het

Tijd: van 15.00 tot 15.30 uur

gen gezorgd. Daarom ligt er een plan B

moment van schrijven was het maxi-

klaar. Mocht blijken dat de kwis in mei

mum bijna bereikt.

toch niet door kan gaan, dan komen augustus en/of september in beeld. Inge

Populariteit

Kleijngeld: “Het gaat erom dat we de

De eerste twee edities van de Wollukse

kwis veilig en verantwoord kunnen or-

Kwis oogstten veel waardering. Uit een

ganiseren. Als dat nodig is, zullen we alle

onderzoek van de gemeente Waalwijk

gezondheidsrisico’s uit de weg gaan.”

kwam een rapportcijfer van 9,6 tevoor-

Maar vooralsnog staat de Wollukse

schijn. Het hoogste cijfer van alle grote

Kwis gepland voor mei. De kwis zelf

evenementen in de ge-meente. De sco-

wordt gehouden op 14 mei en de prijs-

re ligt zelfs net iets boven die van de 80

uitreiking volgt een week later op 21

van de Langstraat. Inge Kleijngeld: “We

mei op de Markt. “We maken er weer

wisten dat we goed in de markt lagen,

een groot feest van”, belooft de voor-

maar zo goed… Daar konden we alleen

zitter. “De voorbereidingen zijn in volle

maar van dromen. Nu staan we voor

gang.” De vragenbedenkers hebben

de uitdaging om onze populariteit op-

overuren gemaakt. Het vragenboek is

nieuw waar te maken. En dat gaat zeker

klaar en ligt nu bij de drukker. En ook de

lukken.”

Toegang is gratis.
De Bibliotheek voldoet aan de
protocollen en richtlijnen van het RIVM.
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RED LEVENS
MET JOUW AED

Voorwoord
Voor je ligt alweer een nieuwe Wijkkrant. Met hierin deze keer
Liedertafel “Oefening en Vermaak’, Musicalvereniging Next en
een fietstraining voor 55-plussers. Een interview met Anouk van
Heesch over het Schoenenkwartier en niet tevergeten de tien
politieke partijen die zich voorstellen met hun speerpunten voor
de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart a.s. Verder nog de
agenda’s van de buurthuizen, een kleurplaat en crypto, Langstraat
Herenboeren, de Schaaktafels bij BaLaDe en de Heemkundevereniging Sprang-Capelle. Veel om te lezen en dat allemaal samengesteld
door onze vrijwilligers.

Heb jij een AED?

Veel leesplezier en tot in juni!

Ook de gemeente doet mee als
je een AED wilt aanschaffen
voor jouw wijk
Zorg dat je AED ingezet kan worden
bij een hartstilstand in jouw buurt.
Meld jouw AED aan bij ons reanimatie
oproepsysteem. Zo kan jouw AED snel
gevonden worden bij een 112-melding
van een hartstilstand.

De meeste hartstilstanden vinden

MELD JOUW AED AAN

bij HartslagNu, het
reanimatie oproepsysteem
van Nederland.

www.hartslagnu.nl

spraak maken op een bijdrage van de

plaats in een woonwijk. De overle-

gemeente? Neem dan contact op met

vingskans stijgt aanzienlijk als er direct

jouw wijkadviseur.

hulp verleend kan worden. Met een
AED in de buurt vergroten we de kans

Zo bereik je de wijkadviseurs:

dat iemand een hartstilstand overleeft.

Waspik,

Dus is het heel belangrijk dat er genoeg

Driessen en Waalwijk-Zuid:

AED’s beschikbaar zijn. Er zijn steeds

Barry Schrijver, bschrijver@waalwijk.nl

meer mogelijkheden om een AED aan

Waalwijk-Noord: Margriet van Schöll,

te schaffen voor jouw wijk. Je kunt via

mvanscholl@waalwijk.nl.

buurtaed.nl, een samenwerkingsver-

Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer

band tussen Philips en de Hartstich-

0416-683456.

Sprang-Capelle,

Landgoed

ting, checken of je nog een actie kunt

Zwembaden Olympia en
Zidewinde willen verbeteren
Jaarlijks trekken de zwembaden
Olympia en Zidewinde samen
gemiddeld zo’n 170.000 bezoekers (de maanden van sluiting
buiten beschouwing gelaten).
De gemeente Waalwijk vindt de

starten voor een flinke bijdrage. Ook

Meer info kun je ook vinden op de site

de gemeente levert een financiële bij-

van de gemeente:

drage als aan bepaalde voorwaarden

https://meedoen.waalwijk.nl/aed/

wordt voldaan.
Wil je je inzetten voor een AED in de
gemeente Waalwijk en wil je aan-

bad hun zwemdiploma. Voor sommigen was dat de start van een leven

het openluchtzwembad Zidewinde in

die meedoet aan het onderzoek kans

lang zwemplezier en actieve deelname

Sprang-Capelle.

op een sportpakket ter waarde van €

aan een zwemsport. Anderen brengen
vrijwel nooit een bezoek aan Zwembad

Kans op een sportpakket

Olympia of Zwembad Zidewinde.

De digitale vragenlijsten zijn te vinden
via www.zwemmeninwaalwijk.nl.

250,-. Het invullen van de vragenlijsten
kan tot en met eind juni en gebeurt helemaal anoniem.

Om te weten wat er beter kan en hoe

Omdat het om twee verschillende

Uitkomsten vergelijken

ieders zwemervaring en bezoek aan

zwembaden gaat, zijn er twee vragen-

Een soortgelijk onderzoek wordt gelijk-

de zwembaden zo aangenaam moge-

lijsten. Iedere inwoner mag de vragen

tijdig in andere gemeenten uitgevoerd

lijk kan worden, voert de gemeente nu

beantwoorden, ook niet-zwemmers.

en ook in Vlaanderen. Dat geeft de mo-

zwembaden beoordelen.

een onderzoek uit. Doel is om in beeld

Er staat iets tegenover: voor elke in-

gelijkheid de uitkomsten te vergelijken

te brengen wat zwemmers en niet-

gevulde vragenlijst wordt 1 m² regen-

en van andere zwembaden te leren. De

Veel inwoners van gemeente Waalwijk

zwemmers vinden van het overdekte

woud gered, door een donatie aan

uitkomsten van de enquête worden in

behaalden in het gemeentelijke zwem-

Zwembad Olympia in Waalwijk en

World Land Trust. Ook maakt iedereen

de loop van de zomer verwacht.

zwembaden als sportvoorzieningen erg belangrijk en onderzoekt
daarom hoe haar inwoners de
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Liedertafel ‘Oefening en
ColumnDE WIJKKRANT
Vermaak’ Waalwijk

Plaatselijke Politieke
Partijen Presenteren Plannen

& opera’
Liedertafel Oefening‘Passie
en Vermaak

Verkiezingen gemeenteraad

Het leek de redactie een goed idee om met het oog op de gemeenteraadsverkieis één
de lezers
mooiste
opera’s
in het
‘Regina Coeli’ wijzen
zingenLa
opTraviata
16 maart
a.s.van
onze
een
inzicht te tend
gevenMaria
in enkele
speerpunten

Weihnachtsoratorium van H. F. Müller

daar zullen
de liefhebbers
van partijen.
op de
van
zoon Jezus.
en The Holy City van S. Adams delen Carl
uit van Kuyck, sinds 21 jaar onze
van devan
10 Verdi,
in Waalwijk
deelnemende
politieke
Enherrijzenis
wie kunnen
dathaar
beter
Pasen is
de tijd van nieuw leven,
klassieke
muziek het
roerend
eens
Ponchielli
in zijn opera
o.a. Guillaume (Willem) Tell van G. Rosvaste dirigent, staat zoals gewoonlijk
doen dan
de betrokken
partijen
zelf. mee
Het resultaat
isComponist
terug te vinden
op vertelt
de mid-

van inspirerende hoop.

