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Fotowedstrijd 25 jaar
gemeente Waalwijk

15

Hanging baskets Laurierstraat
Het vullen van de bloembakken met de
buurt in de Laurierstraat e.o. was een
succes. Gelukkig konden we weer als
vanouds, onder het genot van koffie
met iets lekkers, bijkletsen met elkaar.

De gemeente Waalwijk bestaat
dit jaar 25 jaar. Dat betekent dat
het alweer 25 jaar geleden is dat
de kernen Waalwijk, Waspik en
Sprang-Capelle samen gingen
als één gemeente. Een moment
om bij stil te staan. De gemeente
organiseert daarom een foto-

of een plek in de gemeente die een belangrijke rol speelt bij het jubileum.
Alles is mogelijk. De foto mag naar
eigen wens nabewerkt worden. Stuur

Henny en Toine vullen de bakken.

bij je foto het idee en/of verhaal erachter

Rita kijkt toe.

mee. Dus waarom je deze foto instuurt
en wat de link is met 25 jaar gemeente
Waalwijk.

wedstrijd met het thema ‘25 jaar

Deadline en juryoordeel

gemeente Waalwijk’. De beste

Stuur jouw foto als .jpg bestand uiterlijk

foto met het mooiste idee en/of
verhaal erachter wint leuke prijzen.

Mandy en Toine vullen de bakken.

1 september 2022 naar
waalwijk25jaar@waalwijk.nl.
In september kiest een jury de winnende foto en maakt de winnaar bekend. De

De spelregels

winnende foto krijgt een lunchbon ter

Alle inwoners van de gemeente Waal-

waarde van €50,- van het spiksplinter-

wijk van alle leeftijden kunnen meedoen

nieuwe restaurant Wijckers op de Markt

met de fotowedstrijd. Maak een foto die

in Waalwijk. Ook deelt de gemeente

een link heeft met 25 jaar Waalwijk. Bij-

deze foto en het bijbehorende ver-

voorbeeld eentje die de geschiedenis

haal via de gemeentelijke social media

laat zien, een portret van een inwoner

kanalen en op de gemeentepagina in

die een link heeft met het jubileumjaar

het weekblad Waalwijk.

Buurtgenoten komen ook voor de gezelligheid.
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RED LEVENS
MET JOUW AED

Voorwoord
We zijn alweer halverwege 2022, net voor de zomervakantie.
Of je nu wel of niet weggaat: een hele fijne vakantie!
In deze krant weer volop te lezen over de diverse activiteiten
binnen de gemeente.

Het Schoenenkwartier zoekt nog vrijwilligers, net als het
Diabetes Fonds en Musicalvereniging Next zoekt mannen!
Ook met de crypto ben je wel even bezig!
Verder kun je een mooi artikel lezen over Hans van Dijk, Bakkerij
Floor van Lieshout en niet te vergeten het jubileumjaar van de
gemeente Waalwijk.

Tot in het najaar maar weer en veel leesplezier!

Collectanten gezocht
Diabetes Fonds

Heb jij een AED?

Ook de gemeente doet mee als
je een AED wilt aanschaffen
voor jouw wijk
MELD JOUW AED AAN

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

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.

Van 31 oktober tot en met 5 november

je in jouw wijk collecteren? Collecteren

hulp verleend kan worden. Met een

organiseert het Diabetes Fonds de col-

duurt slechts 2 uur en je helpt daarmee

AED in de buurt vergroten we de kans

lecteweek. En dat is hard nodig, want

vele mensen met diabetes.

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

ruim 1,2 miljoen mensen in Nederland

Sprang-Capelle,

Landgoed

hebben diabetes. En helaas ook vele

Heb je interesse?

inwoners van Waalwijk.

Neem contact op met Bert van Baaijen,

meer mogelijkheden om een AED aan

Waalwijk-Noord: Margriet van Schöll,

organisator van de collecte in Waalwijk

te schaffen voor jouw wijk. Je kunt via

mvanscholl@waalwijk.nl.

Mensen met diabetes krijgen vaak al-

Tel.: 0416 - 33 08 99 of stuur een

buurtaed.nl, een samenwerkingsver-

Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer

lerlei gezondheidsklachten zoals schade

e-mail naar lavanbaaijen@home.nl.

band tussen Philips en de Hartstich-

0416-683456.

aan voeten, zenuwen, ogen, nieren,

Meer informatie over de collecte is te

ting, checken of je nog een actie kunt

hart en bloedvaten. Soms zelfs met

lezen op diabetesfonds.nl/collecte.

starten voor een flinke bijdrage. Ook

Meer info kun je ook vinden op de site

de dood tot gevolg. Ook ben je met

de gemeente levert een financiële bij-

van de gemeente:

deze ziekte vaak beperkt in je vrijheid.

drage als aan bepaalde voorwaarden

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

Denk bijvoorbeeld aan elke dag insuline

wordt voldaan.

spuiten, bloedsuiker prikken en reke-

Wil je je inzetten voor een AED in de

ning houden met wat je kunt eten en

gemeente Waalwijk en wil je aan-

drinken.
Het Diabetes Fonds wil mensen met
diabetes hun vrijheid weer teruggeven
zonder dagelijkse zorgen over diabetes
en complicaties. We zetten ons elke

Aan:
Met vriendelijke
groet,
Alle inwoners
van Waalwijk

dag in om diabetes te voorkomen en
te werken aan betere behandelingen.

Bert van Baaijen

Onze ultieme droom is genezing. Hier-

Organisator collecte Diabetes Fonds

voor is meer wetenschappelijk onder-

in Waalwijk

zoek en geld nodig.