zijn. De
vanEn..?
het operaconcert
Gioconda
verhaal van een zangesini en ‘Hodie, Christus natus est’, een
op de bok en het Möbius Ensemble uit
denpagina.
Kijkbezoekers
en vergelijk.
Hoe zit dat ook al La
weer
met diehet
verkiezingen?
van Liedertafel Oefening en Vermaak
res die door list en leugens beschuldigd
arrangement van dirigent Carl van Kuijck.
Tilburg zorgt samen met drie solisten
Nieuw leven en hoop: deze woorden leZetelverdeling
uit Waalwijk hadden op 28 september jl.
en daarna vervolgd wordt door de italiDe opera De Parelvissers van G. Bizet
en pianist Ben Martin Weijand voor de
ven ieder voorjaar in de harten van vele
De gemeenteraad
Waalwijkavond.
heeft officieel
aantal geldt voor
ge- met haar
dan ook eenvan
geweldige
Sopraan 29 zetels.
aanseDit
staatsinquisitie.
Samen
speelt zich af op Sri Lanka (toen nog
muzikale begeleiding.
mensen. Bij onze koorleden hebben ze
meenten
met een
inwonertal
dat Ingmar
ligt tussen
en 50.000.
Ophet
dit‘Angele
moment
Charlotte
Janssen
en tenor
Rut-45.001
moeder
zingt zij
Dei’, wat perCeylon) en is het verhaal over de vissers
nu een extra betekenis gekregen.
zijn er tens
“maar”
28 zetels
D’66vertolkt
heeft om
privé
redenen
vertolkten
debezet.
rollenIlse
vanLangermans
Alfredo en vanfect
werd
door
de twee damesZurga en Nadir; het schitterende duet Op
‘Au het programma staat ‘Die Sieben
Net zoals wereldwijd bij andere koren
haar zetel
per
1
januari
2020
opgegeven.
Haar
partij
kon
de
vacature
niet
invullen.
Violetta in ‘La Traviata’ en ontroerden
solisten.
fond du temple saint’ is overbekend Worte
en
Jesu am Kreuz’, het prachtige
hebben we de afgelopen twee jaar elVan dieiedereen
28 zetels
worden
er
17
bezet
door
personen
uit
Waalwijk,
5
uit
Sprangmet ‘Parigi, o cara’ (mijn geliefd
Koor en solisten sloten het concert af met
zult u ongetwijfeld meeneuriën. De twee
ontroerende werk van César Franck
kaar en het samen zingen enorm geCapelleParijs).
en 6 uit
Waspik.
Een kwart daarvan
door vrouwen.
een inwoneraantal
Het
‘Zigeunerinnenkoor’
, waarin
delen uitBij
Il Campanello,
Maria Stuarda en
mannen willen hun vriendschap niet verover de laatste gesproken woorden
mist!
van Waalwijk
50.000
zijn erschitterde
in 2026 31 raadszetels
verdelen.
soliste boven
Leoniedevan
Rheden
Ernani en te
kregen
na hun toegift een daliezen omwille van een vrouw en beloven
Deaan
aanvangstijd
van Jezus
het kruis. is 20.00 uur en tijden
Natuurlijk is er gerepeteerd, maar dat
in de rol van Flora gaf de sfeer van een
verend en welverdiend applaus van een
elkaar de beeldschone Leïla, op wieNa
zij de pauze,
de pauze
wordt
u eenkoffie
heerlijk
waarin
een kopje
of glaasj
Stemming
gebeurde online via Teams. Een prima
feestavond
enthousiast
publiek.
beiden verliefd zijn, niet het hof te zullen
warme
glühwein aangeboden.
thee wordt
aangeboden
kunt u luiste-Het con
In Waalwijk
zijn bijweer.
de komende verkiezingen ongeveer
40.000 stemgerechtigden.
oplossing, maar toen het in september
Sanders
metworden
zijn gestemd. Deze zijn van 7.30 tot
maken. Solisten Pim van Drunen (tenor)
wordt zoals
de operawertraditie voorschrij
ren naarcert
meerdere
bekende
Op 16Martijn
maart a.s.
kan er veroverde
in 24 bureaus
jl. weer mogelijk werd elkaar in onze
en schitterend
gebrachte
verDe koorleden zijn
alweer hard
en bariton Jop van Gennip vertolken ken,
de zoals
afgesloten
een oergezellige
Verdi’s met
Slavenkoor
uit Na- nazit i
21.00 spontane
uur geopend.
Vier daarvan
(Gemeentehuis,
Bourgondisch
Hof,inmiddels
Zidewinde
zaal van De Leest te ontmoeten waren
van
het
alom
bekende ‘Toreador’
het repeteren
voortijden
het Kerstconrollen van Zurga en Nadir. Sopraansoliste
restaurant
City inuitWaalwijk,
waarbij ie
bucco, het
Pelgrimskoor
I Lombardi,
en Dentolking
Bolder)
zijn
ook
op maandag
14 en dinsdagaan
15 maart
op dezelfde
we toch ontzettend blij!
uit defebruari
opera Carmen
vandeBizet
de harten
cert
van 21 december.
Mede
is deze avond Anouk Antonissen en het
de ‘Angele
dereen
harte
welkom is.
Dei’van
uit La
Gionconda
vanDeA.ingang
open. Eind
ontvingen
stemgerechtigden
hun stembiljet.
Jammer dat
er door het
De resultaten van al die inspanningen
van publiek enwas
koorleden.
Na de
pauze
succes
vanop
het
is
begeleiding wordt verzorgd door Ben
aanendehet
achterzijde
pand.
Ponchielli
duet uit van
De het
Parelvisgeen kandidatenlijst
bijgevoegd.
Wie
wil wetengrote
wie er
allemaal
devorige
lijsten concertwaren
boven verwachting en we verwerden
de gemeentehuis
toehoorders moeten.
middels Daar
het ligt een
gekozen
voor
mengeling van traMartin Weijand aan de piano en het Mösers vanKaarten
G. Bizet.à €15 (KBO-leden krijgen 10
staan zal
naar het
lijst met
alleeen
deelnemende
keerden in de veronderstelling dat het
‘Openingskoor’
uit Cavalleria Rusticana
ditionele Kerstliederen en klassieke
bius Ensemble Tilburg (MET). Carl van
korting) zijn verkrijgbaar bij de leden va
partijen
en hun kandidaat-leden.
kerstconcert door kon gaan.
meegevoerd naar het platteland van
operawerken. Op het repertoire staan
Kuijck is de vaste dirigent van het koorNa
en afloop
hetiskoor,
telefonisch
nr. 0416
er een
gezelligeop
nazit
in de 33936
Helaas hebben we dat af moeten geCentrale
thema:
“Samen
zijn”
Sicilië, waar kerkgangers op Paasochnaast o.a. Ave Verum van E. Elgar, het
heeft de leiding over het geheel.
en kaarten@liedertafelwaalwijk.nl
bovenzaal
van café City in Waalwijk. U
lasten en ook het samen oefenen was
De revival van Willeke Alberti heeft blijkbaar inspirerend gewerkt bij het opstellen
bent er van harte welkom!
weer van de baan.
van menig partijprogramma. Of het moet de onvrede zijn over de uitvoering van
Het concert begint om 20.00 uur en
het vorige coalitieprogramma, dat de titel had “Samen duurzaam vooruit”. Blijkkaarten à €12,50 incl. consumptie
Sinds twee maanden repeteren we
baar zat daar geen schot in. Hoe valt het anders te verklaren dat diverse partijen,
(KBO leden krijgen 10% korting) kunt
weer live en we hebben er goede hoop
direct of indirect, met de titel van hun programma aangeven dat ze samen met
u bestellen bij de leden van ons koor,
op dat de coronamaatregelen in april
anderen willen bouwen aan de toekomst van ons mooie Waalwijk met bijzondere
via kaarten@liedertafelwaalwijk.nl en
dusdanig versoepeld zullen zijn dat ons
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aandachtLos
voorditgroen
en voorop
elkaar
en met
2
10
6
15
6
12
A 1
O
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juiste antwoord naar

De Wijkkrant Crypto

Speerpunt: dedewijkkrant@talgv.nl
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komende raadsperiode A. Kuddedier of hondenbaan? (6)
O. Herfst (15)
A. Kuddedier of hondenbaan? (6)
O. Herfst (15)
B.
Hemelse
schatten
(7)
de (7)
kerstperiode is het erg druk (7)
B. Hemelse schatten (7)
P. In de kerstperiode is hetP.
ergIndruk
Wat gaat
het kosten (8)
C. Paardenziekte (8)
Q. Schitterend koudvuur (10)
C. Paardenziekte
Q. Schitterend koudvuur (10)
D.worden
Wit wintergala
R. Winterstop (11)
Daar kan
antwoord op
gegeven. Als(9)
je de diverse partijprogramma’s
D. geen
Wit wintergala
(9)
R. Winterstop (11)
E.
Smaken
of
klinken
scherp!
(10)
S.
Voorloper
van
wintertoerisme
(11)
E. Smaken
of klinken
(10) van belang
S. Voorloper
van wintertoerisme (11)
doorneemt kom je vele bladzijden
tegen met
wat door scherp!
de lokale politici
F. Mooi, zo'n vruchtF.opMooi,
't galazo'n
(10) vrucht op 't gala (10)
T. Heeft prachtige takken (9)
T.
Heeft
prachtige
takken (9)
wordt geacht. Soms zijn deze voorzien van een prioritering maar nergens is een
Oplossing vorige editie:
G. Bevroren advocaat
op
de
baan
(9)
U.
Dan
wil
die
auto
niet
starten
(9)
G. Bevroren
advocaat
op de baan (9) actiU. Dan wil die auto niet starten (9)
financiële
paragraaf
waarin
wordt
vermeld
H. Daar
wordtopgenomen
nu brood van
gebakken
(11) wat de verschillende
V. Waterplant in de winter (7)
Vakantievreugde
H.de
Daar
wordt nu
broodmoeten
van gebakken
(11)
V. Waterplant in de winter (7)
viteitenI. gaan
kosten en
opbrengsten
vandaan
komen.
De letters
Zij geloven
nogwaar
in winters
(10)
W. Wintervacht
(9)
I. Zij
geloven
in winters (10) X. Afgang op wintersport (8)
W. Wintervacht (9)
J. zwaar
Op deinlange
baan
schuiven
(9) nog
zijn hier
de meerderheid
en winnen
het van de cijfers. Voor
een kostenPrijswinnaar van de puzzel
Op de lange(12)
baan schuiven (9)
X. (8)
Afgang op wintersport (8)
K. Winterkoning
of J.
kwartiermeester
Y. Etenstijd
of tijd voor eten?
berekening
hebben we landelijk
het Centraal Planbureau, in Waalwijk
beschikken
editie 2 2019
K. Winterkoning
(12)
L. Verdraaid, opnieuw
erwtensoep (9)of kwartiermeester
Z. Die
sterren wegen weinigY.(8)Etenstijd of tijd voor eten? (8)
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Op de twee grijze balken staat van boven naar beneden een toepasselijk seizoenscitaat van een beroemde Franse schilder.
Stuur dat citaat als oplossing in en maak kans op een leuke prijs!

Inmiddels heeft u een kadobon ont-
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prachtig boeket bloemen, op te halen
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beroemde
Franse schilder
vangen
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voor een
Stuur dat citaat als oplossing in en maak kans op een leuke prijs!
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Het spookslot in de Efteling wordt
afgebroken. Dat vind ik jammer.
Daarom schreef ik dit.

door Frank Pijnenborg

Gedichten

Dit schreef ik naar aanleidi
ng van de
storm die laatst over het lan
d trok
Hier komt de storm
En trekt door het land
Hij jaagt door de takken
En valt op de grond
Hij neemt alles mee
Geen plekje laat hij onbenu
t
Niets is meer veilig
Nergens word je beschut
Voorwerpen vliegen voorbij
Hij jaagt door het water
Golven beuken op de oeve
rs
En spatten weer terug
Er is een storm op komst
De boom weet nergens va
n
Nu nog lijkt alles rustig
Het is slechts de stilte
De wind wordt al iets sterk
er
En blaast alles omver
Samen worden we gestree
ld
Door de storm

tend

Ook weer op een winteroch

Een rustige ochtend
s
Met mistige dauw op het gram
Keek ik vanuit het keukenraa
En druppels op het glas

De wind jaagt door de kieren
Van het oude spookslot
Doden begonnen het leven te vieren
Iedereen had hetzelfde lot
Het was koud en guur
In de ijzige nacht
De klok sloeg twaalf uur
Het werd donkerder dan gedacht

zon
Het landschap ademde in dergen
Klaar voor een nieuwe mo
De koolmeesjes in de boom
Floten hun eerste lied
Het water in de rivier
Dobber t langzaam voorbij
Op het ritme van het licht
hijnt
Dat over het oppervlakte sc
on
Het stroomt voorbij de horiz
or
Onder de brug do
Waarover vele scholieren
zijn
Op weg naar hun toekomst
En als straks de avond valt
Sluiten we het gordijn
rdt
Morgen als het ochtend wo
zijn
ht
lic
Zal het weer

Buiten hing er een bord
Voor overlevenden en geesten
Hier is het feest
Want het leven is kort
Daar klonk de macabre dans
In de kasteeltuin tussen de graven
Waar de gasten elkaar de hand gaven
Hier was de dood en het leven in balans
Er werd op iedereen geproost
Met lege glazen
Daarna werd er leven ingeblazen
Als een soort van troost
Mijn botten voelden gebroken
Terug naar de dagelijkse zaken
Verscholen onder een laken
De rest ging verder spoken

Fietstraining voor
55-plussers
Op donderdag 21 april organiseert GO Waalwijk een fietstrainingsdag. De dag is bedoeld
voor 55-plussers uit gemeente
Waalwijk die veilig willen blijven
fietsen. De deelnemers kunnen
elektrische fietsen uitproberen
en de fietsvaardigheid met de eigen (gewone) of elektrische fiets
vergroten.

fietstraining

goed voorbereid op een e-bike te stap-

voor 55-plussers die veilig en
met plezier willen blijven fietsen

pen. Tijdens de fietstrainingsdag kunnen de deelnemers verschillende elek-

PSV De Paardenvriend
Drunenseweg 23, Waalwijk (tegenover Eikendonk)

trische fietsen uitproberen. Daarnaast
richten we ons op veiligheid. Deelne-

donderdag 21 april 2022

mers vergroten hun fietsvaardigheid
met de eigen gewone of elektrische

09.45 tot 15.30 uur

fiets, om de kans een fietsongeluk te

meer info:
Annika Jabroer, t 06-22750374
www.gowaalwijk.nl/activiteiten/fietstraining

krijgen te verkleinen. Het wordt een informatieve en zeker ook gezellige dag!”

Aangepaste fietsen
De fietstraining maakt deel uit van het
programma GO Cycling. Hiermee wil

Annika Jabroer, GO Fit-beweegcoach

het project GO Waalwijk het fietsen

senioren organiseert de fietstrainings-

voor jong en oud stimuleren en met

dag in samenwerking metKBO Waal-

name ouderen en mensen met een

wijk, PCOB Waalwijk, Fietsersbond

beperking actief houden op de fiets.

een driewielfiets en fietsen met een

15.30 uur. Locatie: PSV De Paarden-

De Langstraat en ContourdeTwern. Ze

Afgelopen najaar werd een GO Cycling-

lage instap. Tijdens het GO Waalwijk

vriend, Drunenseweg 23 in Waalwijk.

vertelt: “Fietsen is een heel goede be-

fietsplein georganiseerd, met activitei-

Festival in september zullen diverse

Deelname kost € 5,- inclusief lunch.

weegactiviteit, dat weet iedereen. On-

ten voor allerlei doelgroepen. Op basis

aangepaste fietsen aanwezig zijn. Wie

Er is ruimte voor maximaal 40 deel-

langs maakten Engelse onderzoekers

van de ervaringen rond het fietsplein

daar niet op wil wachten kan contact

nemers, wonend in Waalwijk, Waspik

bekend dat het effect van bewegen nog

worden dit jaar diverse doelgroepacti-

opnemen met Judith van Berkel van het

of Sprang-Capelle. Aanmelden kan

groter is dan gedacht. Ze vergelijken

viteiten georganiseerd, waar de fiets-

Steunpunt Aangepast Sporten, tel. 06 -

via www.e-biketraining.nl of telefo-

het immuunsysteem van een fietsende

trainingsdag er één is. Zo is er ook aan-

21 00 01 32.

nisch via GO Fit-beweegcoach Annika

80-plusser zelfs met dat van een twin-

dacht voor mensen die niet (meer) op

tiger! Steeds meer mensen kiezen voor

een gewone (e-)fiets kunnen stappen.

een elektrische fiets. Zeker voor wie

Voor hen is er de mogelijkheid om een

wat ouder wordt is het verstandig om

aangepaste fiets uit te proberen, zoals

Fietstrainingsdag
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Jabroer, tel. 06 - 22 75 03 74. Kijk voor
meer informatie over de fietstrainings-

De fietstrainingsdag vindt plaats op

dag op www.gowaalwijk.nl/activitei-

donderdag 21 april van 09.45 tot

ten/fietstraining.
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Energiebesparende maatregelen voor je huis

Haiku...

Wil je aan de slag met het verduur-

van een woning. Wij verdelen de grote

orde je het beste aan de slag kunt gaan?

zamen van je huis? Op het Regionaal

maatregelen onder in vier categorieën:

Hier kun je ook een stappenplan terug-

Energieloket Waalwijk vind je een

isoleren, ventileren, opwekken en ver-

vinden aan de hand van het bouwjaar

Naarmate de examens dichterbij komen,

handig stappenplan afgestemd op de

warmen.

van je woning. Ook met kleine maatre-

stijgt de examenstress. Voor veel eind-

gelen en slimme tips kunt u uw ener-

examenkandidaten breekt een span-

gieverbruik al flink verlagen.

nende tijd aan. Er zit altijd wel een vak

bouwperiode van jouw huis.
Er zijn verschillende soorten energie-

Op https://regionaalenergieloket.nl/

besparende maatregelen. Deze maat-

waalwijk/energiebesparen

regelen zijn belangrijk in het energie-

vindt je meer informatie over deze

zuinig en uiteindelijk aardgasvrij maken

maatregelen. Benieuwd in welke volg-

bij waar je minder goed in bent.

Examenkoorts
De leerling buigt zich
Over een wiskundesom

Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingaanslag?
Vanaf 28 januari is de gemeentelijke

waalwijk.nl/belastingloket

belastingaanslag 2022 verspreid. Ben

jouw bezwaar indienen. Je hebt hier-

je het niet eens met de aanslag? Neem

voor jouw DigiD nodig. Je kunt ook

dan telefonisch contact op met de ge-

schriftelijk jouw bezwaar indienen. Een

meente via 0416-683456.

brief met jouw motivering, naam en

ABRAKADABRA!
Ank Naerebout

digitaal

adres, burgerservicenummer (BSN) en
Komen we er niet uit? Dan kun je zelf

handtekening is daarvoor voldoende.

heel makkelijk bezwaar maken. Bezwaar maken is altijd gratis en je hebt

Let op: je kunt bezwaar maken tot zes

hier geen gespecialiseerd bureau voor

weken nadat de belastingaanslag is

nodig. Je kunt eenvoudig via www.

verzonden.

Musicalvereniging Next kijkt vooruit ná de voorstelling

‘Musicals in Concert: Diamonds&Treasures’
Op 13 en 14 mei aanstaande staat Mu-

staande de voorstelling ‘Musicals in

sical Vereniging Next op de planken met

Concert:Diamonds&Treasures’ op de

hun voorstelling “Musicals in Concert,

agenda. U komt toch ook?

Diamonds&Treasures”. Voor deze voorstelling is Next op zoek gegaan naar de

Scan de QR code of ga naar www.de-

juwelen uit de musicalwereld. Bekende

voorstevenne.nl/wat-is-er-te-doen

parels, ruwe diamanten, nummers met
een dikke laag stof en glimmende nummers uit meer recente musicals. De repetities zijn in volle gang en er zijn nog
een paar kaarten te krijgen voor deze
wervelende show.
het verlanglijstje. Achter de schermen

Zo weet u zeker dat u als eerste op de

Musicalvereniging Next bestaat al ruim

wordt niet stilgezeten, integendeel

hoogte bent en niks mist!

30 jaar en is bij het publiek bekend van

zelfs. Om na de voorstellingen door te

Maar eerst staat op 13 en 14 mei aan-

een groot aantal originele voorstellin-

kunnen naar een volgende voorstelling

gen, zoals de musical ‘Maak het nou!’.

zoekt men nu al naarstig naar een op-

In het verleden behaalde resultaten

volger voor Musicals in Concert. Voor

bieden niet altijd garanties voor de toe-

de repertoire commissie betekent dit

komst. Daarom is het bestuur in 2020

het bekijken en beluisteren van moge-

een nieuwe weg in geslagen.

Deze

lijke musicals. Met als doel: Een musical

nieuwe weg betekent een transitie

die past bij de nieuwe visie van Musi-

waarbij de aankomende voorstelling

calvereniging Next.

Adverteren in De Wijkkrant?

een brug is tussen het verleden en de
toekomst.

Natuurlijk houden ze de volgende Mu-

Waar voorheen speciaal voor Next ge-

sical nog even geheim. Wij raden u

schreven voorstellingen op de planken

aan om de website, de Instagram- en

of bel naar:

werden gebracht, staan voor de toe-

Facebookpagina van Musicalvereni-

komst bekende Broadway musicals op

ging Next goed in de gaten te houden.

Ad de Graaf, T 06 52 40 81 69

Voor meer informatie mail naar: dewijkkrant@talgv.nl
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Op de koffie bij... Anouk trok

de stoute schoenen aan

Het leek de redactie van De Wijkkrant

tepunten de vakanties met Jeugdland

seum over de schoen- en leerindustrie

een goed idee om de nieuwe directeur

en de helaas al lang ter ziele zijnde bra-

opende. Begin jaren 60 werd onderdak

werd uiteindelijk toch kunstgeschiede-

van het Schoenenkwartier, Anouk van

derieën. Van de leiding van Jeugdland

gevonden in de voormalige woning van

nis. Een studie die ze in 1999 afsloot

Heesch, aan onze lezeressen en lezers

herinnert zij zich nog heel goed twee

lederfabrikant Witlox aan de Grotestraat

met als specialisatie de hedendaagse

voor te stellen. Alhoewel zij de laat-

personen: Marian (ook haar vroegere

148. Op den duur was ook dit gebouw te

kunst.

ste tijd diverse interviews had gegeven

Kleuterjuf) en Jozef Mahieu, die is ze in-

klein en werd in 1983 ingetrokken in het

aan dag-, week- maand- en vakbla-

middels al heeft ontmoet. Dit bekende

pand van de voormalige kinderschoe-

Leven in dienst van de kunst

den maakte ze meteen tijd voor ons

kunstenaarsechtpaar houdt met en-

nenfabrikant Pinocchio aan de Elzen-

Achteraf bezien hadden haar ouders

vrij. Dit gesprek vond medio februari

kele collega’s het Gemeentelijk Museum

weg 25. Door het aantrekken van een

hun dochter in plaats van Anouk beter

plaats op een nostalgisch plek, namelijk

voor Hedendaagse Kunst draaiende. Bij

kunsthistoricus vond een professiona-

Athena kunnen noemen naar de go-

het voormalige museumgebouw aan

haar bezoeken aan Waalwijk was Anouk

liseringsslag plaats. In 2017 moest het

din van de wijsheid en de kunst. Haar

de Elzenweg. Dat was tijdelijk het on-

altijd geobsedeerd door het historische

museum vanwege financiële problemen

carrière overziend zou dat erg toepas-

derkomen van onze nieuwe directeur.

Krophollercomplex, in het centrum van

de deuren sluiten voor het publiek. Maar

selijk zijn geweest. Haar leven stond

Bij binnenkomst liepen wij gelijk tegen

de stad. Niet wetende dat zij enkele de-

achter de schermen werd gewoon hard

en staat in dienst van de (schone) kun-

een paar honderd leesten aan die klaar

cennia later nog eens directeur zou wor-

doorgewerkt aan het conserveren, di-

sten. Ze begon in 2001 als assistent

stonden om per vrachtwagen te wor-

den van een museum op dezelfde loca-

gitaliseren en onderzoeken van de col-

conservator bij het Stedelijk Museum

den getransporteerd naar het nieuwe

tie. Nu ze in Waalwijk werkt kan ze haar

lectie. Dankzij betrokken medewerkers

in Schiedam en werd in datzelfde jaar

onderkomen aan het Raadhuisplein. We

vader en stiefvader weer meer opzoe-

én een nieuw bestuur kan het museum

conservator bij Museum Het Valkhof in

werden door Anouk hartelijk welkom

ken. De braderie is helaas verdwenen.

na 5 jaar van inactiviteit, met enige ver-

Nijmegen. In 2006 stapte ze over naar

traging, zijn deuren openen aan het

de Jan van Eyck Academie in Maastricht

geheten. Al snel kwam de bekentenis
dat zij het voormalige leder- en schoe-

Anouk heeft overigens altijd al iets met

Raadhuisplein op 28 juni a.s. Wat niet

en kreeg de functie van hoofd artistieke

nenmuseum nooit met een bezoek had

schoenen gehad. Ze was (en is nog

iedereen weet is dat het museum een

producties. Deze academie staat bekend

vereerd en dat ondanks de vele musea

steeds) een echte schoenenfanaat met

collectie heeft van 12.000 hedendaagse

als hét internationale

die zij in haar jeugd met vader en moe-

een voorkeur voor hoge hakjes. Het zal

en historische schoenen uit binnen- en

beeldende kunst, ontwerp en reflectie.

der bezocht. Dat heeft haar niet belet

dan ook geen toeval zijn geweest dat ze

buitenland, een groot aantal machines,

Tussen 2014 en 2016 was ze directeur

om de stoute schoenen aan te trekken

ooit als tiener begon als verkoopster in

gereedschappen voor schoenfabricage,

bij Studio Drift in Amsterdam. Daar is

en te solliciteren naar een functie die

een schoenenwinkel van Dolcis en nu

en een cultuurhistorische collectie over

de veranderende relatie tussen mens,

haar op het lijf geschreven lijkt. Door

directeur is van het Schoenenkwartier.

de leergeschiedenis van de regio.

natuur en technologie nog steeds de

instituut voor

haar tijdelijk noodverblijf hier heeft ze

constante factor. En voordat Waalwijk

zich in korte tijd een helder beeld kun-

haar riep werkte Athena, sorry Anouk,

nen vormen van hoe het allemaal moet

vanaf 2016 als director bij de Bossche

zijn geweest in het voormalige museum.

b.v. van de wereldberoemde Maarten

Ze gaf een korte rondleiding waaruit wij

Baas. Deze man werd door de New York

de conclusie trokken dat iedereen klaar

Times en Time Magazine bestempeld

is voor de grote stap (lees verhuizing)

als de meest invloedrijke ontwerper van

naar het centrum van Waalwijk.

deze tijd. En vanaf 1 december 2020 zet
Anouk zich in voor het Schoenenkwar-

Waalwijk bekend terrein voor
nieuwe directeur

tier in Waalwijk. Ze woont in Heusden
en met de fiets is de “fysieke” afstand

Waalwijk is voor Anouk geen onbe-

tot Den Bosch bijna net zo ver als tot

schreven blad. In tegendeel. Zij werd er

Waalwijk.

in 1973 geboren en bracht er ook haar
eerste levensjaren door. Haar trotse vader woont nog steeds in Waalwijk. Hij
is van oorsprong een echte “Borrukse”.