&

datum
21 juni 2022
onderwerp
collecte 2022
Tel.nr.
033-4622055

Lizeth van Steijn & Petra Kuipers
Jij kunt ook een bijdrage leveren om het
leven van mensen met diabetes beter
te maken. Dit kan door mee te helpen
als collectant met de collecteweek. Wil

Collecteteam
Beste heer/mevrouw/familie,
Diabetes Fonds Amersfoort
Van 31 oktober tot en met 5 november organiseert het Diabetes Fonds de collecteweek. En
collecte@diabetesfonds.nl
hard
nodig,
Tel.: dat
06 -is82
55 76
44 want ruim 1,2 miljoen mensen in Nederland hebben diabetes. En helaas
ook vele inwoners van Waalwijk.
Mensen met diabetes krijgen vaak 2
allerlei gezondheidsklachten zoals schade aan voeten,
zenuwen, ogen, nieren, hart en bloedvaten. Soms zelfs met de dood tot gevolg. Ook ben je
met deze ziekte vaak beperkt in je vrijheid. Denk bijvoorbeeld aan elke dag insuline spuiten,

muziek.
Houdt u van deze muziek en zingt u graag? De Liedertafel is dan het
aangewezen koor voor u! Wij zijn altijd blij met nieuwe leden, zowel
dames als heren.
DE WIJKKRANT
Het is fijn als u noten kunt lezen, maar dat is absoluut geen vereiste.
U bent van harte welkom om geheel vrijblijvend eens te komen kijken en
luisteren.
We repeteren op donderdagavond van 20.00 tot 22.30 uur in een zaal va
De Leest in Waalwijk met een pauze van zo’n 20 minuten.
In de zomer is er een stop van 6 weken.
Voor nieuwe leden is er de mogelijkheid om vóór de repetities bij onze
dirigent Carl van Kuyck een gratis koorscholing van 10 lessen te volgen.
De gemeenteraad van Waalwijk begon op donderdag 16 juni vol goede moed aan

Valse start Coalitie

Column

Liedertafel ‘Oefening
en Vermaak’ Waalwijk

de nieuwe bestuursperiode. Maar er was al meteen een stevige botsing tussen

Ieder jaar geven we een Kerstconcert

Coalitie en Oppositie. Het ging over het benoemen van leden voor de Werkge-

in de St. Jan de Doper in Waalwijk en

verscommissie. De echte politieke “die hards’ weten dat dit soort benoemingen

eens in de 2 jaar wordt er een thema-

een formaliteit zijn. Helemaal omdat vooraf de lijst met kandidaten was afge-

concert georganiseerd. Dat kan een

stemd met de fractievoorzitters. Er stonden 5 personen op de voordracht voor 5

lunchconcert zijn, maar ook muziek uit

plaatsen. Bij hen stond ook de naam van raadslid Luuk Ottens van “Samen Waal-

een bepaald land als thema hebben.

wijk”. Hij had, tot ieders tevredenheid, de afgelopen periode goed gefunctioneerd

De operaconcerten die we in De Leest

als commissievoorzitter.

hebben gegeven werden druk bezocht

Verrassing
Na telling van de stembriefjes bleek dat van de 26 stemmen er 16 waren uitgebracht op Henk van Zelst (SGP) en 10 op Luuk Ottens. Daardoor viel Ottens uit

en waren een groot succes!
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Wat Nu?

De vraag rijst hoe nu verder. Het maakt geen sterke indruk op de Waalwijkse

van 10 lessen te volgen.
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en Vermaak
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ngmar Rut-

moeder zingt zij het ‘Angele Dei’, wat per-

Ceylon) en is het verhaal over de vissers

n Alfredo
en
LUCOR

fect vertolkt werd door de twee dames-

Zurga en Nadir; het schitterende duet ‘Au

solisten.

fond du temple saint’ is overbekend en

ontroerden

===========================================================
(mijn geliefd
Koor en solisten sloten het concert af met
zult u ongetwijfeld meeneuriën. De twee
Deze raadsvergadering is terug te vinden via de link:

oor’, waarin

delen uit Il Campanello, Maria Stuarda en

mannen willen hun vriendschap niet ver-

n schitterde

Ernani en kregen na hun toegift een da-

liezen omwille van een vrouw en beloven

De aanvangstijd is 20.00 uur en tijdens

eer van een

verend en welverdiend applaus van een

elkaar de beeldschone Leïla, op wie zij

de pauze wordt u een heerlijk glaasje

enthousiast publiek.

beiden verliefd zijn, niet het hof te zullen

warme glühwein aangeboden. Het con-

https://www.youtube.com/watch?v=GB6nj-ePGC0 (starten bij 3u.12min.30sec)
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re jaar
geven
we
een
Kerstconcert
in
de St. Jan de Doper
in Waalwijk
met zijn
maken. Solisten Pim van Drunen (tenor)
cert wordt zoals de traditie voorschrijft

DE WIJKKRANT
De zanger schreef zijn laatste lied
Trad nog een keer op met zijn band
En het licht ging uit

door Frank Pijnenborg

Gedichten

Het regende op 2e Pinkste
Dacht aan het lied van An rdag,
nie
Schmidt en begon te schr MG
ijven.
Op een mooie pinksterdag
Het regende gestaag
Hij rende door het park
En hij kreeg de volle laag
Ooit wandelde hij hie
Bij de vijver met de kleine r
me
Vader was haar grote held id
Maar bleef hangen in de tijd
De straten werden nat
De dag viel in het water
De straten bliezen belle
Hij dacht niet teveel aan latn
er
De lente kwam in haar ha
rt
Het echte leven begon
Maar vader wilde wandele
n
Samen in de zon

jk, de
Al vanaf 1994 volg ik De Dier live
ke
l
nta
mooie albums, een aa
ze na
gezien. Eind dit jaar stoppenknappe
ruim 40 jaar. Ik vind dat een
prestatie.
De Amsterdamse Zeedijk bra
Er kwam een vloedgolf
Zo ontstond er een band
Vele zalen kregen ze vol

Ik luister naar de wind
Het geritsel van het blad
Mooiste geluid boven stad
Dit zijn de langste dagen van het jaar. Ik
fietste door het wandelbos in Waalwijk.