Anouk, wie de schoen past…..

Foto: Luuk Aarts

Solliciteren in een rumoerige
politieke omgeving

De invloed van een docent

neren als de big boss van het Bouw-

Historie van het leder- en
schoenenmuseum

Anouk ging naar het Jeroen Bosch Col-

de gemeenteraad van Waalwijk in sep-

bedrijf “Wed. Van Heesch”. Anouk ver-

We duiken nog even terug in de geschie-

lege in Den Bosch. Daar hing ze, net

tember 2020, met een meerderheid

huisde toen ze 4 was met haar moeder

denis van het museum. Antoon Hen-

zoals zoveel andere studenten, aan

van stemmen (Coalitiepartijen en Lijst

naar Den Bosch. Om het weekend ging

driks, leraar schoenmaken aan de Vak-

de lippen van de welbekende leraar

Pouw), om € 8,8 miljoen beschikbaar

ze echter trouw op bezoek bij haar va-

school voor Schoenen en Leder, was een

(kunst)geschiedenis, de heer Ed Hoff-

te stellen voor de nieuwbouw van het

der. Dat hield ze vol tot ze op 18 jarige

fanatiek verzamelaar van alles wat met

man, die boeiend en beeldend gewel-

museum. In een eerder stadium was

leeftijd voor haar studie naar Nijmegen

schoenen te maken had. Een deel van

dige verhalen kon vertellen. Ze kan ech-

al € 1,7 miljoen uitgetrokken voor de

ging. De Waalwijkse weekends bij haar

zijn verzameling was in 1953 te bezich-

ter geen historische verklaring geven

voorbereidingen. Anouk heeft de dis-

vader werden steeds goed besteed. In

tigen tijdens de expositie van Schoenen,

waarom ze zich in 1993 desondanks in-

cussie via de krant gevolgd. Door Corona

het centrum waren ze graag geziene

Leer En Mode (SLEM). Met een aantal

schreef aan de Radboud Universiteit in

had ze voldoende tijd om regelmatig de

gasten. Een wandeling door De Els was

schoenfabrikanten richtte hij in dat jaar

Nijmegen om psychologie of communi-

krant te lezen. Ongeveer in dezelfde pe-

vaste prik. In de herinnering van Anouk

een stichting op die al vrij snel in een

catiewetenschappen te gaan studeren.

riode verscheen in de bladen ook een

waren de absolute Waalwijkse hoog-

pandje aan de Kloosterwerf een mu-

Het gevoel won van het verstand en het

oproep voor de functie van directeur

Velen zullen zich hem nog wel herin-
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nodig. Het museum zoekt ambachtslie-

your red shoes” Daar heeft David Bowie

den, rondleiders, gastheren- en -vrou-

nooit van durven dromen.

wen voor onder meer het museumcafé,
de kaartverkoop etc. , Uiteraard krijgen
nieuwe vrijwilligers een training. Er is
door ervaren vrijwilligers in samenwerking met het Koning Willem I college in
Den Bosch een opleidingsprogramma
opgezet.

Aspiratieniveaus
Bij haar aanstelling heeft Anouk voor

Indrukwekkend Atrium

zichzelf een stappenplan opgesteld. De

van dat betwiste museum. Ze was niet

Museum en het Kenniscentrum. In de

eerst stap is het bereiken van de lokale

op zoek naar een andere baan. Maar de

Maaklabs gaan bezoekers, vrijwilligers,

inwoners, de tweede is de regio en de

advertentie zette haar wel aan het den-

kunstenaars en studenten aan de slag.

derde is Nederland en “omgeving”. Op

ken. Ze vroeg zich af hoe vaak je de ge-

In het Museum worden de collectie en

dit moment zet ze al meerdere stappen

legenheid krijgt om in zo’n functie fysiek

wisseltentoonstellingen getoond en de

tegelijk.

en organisatorisch vorm te geven aan

verhalen over het belangrijke erfgoed

Voor de gemeente is het Schoenen-

een museum. Met 49 andere personen,

van de regio vertelt. En in het Kennis-

kwartier een toeristische parel die een

waaronder Duitsers en Belgen, sollici-

centrum, dat beschikt over een audito-

impuls moet geven aan de binnenstad

teerde ze. De selectiecommissie was

rium, bibliotheek en archief, kunnen be-

van Waalwijk. Het Schoenenkwartier

het snel met elkaar eens, dat Anouk de

zoekers terecht voor verdere verdieping.

mikt op 30.000 tot 35.000 bezoekers

meest geschikte kandidaat was. De be-

Je kunt ook gewoon binnenlopen in het

per jaar. Anouk vindt dat een realistische

noeming ging in op 1 december 2020.

museumcafé en de winkel.

schatting. Ze wijst erop dat het voorma-

Ondertussen was op 3 november het

Er komt geen restaurant in het Schoe-

lige Schoenenmuseum voor de sluiting

officiële startsein gegeven voor de ver-

nenkwartier. Er komt wel een profes-

jaarlijks al 20.000 bezoekers trok. Anouk

bouwing van het uit 1986 daterende

sionele keuken. Hierdoor kan volledige

heeft als doel dat het komend jaar ie-

gemeentekantoor tot museum. Voor

catering worden verzorgd voor bij-

dereen uit De Langstraat in het gebouw

zover bekend zijn de kosten van de ver-

zondere bijeenkomsten in het atrium.

is geweest. Je hebt daar geen kaartje

bouwing binnen het beschikbare budget

Het Kwartier omvat 3 verdiepingen

voor nodig zegt ze, maar je kunt gewoon

gebleven. Dit was mede mogelijk door

en heeft in totaal een oppervlakte van

een bezoekje brengen aan de Maaklabs,

een vroege aanbesteding. Prijsstijgin-

3.000 m2

de Museumwinkel of koffie bestellen

gen werden hiermee voorkomen. Er

in het Museumcafé. Daarnaast worden

Red shoes

Foto: Masayoshi Sukita

Wat gaat het de gemeente
kosten?
Tot slot een echt Wollukse vraag. Wat
gaat het de gemeenschap kosten?
Anouk verwijst naar de openbare subsidieregeling “Maatschappelijke Ontwikkeling 2022” Daarin staat voor het
Schoenenkwartier een subsidie van
€ 1.161.444. Ter vergelijking vermelden wij de subsidiebedragen voor de
Bibliotheek (€ 1.300.012) en De Leest
(€ 1.150.449).
Anouk is ervan overtuigd

dat het

Schoenenkwartier een wezenlijke bij-

ontstond wel vertraging bij de aanleve-

Vrijwilligers zijn goud waard

de scholen in de regio uitgenodigd voor

ring van sommige materialen.

Het Schoenenkwartier kent in totaal 11

een bezoekje aan het Kwartier. Aan hen

betaalde (full-time/part-time) krachten.

wordt daarbij ook de vraag gesteld, wat

Van het voormalige museum zijn 20

er ontbreekt en wat er beter kan. Want

In Waalwijk moeten ze er nog aan

vrijwilligers mee overgegaan. Sommi-

je bent nooit te oud om (van anderen) te

wennen dat het museum voor leer en

gen van hen werken er al meer dan 30

leren.

umkaart hebben overigens gratis toe-

schoenen voortaan Schoenenkwartier

jaar. Het Schoenenkwartier streeft naar

heet Anouk maakt snel duidelijk wat het

150 vrijwilligers. Anouk heeft al zoveel

Anouk ziet de toekomst met vertrou-

sponsoring, de verhuur van ruimte(n)

verschil is. De naam Schoenenkwartier

positieve reacties ontvangen dat ze ze-

wen tegemoet. Volgens haar bestaat

geeft al aan dat het om meer dan een

ker weet dat ze dit gaan halen. Zater-

er een sterk toenemende interesse

museum gaat. In het oude museum

dag 19 februari jl. kon ze bij een eerste

voor het culturele erfgoed. Bovendien

maakte je een reis terug in de tijd en zag

instructiebijeenkomst al 130 enthou-

wil zij via het Schoenenkwartier ook de

je het verleden. In het Schoenenkwartier

siaste vrijwilligers verwelkomen. Een

groep jongeren/jong volwassen berei-

worden verleden en heden naast elkaar

museum kan niet zonder vrijwillige hulp

ken. Haar ogen glinsteren als ze denkt

gezet. Je kunt zien hoe een historische

stelt Anouk. We hebben veel mensen

aan een evenement met als titel “Put on

Van Museum naar Kwartier

machine hobbels uit het leer strijkt, maar

kosten. Ze denkt daarbij aan de ticketverkoop. De toegangsprijs zal rond de
€12,50 liggen. Houders van een Musegang. Andere inkomstenbronnen zijn
en de opbrengsten van de winkel en
horeca. Geluk bij een ongeluk is dat het
Schoenenkwartier tijdens de Coronacrises niet die harde klappen heeft gehad
waar veel musea, door gebrek aan bezoekers, wel veel last van ondervonden.
In de openingsweek van het Kwartier
zijn er een week lang vele activiteiten. Er

ook wat anno 2022 de alternatieven

is live-muziek en er komen veel speciale

voor het dierenleer zijn. Je ziet de oude

gasten. Het eerste cadeau is inmiddels

manier van werken maar ook de nieuwe

binnen. Burgemeester Sacha Ausems

technieken. Het woord “kwartier” ver-

schonk op Valentijnsdag de schoenen

wijst overigens ook naar het verleden

die ze droeg op haar trouwdag in 2001.

van Waalwijk, als het hoofdkwartier van

Wij van De Wijkkrant wensen Anouk en

de schoenen- en leerindustrie.

haar medewerkers/sters veel succes

Anouk noemt de drie pijlers van het
Schoenenkwartier: de Maaklabs, het

drage gaat leveren in de dekking van de

met het nieuwe Schoenenkwartier.

Warm welkom voor vrijwilligers
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Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

In 2022 is het 25 jaar geleden
dat Waalwijk, Sprang-Capelle
en Waspik zijn samengevoegd.
Samen vormen we de prachtige
gemeente Waalwijk. Waar het
fijn leven is en we ons vooral
vertrouwd voelen. We hebben
respect voor een ander en zorgen voor elkaar. Met die sterke
basis zien wij de toekomst vol
vertrouwen tegemoet. Maar
zeker is dat de lokale overheid
met grote uitdagingen te maken heeft en krijgt. Daarom blijven we investeren om ons hoge
voorzieningenniveau dat we
met elkaar hebben opgebouwd,
te behouden en versterken.
Daar gaan we voor!

Twee van onze speerpunten
•
1000 extra woningen bouwen voor alle doelgroepen
(o.a. starters, sociale huur en
ouderen) met het oog op de
omgeving (dus meer groen en
voldoende

parkeergelegen-

heid).
• Werken aan een gezonde samenleving door te investeren
in sport, cultuur, welzijn en
onderwijs en te zorgen voor
goede zorg zo dicht mogelijk
bij huis.
Als grootste partij nemen wij al
14 jaar onze verantwoordelijkheid en gaan daar slagvaardig
mee om. Wij staan middenin de
samenleving en zijn onafhankelijk van landelijk- of provinciaal
politieke invloed. Zo bereiken
we het beste resultaat voor jullie, de inwoners van Waalwijk,
Sprang-Capelle en Waspik.
Bekijk ons volledige partijprogramma op onze website
www.lokaalbelangwaalwijk.nl.

Wie zorgt ervoor dat jouw buurt Groen voor elkaar!
Meer woningen bouwen
D66 gaat voor fijn wonen,
gewoon goed blijft en beter
CDA Waalwijk wil meer en snel- kansen voor iedereen en
wordt? Want laten we eerlijk GroenLinksaf is een lokale partij ler betaalbare en duurzame wo- een duurzame toekomst
zijn: zeker niet alles is perfect met aandacht voor mens, dier ningen bouwen om de huidige
maar we wonen op een gave en milieu. Voor ons gaat een woningnood op te lossen. Tijplek. Waar veel goed voor el- florerende gemeente met hoog delijke woningen, tiny houses,
kaar is. Waar kinderen naar een voorzieningenniveau hand in en meer hoogbouw in Waalwijk

goede school gaan. Waar je als hand met een groene en ge- kunnen starters, woningzoekers
je ziek wordt, liefdevolle zorg zonde omgeving. Het één kan met een kleine portemonnee en
krijgt. En waar je ’s avonds veilig niet zonder het ander. Daarom senioren snel aan een woning
je hond kan uitlaten. Zeker niet kiezen wij voor groen, én voor helpen. Daarnaast willen wij een
alles gaat goed, maar veel wel. zorgen voor elkaar. In Waspik, bewoningsplicht invoeren.
En daar mogen we best een Sprang-Capelle en Waalwijk.
Wijkzorgcentra,

zorg voor ouderen

beetje trots op zijn.

D66 Waalwijk gaat voor een
Waalwijk, Sprang-Capelle en
Waspik waar we fijn kunnen wonen, waar kansen voor iedereen
zijn en waar we samen werken
aan een duurzame toekomst
voor onze kinderen en kleinkinderen. De keuzes die we nu maken zijn belangrijk voor straks.

CDA Waalwijk wil investeren in
Waar we ons als Waalwijkse

wijkzorgcentra om in alle kernen

VVD op gaan richten in de ko-

zorg te kunnen bieden, samen

mende jaren:

met de WIJ-dienstencentra. Wij
willen nagaan of gemeentelijke

- We bouwen, in samenspraak

subsidies kunnen worden inge-

met de buurt, groene speel-

zet voor het clusteren van eer-

tuinen en we verhogen het

ste- en tweedelijns zorg in de

budget voor groenonderhoud.

kernen. Voor ouderen die van de

Sheila Schuijffel, lijsttrekker D66 Waalwijk

• Werken aan een groene, duur- overheid zo lang mogelijk thuis
zame en gezonde omgeving. moeten wonen, moet diezelfde
-
De vervoersinfrastructuur in
We willen Waalwijk rijker zien overheid passende zorg en gewoonwijken moet goed zijn en

Ook in Waalwijk zijn er te weinig woningen. Jonge mensen

aan bomen, planten en bloe- schikte woningen bieden.
men en inzetten op duurzame Duurzaamheid

vinden geen woning. Ouderen

energie, verbetering van de Gelet op de huidige klimaatverluchtkwaliteit en vermindering andering streeft ook CDA Waal-

woning die beter past. We moe-

van geluids- en geuroverlast.

wijk naar gepaste (haalbaar en

kan een goede woning op de

• Kansenongelijkheid tegengaan betaalbaar)
duurzaamheidsonder jongeren, zodat jonge- maatregelen. Naast de bekende
- Het bouwtempo in de hele geren de mogelijkheid krijgen om maatregelen, waaronder windmeente moét omhoog.
hun talenten te ontwikkelen.
molens en zonnepanelen stre-

goede plek het verschil maken

- We schaffen de voorrangspo- • Armoede tegengaan door ge- ven we naar de aanplant van
neratiearmoede te doorbre- meer groen binnen de gemeente
sitie af van asielzoekers met

woningen in alle kernen, zodat

daarom verhogen we budget
voor onderhoud.
- We bouwen meer grootschalige huisvestingslocaties aan
de noordzijde van de A59.

een verblijfsvergunning.

ken bij gezinnen. We willen ook en naar de ontwikkeling van inkijken naar gratis OV voor in- novatieve technieken, die moge-

-
We gaan scherp afbakenen

woners met een laag inkomen. lijk minder impact op onze omge-

wat we scharen onder jeugd- • Investeren in schoolgebouwen ving hebben. Land- en tuinbouw
die duurzaam, modern en ge- is en blijft erg belangrijk voor Nezorg en verplaatsen de focus
van behandelen en onnodig

zond zijn, zodat alle kinderen in derland. De gemeente Waalwijk

labelen naar normaliseren.

een veilige en gezonde school- moet voldoende ruimte bieden
aan de sector, maar mag omgeomgeving kunnen opgroeien.
•
Meer sociale woningbouw, keerd deelname aan een duurinvoering van een zelfbewo- zame een ontwikkeling vragen,
ningsplicht en dat er gebouwd mits dit in goed overleg en op
wordt naar de behoefte van basis van goede (financiële) afdiverse doelgroepen, zoals spraken met de sector gebeurt.
Denk hierbij aan het inzetten
starters en ouderen.
• Zorg die passend, betaalbaar van landbouwgrond voor bosen dichtbij is, vanuit de be- teelt, het beheer van natuur door
hoefte aan zorg in plaats van agrarische ondernemers en verbrede landbouw.
het recht op zorg.
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kunnen niet verhuizen naar een
ten flink bouwen. Voor ouderen

tussen met hulp langer thuis
of opname in een verpleeghuis.
D66 wil daarom meer seniorenouderen in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven.
We zetten stappen voor het
klimaat.

De

energietransitie

brengt veel veranderingen. We
helpen inwoners die moeite
hebben om mee te doen. We
doen het samen!
Naast alternatieve energiebronnen hebben we meer bomen en
groen nodig. Daarom investeren
we. In mini-parkjes bijvoorbeeld.
Goed voor het klimaat, goed
voor mensen: een spontane
ontmoetingsplek in de wijk.
Meer informatie op
d66.nl/waalwijk
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Mijn naam is Richard Tiemstra,
fractievoorzitter en lijsttrekker SGP voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

In

het dagelijks leven werk ik bij
een bedrijfswagendealer. Ik ben
getrouwd met Rianne en vader
van Daniel en Hanna.
Sprang-Capelle, Waalwijk

en

Waspik ken ik vanaf mijn
schooltijd. Wat mij betreft blijft
Waalwijk een stad met een
dorps karakter. Waar men elkaar weet te vinden en het veilig
is. Waar de voorzieningen in de
kernen behouden blijven. Waar
het gemeentebestuur actief
contact onderhoudt met de samenleving en luistert naar gevoelens en argumenten. Waar
we zuinig zijn op onze identiteit
en ons erfgoed. SGP Waalwijk
is dankbaar voor wat we hebben mogen realiseren, met het
besef dat God ons daarvoor de
kracht geeft.

Lijst IJpelaar is een lokale partij, Met slechts één zetel had de Niels Aussems: meer
met een zeer vertrouwd ge- ChristenUnie in deze bestuurs- inspraak is een must!

VOOR POLITIEK
MET EEN
MENSELIJKE MAAT

zicht: Yvette IJpelaar. Yvette is periode niet zoveel in de melk

al jarenlang een bekende in de te brokkelen. Toch zijn de mo- Mijn naam is Niels Aussems
Waalwijkse Gemeenteraad. Met gelijkheden voor een raadslid (30), geboren en getogen in
haar doortastende wil en Cari- om zaken aan de orde te stel- Waalwijk en samenwonend
bische temperament staat zij len veelvuldig gebruikt door de met mijn lieve vriendin en

tailhandel en agrarische sector.
Deze hebben het momenteel
niet makkelijk. De SGP staat
voor zorg voor ouderen én jongeren. In de huidige tijd vraagt
dit om raadsleden die zeggen
waar het op staat en staan voor
wat zij zeggen. Raadsleden die
Woord houden. Woord houden
is ook óns uitgangspunt. Stem
daarom SGP!

burger het idee hebt daar geen
enkele invloed op uit te kunnen
oefenen. Dat moet anders! Ie-

Capelle en Waspik.

kritische vragen. Want zou het ik een petitie rondom de overcollege zich niet aan afspraken volle bussen in Brabant. Deze
De kandidaten op onze verkie- en regels hoeven te houden, bussen lieten in hartje win-

maken van datgene dat hem of

zingslijst zijn een afspiegeling terwijl het zelf anderen een ter veel passagiers letterlijk in
van de samenleving. We zijn al- boete oplegt als er iets fout de kou staan, met laat komen

Sprang-Capelle of Waspik, moet

tijd bereikbaar. Telefonisch, per is gegaan. De fractie van de op school of werk als gevolg.
email of app. Wij zijn een partij ChristenUnie heeft daarnaast Door mijn petitie ontstond er
die naar u luistert en u serieus vooral aandacht gevraagd voor een grote politieke discussie

politiek. Politiek moet open,

neemt. Lijst IJpelaar is er voor u de inwoners van Waalwijk, met met een nieuwe dienstregeling
in de Gemeenteraad van Waal- name voor hen die de steun van die tot op de dag van vandaag

wij een punt van in Waalwijk,

dereen moet een punt kunnen
haar aan het hart gaat. Jouw belang, als inwoner van Waalwijk,
centraal staan in de Waalwijkse
eerlijk, transparant, sociaal en
rechtvaardig te zijn. Hier maken
Sprang-Capelle én Waspik!

wijk. Met het hart op de juiste de overheid nodig hebben, zo- wordt gebruikt als gevolg. Na
plek. Door uw stem uit te bren- als eenzamen, minder sociaal mijn petitie volgde er nog vele
gen op Lijst IJpelaar op 14, 15 veerkrachtigen, mensen met andere acties met de nodige
-16 maart 2022, kiest u voor een grote afstand tot de ar- mediapubliciteit: Bouwplan Akeen partij met zeer betrokken beidsmarkt, armen en arbeids- kerlanen, afschaffing van de
volksvertegenwoordigers.
migranten. De menselijke maat hondenbelasting, de kosten van
Onze kompas voor het ko- leek soms te ver te zoeken; dat de wachtlijst voor een sociale
mende vier jaar vindt u op onze moet anders.
huurwoning, laagvliegend miwebsite www.ijpelaar.nl
litair vliegverkeer en het falen
Drie speerpunten geven wij u

nemer, onder andere in de de-

Er zijn veel zaken waarvan je als

klaar voor de inwoners van de inbreng tijdens de raadsver- hondje in het mooie en rustige
drie kernen Waalwijk, Sprang- gaderingen en het stellen van Sprang-Capelle. In 2015 startte

van de participatiewet.

De SGP komt op voor de onder-

Maak er een punt van!
Stem lijst 10,
Stem Samen Waalwijk

•	Voldoende huur- en koopwoningen voor starters, middeninkomens en senioren.
•	Bewoners worden in vroeg
stadium betrokken bij ge-

alvast mee:

De afgelopen jaren heb ik ge-

meentelijke plannen (en niet

1. Uitgebreide voorlichting aan

merkt dat de burgerparticipatie

achteraf geïnformeerd over al

ouderen over babbeltrucs en

en de burgerraadpleging van de

genomen besluiten).

digitale oplichting.

gemeente Waalwijk niet deugt.

•	Meer ruimte voor ontmoeting

Dit wil ik veranderen met een

en cultuur, voor een creatieve

burgerraad en tipburgerpanel,

en innovatieve maakindustrie.