k

Ze bleven bij de kern
Hadden de juiste koers
varen
Door de jaren heen bleven ze
Van tour naar tour
Deze stad met zijn grachten
Mensen drinken in het cafe t
straa
Het echte leven ligt hier op e
Maar niemand nam hem me
Het wordt al donker
En het nachtleven begint
Er komt een nieuwe morgen t
rbind
Als een ander de muziek ve

In de hoge bomen
Takken bewegen zich
In de kruinen
Zachtjes gaan ze heen en weer
En tillen de schaduw op
Ik luister naar het verhaal
Achter het woord
De zin van het leven
Ik maak er geen punt van
Hoor de vogels
In de vroege ochtend
Het duister is maar net gevallen
Of de morgen is al wakker
De donkere deken van de nacht
Verandert in een warmte
Van licht
Ik zit op een bankje
Van de hoge bomen
Het is nooit stil
In mijn gedachten

Gemeente Waalwijk stapt over op
nieuw meldsysteem Fixi
Vanaf nu kunnen meldingen openbare

gratis te downloaden in de App Store of

leen nog met Fixi. Met Fixi is het voor

foto’s toe te voegen aan je melding.

ruimte in de gemeente Waalwijk ge-

de Play Store.

inwoners gemakkelijker om een mel-

Ook zien melders op een openbare

ding te maken. Voor de gemeente is

kaart of op dezelfde locatie al een mel-

daan worden met Fixi. Een snelle en
simpele manier om bijvoorbeeld een

Een kapotte lantaarnpaal, een losse

het gemakkelijker om meldingen af te

ding is gedaan over hetzelfde onder-

kapotte lantaarnpaal of overlast van

tegel, zwerfafval of overlast van perso-

handelen.

werp. Daarnaast hoeft een melder niet

personen te melden.

nen? Het is belangrijk dat inwoners dit

op dezelfde locatie te zijn waarover de

Melding doen kan vanaf 30 mei op de

groen en veilig te houden. Nu kan dat

Foto’s toevoegen en een
openbare kaart

website van Fixi via waalwijk.nl/mel-

onder andere met MijnGemeente App.

Fixi heeft een gebruiksvriendelijke

Melding via website en app

ding of met de Fixi app. De Fixi app is

Vanaf 30 mei werkt de gemeente al-

website en app. Het is mogelijk om

Melding doen kan op de website van

melden om de openbare ruimte schoon,

melding wordt gemaakt.

Fixi via www.waalwijk.nl/melding of
door de Fixi app te downloaden in de
App Store of de Play Store. Deze app
kun je downloaden op een smartphone.
Met de Fixi app kun je de status van de
melding in de gaten houden en kun je
reageren op de melding als deze is afgehandeld door de gemeente.

Telefonische melding
Het blijft ook mogelijk om telefonisch
een melding te doen via
0416-683456. De klantencontactmedewerker voert dan de melding bij Fixi
in.
Per e-mail of telefonisch houdt de gemeente melders op de hoogte over de
voortgang.
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Waalwijk Inspiratieprijs 2022: wie nomineer jij?
Op 18 september 2022 reikt de ge-

een zorgcentrum en nog veel meer.

met elkaar werden verbonden en sa-

meente Waalwijk voor de tweede keer

Hartverwarmende initiatieven die niet

mengingen als één gemeente. Ook te-

de Waalwijk Inspiratieprijs uit. Tot en

onopgemerkt mogen blijven. Om die

rugkijkend op de afgelopen twee jaar

met vrijdag 1 juli kan iedereen iemand

reden werd in 2021 de Waalwijk Inspi-

was en blijft verbinding een belangrijk

anders of zichzelf nomineren. De Waal-

ratieprijs in het leven geroepen.

onderwerp. Denk aan de coronacrisis

wijk Inspiratieprijs is een prijs voor in-

Met deze prijs zetten we inspirerende

en nu ook de oorlog in Oekraïne. Om

woners die met kleine of grote initia-

initiatieven en acties die veel betekenen

tot goede verbindingen te komen, is

tieven het verschil maken en iets doen

voor anderen in de schijnwerpers. Vorig

samenwerken en krachten bundelen

voor anderen. Dit jaar heeft de Inspira-

jaar won Lilianne Kuijpers de Waalwijk

belangrijk. Goede verbinding leidt tot

tieprijs het thema ‘verbinding’.

Inspiratieprijs met haar initiatief voor

mooie initiatieven, positiviteit en ban-

de Nationale Diabetes Challenge Waal-

den tussen mensen. Voor de Waalwijk

wijk. Dit is een wandelchallenge van 20

Inspiratieprijs 2022 zoeken we ‘verbin-

Zet het volgende in jouw nominatie:

Er liggen twee roerige jaren achter ons.

weken om kwetsbare mensen meer in

dende initiatieven’ uit de lokale samen-

• Wie jij nomineert, wat diegene heeft

Een periode dat we er meer dan ooit

beweging te krijgen en ook sociale con-

leving.

gedaan voor anderen en waarom dit

voor elkaar moesten zijn. Inwoners

tacten te stimuleren. Juist in coronatijd

Motiveer in jouw nominatie duidelijk

zo speciaal en inspirerend is.

kwamen met verschillende initiatie-

was dat extra waardevol.

waarom dit thema bij jouw genomi-

De Waalwijk Inspiratieprijs

ven om anderen te helpen, een hart

neerde kandidaat past.

• Leg duidelijk uit waarom het een ‘verbindend initiatief’ is.

onder de riem te steken of wat ex-

Wat is het thema van dit jaar?

tra’s te doen. Bijvoorbeeld boodschap-

Dit jaar heeft de nominatie het thema

Hoe nomineer je iemand?

pen doen voor een ander, een inwoner

‘verbinding’. De reden voor dit thema:

Nomineren kan tot en met vrijdag 1 juli

helpen de Nederlandse taal te leren,

in 2022 is het 25 jaar geleden dat

2022. Stuur jouw nominatie naar

contactgegevens van jouw kandidaat.

een muziekprogramma maken voor

Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle

inspiratieprijs@waalwijk.nl.