2. Het grofvuil wekelijks, kosteloos ophalen om dumpen te
voorkomen.

VOOR POLITIEK
MET EEN
MENSELIJKE MAAT

zo om meer inspraak door in-

•	Gemakkelijker en sneller toe-

3. Het plaatsen van eigen

woners te creëren. Bijvoorbeeld

plaatsnaamborden voor

Voor de ChristenUnie vormen in besluiten die grote impact op
zorg voor de mensen die dat hen of de omgeving hebben.

•	Structurele ondersteuning

op één of andere manier no- Helaas is het nu nog zo dat indig hebben, en voor de natuur woners mogen meepraten en

•	Sport toegankelijk en bereik-

Besoyen en Baardwijk, zoals
Sprang-Capelle en Waspik
dat ook hebben, met als toe-

voeging ‘gemeente Waalwijk’. de basis. Dat is veel belangrij- meedenken over besluiten die
ker dan de dure plannen voor al eigenlijk vastliggen of worhet centrum van Waalwijk, het den de vragen van de burgerverplaatsen van de bibliotheek raadpleging door de beleidsmeof het busstation en het verder dewerkers bedacht. Dit heeft de
uitbreiden van bedrijventerrein afgelopen jaren verschillende
Haven.

keren tot grote weerstand on-

gang tot zorg en ondersteuning.
mantelzorgers.
baar voor iedereen.
•	De energietransitie moet voor
iedereen betaalbaar blijven.
• Aanpak kansenongelijkheid.
•	Versterking groene omgeving
met agrariërs en natuurorganisaties.
•	Investeren in eigenheid elke kern.

der de gemeenschap gezorgd
en dat terwijl de gemeente zelf

Samen Waalwijk is van en voor

onderdeel uitmaakt van diezelf-

de inwoners van Waalwijk,

de gemeenschap.

Sprang-Capelle en Waspik.
Meer weten?
Check samenwaalwijk.nl
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Ook na de vakantie GO Play
Sport na School in de wijken

Landelijke
Opschoondag
De Landelijke Opschoondag komt
er weer aan. Op zaterdag 19
maart helpen gemeenten, be-

Elke woensdagmiddag organiseren de

drijven, scholen, verenigingen en

buurtsportcoaches GO Play Sport na

vrijwilligers allemaal om zwerf-

School voor kinderen uit groep 3 t/m

afval aan te pakken

8, in samenwerking met verschillende
sportverenigingen. Ook na de carnavalsvakantie gaat het programma

Ook de gemeente Waalwijk staat deze

door: in maart en april gaan de buurt-

dag in het teken van een schone leef-

sportcoaches naar Zanddonk, Land-

omgeving.

goed Driessen en Meerdijk.

Doe mee tegen zwerfafval

Buurtsportcoach Michelle Wandel co-

We kunnen je hulp goed gebruiken!

ördineert het programma. Ze vertelt:

Help je mee onze gemeente schoon te

“Met GO Play Sport na School wil-

houden?

len we kinderen op een laagdrempe-

Samen maken we het verschil tegen

lige manier kennis laten maken met

zwerfafval. Of je nu alleen meedoet,

sporten. Het animo is groot, het uur-

met je partner of met je club of vereni-

tje sport en spel wordt altijd druk be-

ging.

zocht. We organiseren steeds een serie van drie woensdagen, waarbij we

sen en judo. Op woensdag 23 februari

gymzaal van OBS Villa Vlinderhof, Cor-

op de laatste woensdagmiddag een

sloten volleybalvereniging Atak ’55 én

nelis Verhoevenstraat 25 in Waalwijk

proefles of clinic laten verzorgen door

handbalvereniging Witte Ster samen

(Landgoed Driessen). Team van der

een sportaanbieder. De week erna zijn

aan bij de GO Play-middag in sporthal

Stam (TCS) uit Sprang-Capelle is er alle

kinderen dan welkom op de locatie van

Waspik.

woensdagen bij.

die aanbieder, om ook daar de sfeer te

• Op de woensdagen 6, 13 en 20 april

cotte Sjors Sportief een kijkje nemen

Het programma voor maart en
april:

bij de clinics.” De afgelopen periode

• Op de woensdagen 9, 16 en 23 maart

Frans Halslaan in Waalwijk. Op woens-

streken de buurtsportcoaches neer in

is GO Play Sport na School in de gym-

dag 20 april is voetbalvereniging WSC

Sprang-Capelle. In Sporthal Zidewinde

zaal van kindcentrum Zanddonk (ba-

erbij.

werd een geslaagde gym- en turnles

sisscholen Pater van der Geld en Van

verzorgd door Pro Patria, in de gymzaal

der Heijden), Mendelssohnstraat 59 in

Kinderen uit groep 3 t/m 8 (ook van an-

Mesdaglaan was tafeltennisvereniging

Waalwijk.

dere basisscholen) zijn op genoemde

TTV Waalwijk te gast. Eerder lieten

• Op de woensdagen 23 en 30 maart

data van 13.30 tot 14.30 uur welkom.

RYU en Budovereniging Asahi kinderen

en 6 april organiseren de buurtsport-

Meedoen is gratis, wel even vooraf

kennismaken met respectievelijk bok-

coaches GO Play Sport na School in de

aanmelden via www.sjors.gowaalwijk.nl.

proeven. Als het even kan, komt mas-

komt GO Play Sport na School naar het
veld naast Basisschool Meerdijk aan de

Wij zorgen voor de materialen
Als gemeente komen we je graag tegemoet. Daarom voorzien we jou van
de materialen om het zwerfafval op te
ruimen. Ook zorgen we ervoor dat het
opgeruimde afval wordt opgehaald.
Wat houdt je nog tegen?

Aanmelden doe je zo
Doe je mee met het schoonhouden van
onze gemeente? Meld je dan vóór zondag 6 maart aan via ggw@waalwijk.nl.
Wil je in je mail aangeven met hoeveel
personen en waar je gaat opruimen, op
welk tijdstip en hoe we je kunnen bereiken?
Samen houden wij Waalwijk schoon!
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De Bibliotheek helpt ook dit jaar
bij belastingaangifte
Informatiepunt
Digitale Overheid

Coronamaatregelen

Een andere vraag over de digitale over-

iedereen. Je hebt geen coronatoe-

heid? Of kun je wel wat hulp gebruiken

gangsbewijs of QR-code nodig om ons

bij het (digitaal) aanvragen van bijvoor-

te bezoeken. De Bibliotheek is zo in-

beeld zorgtoeslag, een uitkering of ge-

gericht, dat het ook nu een veilige en

zondheidsverklaring? Kom dan eens op

prettige plek is voor bezoekers én me-

bezoek bij het Informatiepunt Digitale

dewerkers. Het laatste nieuws lees je

Overheid in de Bibliotheek Waalwijk.

op onze website: www.bibliotheekmb.

Tijdens service-uren helpt een biblio-

nl/corona.

Vanaf 1 maart kunnen Nederlanders

wonen. Soms kan het doen van belas-

weer digitaal belastingaangifte doen.

tingaangifte lastig zijn. Maar ook bij het

Dit kan soms lastig zijn. Expert Djoline

online regelen van de belastingaangifte

van der Heijden helpt ook dit jaar weer

kun je soms wel wat hulp gebruiken.

graag. Daarom kunnen mensen voor

Voor al deze mensen is er het belas-

invulhulp en advies bij hun particuliere

tingspreekuur in de Bibliotheek Waal-

aangifte een afspraak maken bij het

wijk op woensdag 23 maart van 10.00

belastingspreekuur in de Bibliotheek

– 15.00 uur

Waalwijk. Lid zijn van de bibliotheek is

Maak een afspraak om zeker te zijn van

niet nodig en hulp is gratis.

hulp tijdens dit spreekuur
- stuur een mail naar Info@djfadvies.nl

theekmedewerker je graag de juiste

- bel om een afspraak maken naar

informatie te vinden, denkt mee of ver-

Meer info?

Belastingspreekuren en
aanmelden

Djoline van der Heijden 06-51835856

De Bibliotheek is vrij toegankelijk voor

wijst je door naar de juiste partner. Kijk

Meer weten over het belastingspreek-

Jongeren met een bijbaan. Ouderen die

voor de openingstijden en spreekuren

uur in de buurt? Kijk op www.biblio-

juist niet meer hoeven te werken. Men-

op: www.bibliotheekmb.nl/informatie-

theekmb.nl/belastingdienst voor meer

sen die nog niet zo lang in Nederland

punt.

informatie.
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Los deze cryptogram op en mail het juiste antwoord

P
R
T

naar dewijkkrant@talgv.nl
Doe dit voor 15 juni 2022 en maak kans op een bos
bloemen! (Vergeet in de mail niet je NAW-gegevens
door te geven).
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Oplossing vorige editie:
Een boek moet lumineus, maar niet volumineus zijn.

1
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3

8

17

18

31

32

33

A.
A.
B.
B.
C.
C.
D.
D.
E.
E.
F.
F.
G.
G.
H.
H.
I.
J.I.
J.
K.

met
zonder
lijstverbinding
IsIserermet
ofof
zonder
lijstverbinding
(9) (9)
Geenlopend
lopend
buffet
Geen
buffet
(8) (8)
Daartikt
tikt
geen
specht!
Daar
geen
specht!
(12)(12)
Schijnt
zwakstroom
(11)(11)
Schijntopop
zwakstroom
Openingspositie
en en
toegangsbrief
(8) (8)
Openingspositie
toegangsbrief
Grondig
(6)(6)
Grondiggerecht
gerecht
Die tweezitter is voor hen bedoeld (8)
Die tweezitter is voor hen bedoeld (8)
Glashouder (9)
Glashouder (9)
Hoort bij een oplegstoel (10)
Hoort
bijop
een
oplegstoel (10)
Ligt
soms
F (10)
Ligt soms(10)
op F (10)
Geluidbox

31

32

33

34
34

19
35
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35

20
36

K. Geluidbox (10)
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R.
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R. Hoevenaars uit Waalwijk. Gefeliciteerd!
Inmiddels heeft u een kadobon ontvangen van

L. beeldkader
Klein beeldkader
(10)
Klein
(10)
De Wijkkrant voor een prachtig boeket bloemen,
M. Is ondergeschikt
Is ondergeschikt
aan V (9) aan V (9)
op te halen bij: Flowers by Miriam Oremans.
N. Gekeurd
(6)
Gekeurd
kapwerkkapwerk
(6)
Literaire
omhulselomhulsel
(10)
O. Literaire
(10)
Wooneenheid
(9)
P. Wooneenheid
(9)
Lichtschakelaar
(10)
Q. Lichtschakelaar
(10)
(Geen) klimwand voor een kat (8)
R. (Geen) klimwand voor een kat (8)
Vaststaand vergezicht (9)
S. Vaststaand vergezicht (9)
Magisch vliegtuig (5)
T. Magisch
vliegtuig
Daardoor
heb je een
glazige(5)
blik (7)
U.
Daardoor
heb
je
een
glazige blik (7)
Die geeft warm licht (5)
V. Die geeft warm licht (5)

In het onderste diagram komt de in te zenden oplossing, een citaat van een beroemd filosoof.

In het onderste diagram komt de in te zenden oplossing, een citaat van een beroemd filosoof.