Vraag hiervoor wel toestemming aan

• Lever foto’s aan van het initiatief en
van de persoon die je nomineert.
• Vermeld duidelijk de naam, adres en

deze persoon. De gemeente gebruikt
deze gegevens alleen voor communicatie over de Waalwijk Inspiratieprijs

Schoenenkwartier open,
vrijwilligers aan de slag

2022 en verwijdert deze na de prijsuitreiking.
• Geef ook jouw eigen naam, adres en
contactgegevens door.

der in combinatie met zaalwacht, hulp
bij workshops (zowel voor schoolkinderen als voor volwassenen). Voor alle
functies zoeken we nog nieuwe vrijwilligers. Inroostering gebeurt uiteraard
altijd in overleg, uitgaande van je eigen
voorkeuren. Je wordt tijdens je diensten ingewerkt door ervaren collegavrijwilligers of mensen van het Schoenenkwartier.

Wat heeft het Schoenenkwartier
je te bieden:
•	Een inspirerende omgeving om in
te werken,
•	Een divers samengestelde en ge-

Baliemedewerksters Hannie van Huijgevoort en Tineke Lodenstijn in afwachting van de

dreven groep collega’s,

komst van hopelijk vele nieuwe vrijwilligers.

•	Leuke contacten met een afwisselend publiek,

Na een week van openingsactiviteiten

Schoenenkwartier nog steeds op zoek

is op 28 juni het Schoenenkwartier ge-

naar nieuwe vrijwilligers.

opend voor het publiek.

De huidige groep vrijwilligers bestaat

trumevenementen waar ook het

Voor het zover was is er enorm veel

ongeveer voor 80% uit mensen die

Schoenenkwartier aan mee doet.

werk verzet. In eerste instantie uiter-

reeds van hun pensioen genieten, de

aard door het team van het Schoe-

overige 20% zijn jongere mensen. De

Hoe meld je je aan?

nenkwartier maar daarnaast zeker ook

verhouding man-vrouw is 40%-60%.

Een mail naar:

•	De kans betrokken te zijn bij cen-

vrijwilliger@schoenenkwartier.nl

door de aan het museum verbonden
Niet elke vrijwilliger heeft dezelfde taak

volstaat.

binnen het Schoenenkwartier. We on-

Als je daarin je telefoonnummer ver-

Hoewel het vrijwilligerslegioen al uit

derscheiden de volgende taken: entree,

meldt, word je op korte termijn gebeld

meer dan 100 personen bestaat is het

bar, keuken, rondleider, gastenbegelei-

door één van de vrijwilligers.

vrijwilligers.
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De nominatie moet aan enkele voorwaarden voldoen. Deze vind je op de
webpagina
www.gowaalwijk.nl/inspiratieprijs.

Bekendmaking
Een jury beoordeelt de nominaties. Ook
is er een publieksprijs. In de maand
augustus kan iedereen zijn of haar
stem uitbrengen. Tijdens het GO Waalwijk Festival op zondag 18 september
wordt bekendgemaakt wie de Waalwijk
Inspiratieprijs 2022 wint.
Aan de Waalwijk inspiratieprijs is een
geldprijs verbonden. De publieksprijs
levert bovendien de titel ‘Waalwijker(s)
van het Jaar’ op.
Op www.gowaalwijk.nl/inspiratieprijs
vind je meer informatie over de Waalwijk Inspiratieprijs. Staat het antwoord
op jouw vraag er niet bij? Mail dan naar
inspiratieprijs@waalwijk.nl.
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Meer dan 3.000 Waalwijkse
huishoudens registreerden zich
op deze app voor hulp tussen buren

Niet iedereen is digitaal

nen abonneren om hulpvragen door

Ook het feit dat sommigen niet digitaal

een vertrouwd persoon te laten op-

zijn, wordt door Hoplr aangehaald als

lossen. De Buurtconciërge gaat via

argument om in te zetten op offline

een lokaal bestand van vrijwilli-

contact. Zo’n 6% van Nederlanders,

gers en professionelen op zoek naar

vooral ouderen, zou nog nooit gebruik

een oplossing. Het project wordt op

hebben gemaakt van het internet.

dit moment nog getest in Brussel.

“De effecten van een digitaal buurtnet-

Hoplr in Waalwijk

werk zijn ook voelbaar bij buurtbewo-

Hoe draait Hoplr in gemeente Waal-

ners die er zelf geen rechtstreeks ge-

wijk? Het hele grondgebied werd op-

bruik van maken. Doordat er al sneller

gedeeld in 15 digitale buurten, waarin

iets in de buurt wordt georganiseerd,

3.221 inwoners zich hebben aange-

bijvoorbeeld”, aldus Joris. “Maar dan

meld. Ze plaatsten inmiddels meer

nog zijn we de voorbije jaren op zoek

dan 15.000 berichten en reacties,

gegaan naar een formule die ook di-

over onder meer spullen uitwisselen,

gibeten laat meegenieten van Hoplr.

buurtevenementen en overlast. Eind

Dit jaar lanceerden we daarom BCQ.”

dit jaar voert Hoplr in Waalwijk een
buurtonderzoek uit, mee waarmee ze

Deze zomer blaast digitaal buurtnetwerk Hoplr twee kaarsjes uit
in Waalwijk. 3.221 huishoudens
zijn vandaag ingeschreven, ofwel 17% van de gemeente. Waalwijk kent inmiddels enkele digitale mogelijkheden om met
buren in verbinding te staan,
zoals Whatsapp-groepen. Maar
Hoplr zegt nog een stapje verder
te willen gaan dan het online burencontact. Community manager
Joris legt uit.
Buren in het echt ontmoeten

BCQ (Buurt Conciërge ‘Quartier’) is

het sociaal weefsel en de uitdagingen

een dienst waarop ouderen zich kun-

van de buurten in kaart wil brengen.

Vier het jubileumjaar met de
‘25 jaar gemeente Waalwijk
toolkit’

hangers niet op een advertentiemodel.
Gemeente Waalwijk en welzijnsorganisatie ContourDeTwern zorg- den ervoor
dat Hoplr werd uitgerold in de Waalwijkse buurten.

het 25 jarig bestaan van de gemeente
onder de aandacht brengen tijdens

Joris: “Wij kiezen voor samenwerkingen

jouw activiteit, bijeenkomst of evene-

met lokale partners. Zo staan beide par-

ment.

tijen vlot in verbinding met de buurten,
bijvoorbeeld om nuttige informatie te

Jij kunt gratis gebruik maken van de

delen, of vrijwilligers te zoeken, en uit-

toolkit als jouw activiteit, bijeenkomst

eindelijk mee ontmoetingen te stimu-

of evenement raakvlakken heeft met

leren. Dat biedt heel wat meer waarde

Dit jaar bestaat de gemeente

dan reclame, en bovendien getuigt het
wat ons betreft van meer respect voor

Waalwijk 25 jaar. Daar wil de ge-

de privacy van de burger.” De gemeente

meente aandacht aan besteden.

heeft geen inkijk in de Hoplr-buurten.

Via eigen activiteiten, maar ook

‘Online verbinden, offline ontmoe-

Iedereen kan de buurt helpen

ten’ klinkt de slogan van Hoplr. En

In de app kunnen buren aangeven waar-

dat wil het van oorsprong Vlaamse

mee ze de gemeenschap willen helpen.

bedrijf waarmaken. Uit een bevra-

Dat gaat van bijles Nederlands tot hulp

ging bleek dat één derde van haar

bij de boekhouding. Wie zelf hulp zoekt

bijeenkomst of evenement met

gebruikers nieuwe buren in het echt

dichtbij huis, kan door de burenhulp-

een link naar het 25 jarig bestaan

heeft ontmoet, dankzij het platform.

lijst scrollen, of een hulpvraag posten.

“Hoplr is dan wel een digitaal buurt-

“Het gaat hier over ‘het kleine hel-

netwerk, we willen dat inwoners elkaar

pen’, en dat kan werkelijk iedereen.

ciale ‘25 jaar gemeente Waalwijk

in het echt ontmoeten: spullen uitwis-

Gezelschap bieden, bijvoorbeeld. Het

toolkit’. Hierin vind je promotie-

selen, elkaar helpen, …”, zegt Joris van

lijkt bijna te gek om ‘hulp’ te noe-

Hoplr. “De app dient om de drempel

men, maar kan een wereld van ver-

te verlagen én om het aanbod van de

schil betekenen voor iemand die

buurt inzichtelijk te maken. Het staat

zich eenzaam voelt”, aldus Joris.

juist via bestaande en nieuwe
initiatieven in de stad. Organiseer jij binnenkort een activiteit,

van de gemeente? Dan kun je
gratis gebruik maken van de spe-

tegenstelling tot Amerikaanse tegen-

meer betrokken voelen bij de buurt.”

Wil je weten wat er in de toolkit zit en
er gebruik van maken? Mail dan naar
waalwijk25jaar@waalwijk.nl. Zet hierbij voor welke activiteit, bijeenkomst
of evenement jij iets uit de toolkit wilt
gebruiken, wanneer dat plaatsvindt en
wat je nodig hebt. De gemeente neemt
dan contact met je op. Ook vragen over
de toolkit, het gebruik ervan en het
jubileumjaar kun je via dit emailadres
stellen.

de gemeente is een toolkit met divers on- en offline promotiemateriaal

niet te onderschatten. Deze uitwis-

Ook om die reden steunt het bedrijf in

Hoe maak je gebruik van de
toolkit?

Speciaal voor het 25 jarig bestaan van

“Maar ook de impact van informa-

selingen maken dat bewoners zich

met de gemeente om het te bespreken.

Toolkit

tie delen en spullen weggeven valt

Geen reclame of dataverkoop

Dan kun je altijd even contact opnemen

materiaal voor het jubileumjaar.

namelijk niet op de voordeur geschreven welke talenten iemand heeft.”

het 25 jarig bestaan. Twijfel je hierover?

ontworpen. Hierin zitten bijvoorbeeld
beachflags en posters, maar ook social
media afbeeldingen. Hiermee kun je
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Haiku...
Nederland staat bekend om zijn Hollandse luchten. Moeilijk uit te leggen
wat daar zo typisch Hollands aan is,
maar dat voel je gewoon. De prachtige
stapelwolken zijn niet voor niets al in
de 17e eeuw een inspiratiebron geweest voor beroemde kunstschilders.
Ik vind ze ook fascinerend en krijg er
nooit genoeg van.

THUIS
Hollandse luchten
Zo zie je ze alleen hier
Hier voel ik me thuis
Ank Naerebout

´Ieder kind lid van een club´
Op maandag 16 mei jl. lanceerde het

sport of cultuur. Want op de club hoor

buurtsportcoach, medewerker van een

Jeugdfonds Sport & Cultuur de cam-

je erbij, ongeacht de thuissituatie. Wij

wijkteam of Stichting Leergeld) die een

pagne ‘Kies een club’. Want ieder kind

willen de financiële hobbels om lid te

aanvraag voor het gezin kan doen.

wil meedoen. Dansen, voetballen of

worden van een club wegnemen. Dus

Samen zorgen we er dan voor dat er

kickboksen zijn leuk én gezond.

betalen wij voor deze kinderen en jon-

financiële ondersteuning komt. Zodat

Sport en cultuur zijn belangrijk voor de

geren de contributie of het lesgeld.

kinderen kunnen sporten, dansen of

fysieke, mentale en sociale ontwikke-

muziek maken, lid zijn van een club en

ling van kinderen en jongeren. Daarom

Directeur Monique Maks:

betalen wij de contributie of het lesgeld

“In ons land groeien al jaren veel te

als de ouders dat niet kunnen. Zodat

veel kinderen en jongeren op in gezin-

De campagne loopt tot en met half juni

alle kinderen mee kunnen doen.

nen met geldzorgen. Door de gestegen

en is zichtbaar in de supermarktketen

mee kunnen doen.

prijzen van energie, boodschappen en

Dirk van den Broek en diverse online

Meedoen en gezien worden, elk kind

brandstof hebben steeds meer gezin-

platformen. Ook het Jeugdfonds Sport

verdient dat. Op een club: maak je

nen moeite om rond te komen. Zij kun-

Brabant doet aan deze campagne mee.

vrienden, leer je rekening houden met

nen de sportclub of cultuurlessen voor

Coördinatoren Monique Valk en Peter

elkaar, krijg je zelfvertrouwen, win én

hun kinderen niet meer betalen.