©Morakesch

©Morakesch

Prijswinnaar van de puzzel editie 3 2021 is
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Schaaktafels bij BaLaDe
Schaken, een sport voor iedereen, jong en oud, je kunt het
zowel binnen als buiten spelen.
Binnen kun je sinds deze maand
terecht in wijkpunt BaLaDe. Vanaf het voorjaar kun je, door de
plaatsing van een aantal schaaktafels in de openbare ruimte,
ook in de buitenlucht een partij
schaak spelen.

aan het verminderen van eenzaamheid. Want wát als er geen (schakende)
vriend of buur is? Online zijn uiteraard
schaakalternatieven te vinden, maar
de menselijke behoefte aan contact
wordt daarmee niet gestild. Voor personen die worstelen met eenzaamheid is een openbare schaaktafel zeer
toegankelijk. Er is geen enkele drempel
om tijdens een ommetje te kijken of er
activiteit is bij de tafels. De kans om iemand te ontmoeten wordt groter als er
een vast wekelijks schaakmoment is,
bijvoorbeeld iedere woensdagmiddag
of zaterdagmiddag, zodat je weet dat
er op dat tijdstip mensen zijn om tegen
te spelen. De plannen gaan er vanuit
dat er in de lente buiten geschaakt kan
worden.
Ook verbinding tussen mensen van
verschillende culturele achtergrond is

Iedere donderdagmiddag (om 13:30 uur)
Urban Chess in Balade.

een belangrijke factor die de schaakta-

Marco Kieboom en Ad Kroot (Waalwijks schaak kampioen), op de achtergrond

fels zouden kunnen brengen. Het zien

mede-initiatiefnemers Wim Smits, René Klerx en Harry van Daal)

dat personen van andere komaf hetzelfde spel spelen, maakt dat er een

Onlangs heeft ContourdeTwern een

Schaken aan de tafels trekt ook toeval-

bijvoorbeeld op woensdagmiddag (Ba-

brug geslagen wordt tussen culturen.

permanente schaaktafel gemaakt met

lige passanten aan. De prachtige tuin

LaDe) of zaterdagmiddag (Hooisteeg).

Die brug is cruciaal in het bevorderen

een ingelegd bord en geplaatst in Bal-

aan de Hooisteeg wordt steeds mooier

Schaakliefhebbers kunnen dan met

van wederzijds begrip. Vanuit woon-

LaDe. Inmiddels wordt er veelvuldig

en trekt ook evenementen aan zoals de

hun tasje met schaakstukken naar het

groepen en projecten voor begeleid

gebruik van gemaak. De schaakstuk-

stadstuin sessies. Schaaktafels naast

Chess Court gaan, er zullen vaak al an-

wonen zoals Prisma, komen duidelijke

ken worden geleend bij De Kansenfa-

het bodehuisje geven een mooie invul-

deren zijn die ook willen schaken.

geluiden dat openbare schaaktafels

briek. Dit initiatief is een onderdeel van

ling voor bewoners om in rust een par-

Er zullen ook een aantal schaakactivi-

voor hun bewoners een waardevolle

een groter project: Een viertal Waal-

tij schaak te spelen of om van de mooie

teiten worden georganiseerd tussen

invulling kunnen geven aan een dagbe-

wijkers hebben de wens om meerdere

tuin te genieten. De oude (brandweer)

maart en oktober (bijv. workshop voor

steding. Lichamelijke beperkingen spe-

schaaktafels in de openbare ruimte in

toren is een prachtige hint naar het

kinderen, workshop voor volwassenen,

len geen rol.

schaakspel.

schaken voor een goed doel, etc.) SV

Ieder Chess Court zal bestaan uit ten-

Waalwijk wil ter promotie enkele eve-

de Gemeente Waalwijk te realiseren. Zij
hebben tenminste twee locaties op het

Uiteraard zijn er ook talloze thuisscha-

oog, de ene is bij BaLaDe en de andere

minste drie schaaktafels: twee antra-

nementen verzorgen rondom de tafels.

kers, vaak geen lid van een schaakver-

gewenste locatie is in het stadscentrum.

ciete schaaktafels met stenen krukjes,

Dat zal een jaarlijkse deelname zijn aan

eniging, die het vooral heel leuk vinden

en één schaaktafel zonder krukjes. Dit

Waalwijk Go in het centrum van de stad

om het spel te spelen. Voor hen geeft

geeft de mogelijkheid om ook rolstoel-

en een tweede evenement in de vorm

Urban Chess

een schaaktafel in de buitenlucht de

Vleutenaar Jesús Medina Molina is in

gebruikers te kunnen faciliteren, inclu-

van een toernooi, een schaaksimultaan

kans om op een nieuwe locatie andere

2017 het initiatief Urban Chess gestart.

siviteit één van de kernwaarden is van

of andersoortig.

liefhebbers te ontmoeten. Het mooie

Zijn missie is om in elke gemeente een

Urban Chess. Meerdere schaaktafels

Kun je niet wachten tot het voorjaar als

van de locatie BaLaDe is dat deze om-

aantal schaaktafels te krijgen; het is

zijn nodig om een groep te creëren, en

de buiten schaaktafels er zullen staan,

geving de mogelijkheid biedt om jong

goed voor de sociale cohesie, integratie

men kan dan zonder afspraak naar het

kom dan op donderdagen om 13:30

en oud te verbinden, de toekomstige

en het brein. Inmiddels zijn er al meer-

Chess Court gaan, er is altijd

uur naar BaLaDe om te schaken, er is

locatie ligt in de buurt van Basisschool

dere tafels in een 40-tal gemeenten

wel plaats om

dan een groepje enthousiaste schakers

Baardwijk. Kinderen zijn van

geplaatst. In deze gemeenten is zicht-

nature nieuwsgierig, en raken

baar dat mensen bij de tafels samen-

gemakkelijk geïnteresseerd

komen om te spelen, te kijken of om

Urban Chess wordt gesteund door de

in het bordspel. Schaken

een praatje te maken.

schaakvereniging (SV Waalwijk), de

is een sport waarbij

schaakbond (KNSB), de Wereldschaak-

een 9 jarige en een

bond (FIDE), en NOC*NSF.

te

scha-

aanwezig.

ken.

Daarmee is Urban Chess – de door

90 jarige met elkaar

Medina bedachte term voor het scha-

kunnen spelen.

ken in de openbare buitenruimte – een

Initiatiefnemers: Harry van Daal,

Het centrum van Waal-

krachtig hulpmiddel bij het aangaan

Wim Smits, Ad Kroot en René Klerx

wijk is dé plek om voor-

van een aantal sociale uitdagingen in

(06-12507401)

bijgangers of winkelende

de huidige samenleving. Denk daarbij

mensen te enthousiasmeren.

Wekelijks zal er een
vast schaakmoment zijn,
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Markante vereniging:
Heemkundevereniging Sprang-Capelle
Meteen bij binnenkomst word ik over-

anders. Als je lid bent ontvang je twee

Bijvoorbeeld naar het watersnood-

weldigd door de ruimte, de spullen en

keer per jaar het blad ‘Bruggeske’. Dat

museum. Kleinere excursies gaan bij-

Deze enthousiaste groep is op zoek

de verhalen. Alles in de ruimte van de

is niet zomaar een simpel verenigings-

voorbeeld naar de Biesbosch en dan

naar een nieuwe voorzitter en naar een

Heemkundevereniging ademt geschie-

blaadje, maar een volledig boek. In

kunnen ze met eigen vervoer. Vorig

nieuwe secetaris. De huidige voorzitter

denis. We zitten in de burgemeesters-

prachtig drukwerk worden de mooiste

jaar zijn een aantal leden naar Loon op

gaat er na acht jaar mee stoppen, de se-

kamer. Een bijzondere kamer die com-

verhalen verteld.

Zand geweest waar een grote munitie-

cretaris na 9 jaar. Mede dankzij de goede

opslagplaats van de Duitsers was.

werk van de diverse werkgroepen zijn

pleet is ingericht met oude spullen uit
het gemeentehuis van Sprang-Capelle.

Er is veel aandacht voor de recente

Een kast, bureau en zelfs de bijbeho-

geschiedenis. Er worden ook lezingen

De leden zijn altijd erg tevreden. Er

rende lambrisering is verhuisd naar de

gegeven in Zidewinde. Verschillende

komt weinig commentaar, mensen ui-

ruimte. Timmerlieden hebben de lam-

onderwerpen worden hier besproken.

ten vooral dankbaarheid richting de

brisering zorgvuldig verwijderd en op

Uiteraard de oorlog of bevrijding, maar

vrijwilligers. Ze waarderen de verhalen,

maat gemaakt in het verenigingsge-

ook de watersnoodramp of bijvoor-

de spullen, de boeken en de lezingen

bouw.

beeld de jaren 80 met de kroning van

ontzettend. En dat is te begrijpen.

de werkzaamheden voor de voorzitter
en secretaris redelijk beperkt.

De vereniging is al aardig geautomatiseerd. Vrijwel de hele voorraad en de
administratie wordt bijgehouden in de
computer. Sinds de verhuizing hebben
ze daar een project van gemaakt en dat
is nu helemaal op orde.
Voor het vele werk zijn er ook meerdere
enthousiaste werkgroepen, het is absoluut niet zo dat alleen de voorzitter
of het bestuur met alle praktische zaken bezig is. Juist niet. De werkgroepen

Mocht u interesse hebben, dan kunt

werken heel zelfstandig, wel wordt er

u contact opnemen met voorzitter@

afgestemd of de onderwerpen passen

heemkundesprangcapelle.nl

binnen de doelstelling en binnen de gemeenschap.

Het is natuurlijk ook leuk om een bezoekje te brengen tijdens de openings-

De Heemkundekring is gevestigd aan

uren, een lezing bij te wonen of gewoon

In een mooie vitrinekast liggen drie

Beatrix. Vier jaar geleden is er een to-

het oude ‘Groene Kruis gebouw’. Tij-

om lid te worden. U ontvangt dan 2x per

oude ambtsketens van de diverse bur-

neelstuk opgevoerd door een Kaats-

dens de verhuizing hierheen stonden

jaar het blad ’Bruggeske, 4x per jaar het

gemeesters. Zelfs daar zit een hele ge-

heuvels toneelgezelschap, dat ging

er veel vrijwilligers klaar om te schilde-

verenigingsblad ‘Het Kostersluik’ met

schiedenis aan vast. De voorzitter kan

over een Joods meisje dat onder wilde

ren en te verbouwen, en er is van alles

alleen verenigingsnieuws, en u blijft

niet stoppen met praten en ik hang aan

duiken.

in ere hersteld. Sommige leden heb-

op de hoogte van alle activiteiten. De

ben een tentoonstelling ingericht en op

vereniging heeft niet voor niets al 600

zijn lippen. Het is duidelijk dat de hele
ruimte met veel liefde en toewijding is

Er worden ook excursies georgani-

deze manier is er een mooi geheel van

leden. Kijk eens op de website http://

ingericht. Je kunt aan alles merken dat

seerd met bussen, vaak in september.

gemaakt.

www.heemkundesprangcapelle.nl/

de vereniging met enorme passie het
werk voor de vereniging doet.
De ruimte van de Heemkundekring is
iedere eerste zaterdag van de maand
geopend en op iedere donderdagmiddag. In de afgelopen twee jaar is de
opening beperkt geweest maar vanaf
nu kan iedereen er weer terecht. Er zijn
boeken, materialen en er wordt regelmatig een film getoond. Er komen ook
groepen van scholen of scouting.
Het is dankbaar werk voor de vereniging. Regelmatig komen mensen om
een boek aan te schaffen voor zichzelf of als uniek cadeau voor iemand
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Kleurplaat

Uiterste inzenddatum is
15 juni 2022.

Gefeliciteerd Fedde van
Dijk.

stoereprint.nl

Jij hebt een mooie

kleurplaat ingezonden

De winnende kleurplaat

komt volgende keer in de

Wijkkrant te staan en krijgt
een leuke prijs van
stoereprint.nl!

en hebt een mooie prijs van
stoereprint.nl gewonnen.

Deze heb je inmiddels al per
post ontvangen!