Overeem staan klaar voor nieuwe aan-

verlies je met elkaar, vergeet je je zor-

Samen voetballen, dansen, kickboksen

meldingen.

gen. En vooral: je bent samen en je hebt

of muziek maken, kortom, lid zijn van

plezier. Daarom is lid zijn van een club

een club, is essentieel in het leven van

zo belangrijk.

kinderen en jongeren. Wij roepen gezinnen met geldzorgen op om zich bij

Het lijkt zo normaal naar voetbal,

ons te melden, zodat we hun kinderen

streetdance, kickboksen of gitaarles

de kans kunnen geven om lid te blijven

te gaan. Toch is dat voor 272.000 kin-

óf worden van een sport- of cultuur-

deren en jongeren (dit is 1 op de 11) in

club.”

Adverteren in De Wijkkrant?

Nederland niet vanzelfsprekend. Hun
ouders hebben geen geld om de contri-

Wij willen ouders met de campagne

butie of lesgeld van een club te betalen

‘Kies een club’ laten weten dat er hulp

Voor meer informatie mail naar: dewijkkrant@talgv.nl

(bron: SCP). Deze kinderen, die thuis te

is. Via de website www.kieseenclub.nl

of bel naar:

maken hebben met financiële stress,

brengen we hen in contact met een in-

hebben veel baat bij een uitlaatklep als

termediair (bijvoorbeeld een leerkracht,

Ad de Graaf, T 06 52 40 81 69
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Op de koffie bij...
Één van de meest markante winkelpanden van Waalwijk is Van
Dijk. Wie kent het modeparadijs
niet aan de Stationsstraat?
Gelegen in het hart van Waalwijk
en zeer opvallend door de klassieke voorgevels en de moderne
etalages. Nationaal en internationaal was en is er nog steeds volop
belangstelling voor dit “Wonder
van Waalwijk”. En dan doelen we
hier niet op “RKC Waalwijk” maar
op Van Dijk. Tijd voor een nadere
kennismaking met de DGA (directeur-grootaandeelhouder) Hans
van Dijk.

Hans van Dijk: succesvol ondern

straat 28 in Waalwijk. Moeder Anne
verkocht vanuit het huis lingerie en
later dameskleding. Dit alles onder de
winkelnaam WALA. Vader Kees werkte
bij de linnenfabrikant Van de Briel &
Verster in Eindhoven. De omslag kwam
toen hij in Sint- Niklaas (Oost-Vlaanderen) 600 truien op de kop kon tikken.
Kleur, maat, model etc. waren allemaal
hetzelfde. Na de oorlog was er echt
schaarste dus de truien waren in no
time verkocht. Dit succes bracht Pa ertoe om te gaan samenwerken met zijn
vrouw en zo de zaak uit te bouwen met
damesmode. Dat ging zo goed dat Pa
Van Dijk in 1958 de uit 1892 daterende dienstwoning van het voormalige
Straatbeeld uit 1930 met links de school en rechts de woning van het schoolhoofd

hoofd van de openbare lagere school
kon kopen. Na een flinke verbouwing
verhuisde het gezin en de winkel naar

woning voor de veldwachter. In 1950

het adres Stationsstraat 22. De nieu-

was het pand verkocht aan groente-

Overigens de kop boven dit artikel is

we winkel werd geopend op 28 mei

en fruithandelaar H.A. Kleijn. In 1968

ontleend aan de in 2012 verschenen

1959 en maakt nog altijd deel uit van

werd Pa Van Dijk eigenaar van “het ge-

bundel columns van Sjaak Koolen met

“Kleedingmagazijn” Van Dijk. Pa en Ma

bouw met de torens”, waar voorheen

de titel “Iemand moet doen”. Één van

waren beiden keien in het organiseren.

de Nuts-U.L.O en de Openbare Lagere

die columns ging over het tasje van Van

Medio jaren 60 waren er de bekende

School waren gehuisvest.

Dijk. De auteur merkte daarin op dat

modeshows met zeer veel enthousi-

Begin jaren 70 werd op het gemeen-

Hans niet alleen succesvol is als onder-

aste bezoekers uit Waalwijk, Brabant

tehuis hard gewerkt aan de uitvoering

nemer maar ook als restaurateur. In de

en de rest van Nederland.

van een ambitieus Cityplan (De Els).

loop der jaren slaagde Hans erin de van

Daarin was een doorbraak gepland

zijn vader overgenomen panden ten

Liefde voor oude gebouwen

gunste van zijn “mode-imperium” en

Een zeer belangrijke volgende stap voor

waarvoor 3 karakteristieke panden ge-

met respect voor het verleden, bouw-

de groei van zijn “mode-imperium”

sloopt zouden moeten worden, waar-

kundig een face-lift te geven. Daarover

maakte Pa van Dijk in 1975. In augus-

onder het monumentale pand van

later meer in dit artikel.

tus gaf hij te kennen dat hij interesse

Kleijn. De gemeente had het pand van

had in het pand Stationsstraat 16-20.

Kleijn al voor fl. 250.000 (€ 113.636)

Dat had het gemeentebestuur in 1889

teruggekocht. Pa Van Dijk liet weten

In 1953 was de familie Van Dijk (vader,

laten bouwen als huisvesting voor de

interesse te hebben in dit pand, maar

moeder, twee zoons en een dochter)

“Teekenschool” inclusief een lokaal

gaf tegelijkertijd aan dat hij het niet zou

verhuisd van Dussen naar de Stations-

voor de Boterhal/Botermijn en een

gaan slopen maar renoveren. Volgens

Hoe het begon

vanuit De Els naar de Stationsstraat

zoon Hans was dat zoiets als vloeken in
de kerk. In die periode werd er namelijk
veel gesloopt en was er geen oog voor
de schoonheid van oude gebouwen. Er
kwamen in zijn ogen lelijke, vierkante
gebouwen voor terug. De door de gemeente ingeschakelde projectontwikkelaar was van mening dat met Pa Van
Dijk geen zaken moesten worden gedaan, omdat handhaving van het pand
“te weinig allure” had. Na een lange
discussie besloot de gemeenteraad
uiteindelijk in de nacht van 30 op 31
oktober 1975, rond kwart voor twee,
tot verkoop van het pand, dat vanaf dat
moment deel uitmaakte van “Kleedingmagazijn Van Dijk”. Er werd een verbinding tot stand gebracht met de andere

Meneer Van Dijk

panden van Van Dijk waaronder het
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nemer én restaurateur
Confectiecentrum in Amsterdam. Ze

sortiment van 120 modemerken voor

door de prachtige ornamenten in de

voormalige schoolhuis en de vroegere

kregen twee zonen (Cees en Paul). In

zowel vrouwen als mannen. Van Dijk

bovengevel weer voor eenieder zicht-

openbare lagere school. Pas veel la-

1981/1982 ging Hans Pa ondersteu-

blijft de klant verrassen met collecties

baar waren. Modehuis Van Dijk valt van

ter gaf het gemeentebestuur toe dat

nen in de zaak. Een betere leermeester

van bekende en minder bekende mo-

buiten op door de klassieke voorgevels,

handhaving van het pand Kleijn vanuit

kon hij zich niet wensen.

dehuizen.

gecombineerd met moderne etalages.

architectonisch gezichtspunt een zeer

Het uitgangspunt van zijn ouders was:

verstandige beslissing was geweest.

“Kinderen mogen fouten maken, daar

Een ondernemende restaurateur

leren ze van”. Begin jaren negentig nam

Vader Kees en zoon Hans hebben hun

wisselen elkaar organisch af. De zaak

Hans de zaak van Pa over, zijn steun

uiterste best gedaan om oude panden

heeft vaak iets weg van een curiosa-

Zoon Hans werd in 1958 in het zieken-

en toeverlaat die in 2003 is overleden.

weer hun glorie terug te geven. Waar

winkel Niet alle spullen hebben met

huis geboren en groeide op met broer

Hans maakte het Modehuis tot wat het

nodig of gewenst werden veranderin-

mode te maken. Ze staan in zijn win-

en zus in het woongedeelte boven de

nu is. Dit alles geheel in de geest van

gen doorgevoerd. Hans ontpopte zich

kel omdat Hans graag een omgeving

winkel. Hans ging naar het Willem van

wat Pa en Ma van Dijk sinds 1953 voor

daarbij als een echte restaurateur. Zo-

schept waarin hij het zelf naar zijn zin

Oranje College en doorliep de Hogere

ogen hadden: de allermooiste kleding

als in 2003 toen de entree van de voor-

heeft. Lachend merkt hij op: “Ik ben im-

Textielschool in Enschede. Hij woonde

van de wereld naar Waalwijk halen om

malige Teekenschool werd aangepast

mers vaker hier op de zaak, dan thuis’.

enkele jaren in Duitsland. Ma over-

deze aan hun klanten te presenteren.

in een stijl die meer recht deed aan het

In 2019 werd op het parkeerterrein van

leed in 1992 Hans trouwde in 1991

Dat gebeurt nu in een winkel van ruim

historische pand. En in 2008 werd wit-

het Modehuis een betonnen ruimte ge-

met Jeanne Die hij had ontmoet in het

3000 m2, met een groot en actueel as-

te verf van de gevel verwijderd waar-

creëerd, het zogenaamde Atrium. Van-

Van vader op zoon

vlnr school, woning schoolhoofd en Teekenschool anno 2022 (Fotografie Luuk Aarts)
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uit die ruimte kijk je tegen de gevel van
de oude openbare school. Die combinatie van strak beton en geschiedenis
is erg fraai. Overigens is het Atrium een
waar schoenenparadijs voor mannen
en vrouwen. Echtgenote Jeanne richt
zich op de inkoop en het beheer van het
Atrium. Deze ruimte is een antwoord
op de internetverkoop. Een ruimte
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar ze de aandacht krijgen die
ze verdienen. Hans ziet zijn Modehuis
niet alleen als een leverancier van producten en diensten. Bezoekers moeten
verrast worden en geïnspireerd raken.
Inmiddels is Hans’ grootste wens is uitgekomen: je kunt een rondje lopen door
de hele winkel. De heren- en damesafdeling lopen nu naadloos in elkaar over
en ontmoeten elkaar in het atrium bij
de bar.

Bistro Meneer Van Dijk
“Meneer van Dijk” is de naam van de
inpandige bistro in Italiaanse sfeer met
zwart, wit en messing. Door Hans in
2012 gecreëerd als eerbetoon aan zijn
vader. De Bistro is exact gesitueerd op
de plek waar vroeger de oprit bij de woning was en waar Pa Van Dijk zijn wagen parkeerde Deze Bistro is één van
de vele verrassingen in het Modehuis.
Met een grote glimlach zegt Hans dat
vrouwen hun mannen nu met een gerust hart kunnen meenemen. Terwijl de
dames winkelen genieten de heren van
een hapje en een drankje. En net zoals
in de modezaak kunnen bezoekers ook
hier genieten van de details. Zoals de
trots van Hans: de met de hand gemaakte, rond gebakken metrotegeltjes. Ook hier geldt Hans’ motto: “retail
is detail”.