Wil jij ook een mooie prijs

winnen? Kleur deze kleurplaat in en mail deze naar
ons (maak een foto van je
kleurplaat)

Zet er je naam, leeftijd en
adres erbij en mail naar
dewijkkrant@talgv.nl

Freepik.com

Books Rock: muzikanten maken een
nummer over hun favoriete boek
Hoe klinkt een boek? Een gedicht
van Seamus Heaney? ‘De ontdekking van de hemel’ van Harry Mulisch? Of Harry Potter? In

twee aspecten kunnen combineren.

Het idee ontstond midden in de lock-

hoe ze achter de schermen aan de slag

Door een boek te verwerken tot een

down, daarom heeft de Bibliotheek er-

gingen en natuurlijk het uiteindelijke

nummer komt de collectie van de bi-

voor gekozen om een videoreeks ervan

eindresultaat. Zanger Geert van der

bliotheek op een mooie, verrassende

te maken. In de eerste aflevering zie

Burg is in ieder geval tevreden over

en nieuwe manier tot leven.”

je waarom Awash voor dit boek koos,

het uiteindelijke liedje. “Voor mij voelt

het project ‘Books Rock’ daagt

het nummer heel goed. Je wil natuurlijk het boek graag in ere houden en dat

de Bibliotheek Midden-Brabant

het gevoel in het nummer klopt bij het

muzikanten uit om een num-

boek. Ik denk dat we daar goed in zijn

mer te schrijven geïnspireerd op

geslaagd.”

hun favoriete boek, schrijver of

Nieuwsgierig geworden?

oeuvre. In de eerste aflevering

Je ziet de video op

van Books Rock is te zien hoe de

www.bibliotheekmb.nl/books-rock.

band Awash aan de slag gaat met

De tweede aflevering staat gepland op

het boek ‘Hersenschimmen’ van

14 april in de Boekenweek. Dan maakt

Bernlef.

muzikant Paul Zoontjes een liedje bij

Leonoor van Dam, Specialist Collectie

rieke Lucas Rijneveld. Marieke schrijft

bij de Bibliotheek Midden-Brabant liep

dit jaar ook het Boekenweekessay.

het boek Mijn Lieve Gunsteling van Ma-

al een tijdje met het idee rond. “Naast
boeken houd ik ook ontzettend van
muziek; fijn dat we in dit project deze
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Langstraat Herenboeren:
“Wat staat er op het menu?”
Elke week verse groenten van het sei-

Behalve een plek waar eten wordt ge-

kopen. (€1.000,=) En indien nodig kan

zoen, lekker fruit, eitjes en (voor wie

produceerd, is een Herenboerderij een

een betalingsregeling worden afge-

wil) heerlijk vlees en lekkere vleeswa-

plaats waar mensen samenkomen,

sproken.

ren. En dat “gewoon” van jouw eigen

elkaar en hun boer spreken en waar

Onder voorwaarden kan je jouw inleg

boerderij, verzorgd door jouw eigen

nieuwe vriendschappen en mooie initi-

retour krijgen. Bij ongeveer 200 certi-

boer! En dat tegen een hele mooie prijs.

atieven ontstaan. Zo worden recepten

ficaathouders (wat staat voor zo’n 500

uitgewisseld, leuke kinderactivi-

monden) zitten we vol. Dan ontstaat er

teiten georganiseerd, rondleidin-

een wachtlijst. Van belang is dat de le-

Men gaat uit van 6-8/10 ha op klei/

gen gegeven en vinden er inspi-

den van de coöperatie uitgesloten zijn

zand/löss, de rest mag eventueel veen

rerende workshops of lezingen

van wettelijke aansprakelijkheid, dat is

zijn! Het kan gaan om langjarige pacht

plaats.

zo statutair geregeld.

en koop. En dat alles is, zo weten we

De boer doet het werk, meehelpen mag.

ondertussen, te vinden.
zoenen mee. De boer werkt zo

Waar is de Langstraat
Herenboerderij?

duurzaam mogelijk en dat zie je

We zijn in gesprek met een grondei-

terug op het land. De bodem-

genaar. Er is nog geen overeenkomst,

Wie zitten er achter?

kwaliteit gaat er op vooruit, de

dus of we de boogde percelen kunnen

Er is een landelijke organisatie: Heren-

natuur kan zich ontwikkelen en

pachten of kopen is op het moment van

boeren Nederland. (www.herenboeren.nl )

het landschap herstelt zich. Zo is

schrijven, nog onbekend.

Zij ondersteunen ons lokale initiatief.

Herenboeren eten met de sei-

Uiteindelijk gaat het om de match die
we maken. En tips blijven welkom.

Via Herenboeren Nederland kan ge-

de boerderij niet alleen voor mensen, maar ook voor planten en

De agrarische sector schakelt stilaan

zocht worden naar een passende fi-

dieren een fijne plek om te zijn.

over naar een circulaire bedrijfsvoe-

nanciering.

Een Herenboerderij is zoals dat

ring. Dat wordt volop gestimuleerd, o.a.

Vanuit deze organisatie zal een opge-

zo mooi heet een natuur gedreven,

vanuit de (provinciale) overheid.

leide boer worden gedetacheerd. Het

sociaal verbonden en economisch ge-

Ondertussen hebben we en leggen we,

bedrijf zal worden gemonitord, via

Is het bovenstaande reëel? Zeker wel!

dragen initiatief. De bedrijfsvoering is

heel veel contacten. Met de ZLTO, Na-

Herenboeren Nederland wordt des-

Deze oogst komt van al bestaande He-

getoetst op haar haalbaarheid en moet

tuurmonumenten,

kundigheid actief gedeeld, lopen o.a.

renboerderijen. Er zijn er 5 in bedrijf en

groeien naar “circulair”.

rentmeesters, makelaars, lokale over-

verzekeringen,

30 in oprichting.

Het is een agrarische activiteit in de

heden etc.

Herenboerderijen, in Breda, Boxtel,

Elk huishouden dat lid is van de coö-

vorm van een farmers community, een

Ons zoekgebied voor de grond strekt

Alphen ondersteunen elkaar door bij-

peratieve boerderij betaalt ongeveer

fenomeen dat “groeit als kool”.

zich uit langs de Langstraat, ruwweg

voorbeeld het uitwisselen van groot

€12,= per mond, per week. (Zonder

Ondertussen hebben we, op het mo-

tussen Vlijmen en Waspik, en ten zui-

gereedschap.

vlees circa €10,= per mond/week.)

ment van schrijven, 68 inschrijvingen/

den van de Maas en ten noorden en

Mathijs en Richmonde van Daalen na-

De voedselpakketten staan (na de op-

geïnteresseerden,

westen van de Loonse en Drunense

men het voortouw in mei 2021 en zijn

startfase) voor ongeveer 60% van de

staat voor ruim 120 monden.

duinen. Rondom De Moer, Kaatsheu-

beide bestuursleden. Daniëlle Pigmans

vel, en Sprang-Capelle inbegrepen.

is secretaris, Marjolein Liebregts-van

Het is een kwestie van tijd dat we een

Heesch heeft de taak de penningen

boer vinden die met ons gaat voor het

te beheren, Yolande Honhoff gaat het

langstraatherenboeren@ziggo.

behoud van agrarische activiteit.

bestuur adviseren, net als Jordi van der

nl Je zit nog nergens aan vast.

We zoeken ongeveer 15-20 ha. grond

Steen. Dan zijn er Suzan van Daalen,

2.	
Je ondertekent een intentie-

met een duurzame agrarische bestem-

Suzanne Heijmans en Angelique Horst-

verklaring. Daar staat in dat je

ming. Opstallen zijn niet perse nood-

Heijmans die verzorgen publiciteit en

mee gaat doen als een en an-

zakelijk, al is gelegenheid voor het op-

de community building.

der werkelijkheid wordt. Op-

slaan van materiaal en machines wel

En is een groep die hand- en span-

nieuw zit je nog nergens aan

gewenst.

diensten heeft toegezegd. Er is een

vast. Is de boerderij bijvoor-

Wij gaan uit van circa 10 ha voor het

automonteur die gereedschappen wil

beeld verder van jouw woon-

laten grazen van runderen, maar dat

onderhouden, er is een aannemer die

adres dan verwacht, dan kan je

kunnen er minder zijn. (Op de al opera-

ecologisch wil bouwen, er is een star-

afhaken, of je verhuist, etc.

tionele Herenboerderij te Breda, heeft

tende imker die graag kasten komt

ledencertificaat

men een beperkt aantal ha voor de run-

plaatsen en er zijn mensen die de ICT

(€2.000,=) en wordt mede-eigenaar

deren beschikbaar en de dieren deels

voor hen rekening willen nemen en die

van de boerderij.

ondergebracht bij een biologische boer

workshops willen geven of recepten

uit de regio. Dat kan.)

aan willen leveren.

Een voorbeeld van het oogst-jaarplan.

weekboodschappen. En dat is voor de
genoemde prijs absoluut niet duur.

verzameld.

Dat

Hoe doe je mee?
1.	Je meldt je als geïnteresseerde bij:

Een voorbeeld van het menu in een weekschema.

Wie zijn wij?

3.	
Je koopt

een

	Je geeft aan met hoeveel personen

Staatsbosbeheer,

etc. En de regionale

Langstraat Herenboeren is een star-

je mee wilt doen: tot maximaal 5.

Dat betekent dat 6 tot 8/10 ha voor de

Wil je ook meedoen, heb je vragen, heb

tende organisatie. Wij zijn een coöpe-

4.	Je kiest een menu per persoon: met

overige activiteiten van Langstraat He-

je tips, mail dan naar

renboeren voldoende zouden kunnen

Langstraatherenboeren@ziggo.nl

ratie van burgers. Dat betekent dat

of zonder vlees.

we gezamenlijk eigenaar zijn van onze

Voor een eenpersoonshuishouden is er

zijn. Ook de vereisten aan de bodem

En let op: bij circa 200 deelnemers zit-

boerderij en een boer in dienst nemen.

de mogelijkheid een half certificaat te

zijn voornaam.

ten we vol.
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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 DA G
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 DA G
20.00	Koor Phonè

M A A N DA G
-

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

D I N S DA G
14.00 - 15.00

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

W O E N S DA G
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 DA G
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 DA G
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 DA G
18.00
Double You dance
19.30
Bridge
19.30
Yoga
D I N S DA G
09.30 - 10.30
13.30
18.00
20.00

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

W O E N S DA G
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 DA G
14.00
19.00

D O N D E R DA G
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 DA G
10.00 -12.30

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

Yoga 55+
Bridge
De Notenkrakers
Musical Next

Bingo - om de week
Djemm

Z A T E R DA G
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 DA G
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 DA G
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 DA G
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 DA G
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
19.30 - 20.30 Jazzdance
20.00 - 24.00 Kaartver. Ww
20.00 - 22.00 Bloemschikken
terugkerende cursus
V R I J DA G
13.00 - 17.00 Vrije inloop
Z A T E R DA G
			
Z O N DA G
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 DA G
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 DA G
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 DA G
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 DA G
13.30
Dansclub De 		
Zwevende Voetjes
19.30
Dansclub De Kets
(dansen voor
mensen met 		
beperking)
V R I J DA G
13.30

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

19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

Stoelfit voor 		
senioren
Aerobics 1e groep
Aerobics 2e groep

D O N D E R DA G
10.00 - 12.00 Vrije inloop
19.30 - 21.30 Creatief met 		
bloemen
V R I J DA G
18.30 – 20.00 	Jeugddisco
groepen
1 t/m 8
(1x per mnd)
Z A T E R DA G
Z O N DA G
Gesloten	 

Z O N DA G
gesloten

V R I J DA G
Activiteiten/initiatieven mogelijk
Z A T E R DA G
13.00 - 17.00 Vrije Inloop
Z O N DA G
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
De Wijkkrant?
mail naar:
dewijkkrant@talgv.nl