Het succes van
Modehuis Van Dijk

Van Hans kun je hetzelfde zeggen als

fiaans” gehalte:

van Dik Trom: hij is een bijzonder kind en

- “Als je denkt dat je er bent, ben je er
geweest.”

dat is hij. Bijzonder omdat hij authentiek

- “Wij verkopen aandacht en rekenen af

en eigengereid is. Hij pakt zaken graag

met kleding.”

op zijn eigen manier aan en is daarin

- “Eigenaardig is ook aardig”

met zijn team van 120 medewerkers
bijzonder succesvol. Hans denkt dat
zijn succes te maken heeft met het feit

Het Waalwijks Centrum

dat hij vaak twijfelt. Niet een twijfel die

Voor Hans is Waalwijk één grote win-

besluiteloos maakt, maar juist één die

kel”. Er zijn winkels die het goed doen

hem zich steeds laat afvragen of het

en die het minder doen. Maar alle

nog beter kan. En dat vervolgens blijft

winkeliers zitten samen in hetzelfde

nastreven. Hij vaart daarbij op zijn intu-

schuitje. Een prettige samenwerking is

ïtie en laat zich niet (af)leiden door goed

daarom van belang. Voor de komende

bedoelde adviezen van anderen die op

jaren voorziet hij een sterke inkrimping

voorzichtigheid stoelen.

van het winkelgebied. Voor hem zijn de
begrippen “parkeerbeleid” en “gast-

Hans heeft zijn eigen “eigenwijsheden”

vrijheid” van essentieel belang. Het kan

die hij graag met ons wil delen. Som-

naar zijn mening altijd nog iets beter.

mige daarvan hebben een hoog “Cruyf-

Hij is wel tevreden met de inbreng van-

uit het gemeentehuis. Van een initiërende rol is het college gelukkig overgestapt naar een meer faciliterende
inbreng. De plannen met betrekking tot
de realisatie van een nieuwe haven en
de plannen rondom de gedempte haven juicht hij toe. De realisatie van het
Schoenenkwartier in het centrum en
de verbeteringen op het Raadhuisplein
en de Markt zullen zeker extra publiek
trekken. Het merendeel van zijn klanten komt uit Midden-Brabant en is niet
leeftijd gebonden. De meesten komen
alleen voor Van Dijk. Hans verwacht
dat zijn klanten met al deze extra’s langer in Waalwijk blijven “hangen”.

De Toekomst
Alhoewel Hans, nu 64, een fervent
wielrenner is heeft hij voor zichzelf nog
geen eindstreep getrokken. Wel laat hij
inmiddels zijn zoon Cees aan de zijlijn
warm lopen. Voor hoelang? Dat weet
hij nog niet. Het besef is er wel dat alles

Kluiven mág!

een begin en een eind heeft. Daarom
doet hij het nu (een klein beetje) rustiger aan oftewel met zijn eigen woor-

Lekker spare-ribs eten met Bert, dat

den: “Hans bolt nu uit”. Vloog hij vroeger

kan zondag 24 juli in het Parkpaviljoen.

alleen voor een beurs snel op en neer
naar Milaan, nu pakt hij de auto om sa-

Wie mee wil ‘kluiven’ (met mes en vork

men met Jeanne te genieten van het

eten mag ook), kan zich opgeven bij

landschap tussen Nederland en Italië.

het Parkpaviljoen. Zanger John Kocken
zorgt voor de muzikale omlijsting.

Tot Slot

Geef je snel op, want vol is vol.

Hans heeft tot slot nog een simpel advies overgenomen van z’n vader. Hon-

Ook te zien bij het Parkpaviljoen: een

derd jaar geleden gold dit en over 100

expositie van schilderijen van Marlies

jaar nog steeds; “Je moet je stoepje

Leufkens tot 30 september. (gratis en-

schrobben en aandacht hebben voor je

tree).

klanten’. Waarvan acte.
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Blik op de toekomst na een bewogen verenigingsjaar:
Musicalvereniging Next zet door en zoekt mannen!
Wat een prachtige afsluiting van de

2023 op de planken te brengen. Musi-

periode na COVID-19 had moeten wor-

calvereniging Next is op zoek naar een

den, werd voor Musicalvereniging Next

mannen om de groep te versterken.

een enorme domper.

Natuurlijk zijn vrouwen ook meer dan

Hun productie “Musicals in Concert:

welkom.

Diamonds&Treasures” afgelopen mei
werd gecanceld.

Lijkt het je leuk om hieraan mee te werken? Binnenkort volgen audities voor

Na het wisselen van een groot deel van

het ensemble en solorollen. Volg Next

het ledenbestand, het uitvallen van so-

op Instagram of Facebook en je bent

listen en simpelweg te weinig tijd tot

altijd op de hoogte! Je kunt ook een

aan de productie konden zij niet anders

mailtje sturen naar Muscialvereniging-

dat dit moeilijke besluit nemen.

next@gmail.com als je interesse hebt.
Zij nemen dan contact met je op.

Maar zij wisten deze tegenslag om te

een uitverkochte zaal om niet alleen

De bezoekers genoten zichtbaar vanuit

buigen naar een toekomst met nieuwe

zang, maar ook spel en toneel te laten

hun luxe theaterstoelen onder het ge-

Tenslotte nog een leuk weetje: vanaf

mogelijkheden.

zien. Nummers als “Als wij niets doen”

not van een lekker drankje. Ze beloon-

het nieuwe verenigingsjaar repeteert

Er werd omgedacht en samen met de

uit de Soldaat van Oranje of “Nog een

den de cast met een luid applaus en

Musicalvereniging Next weer in Waal-

dirigent en twee leden van de vereni-

dag” uit les Misérables, maar ook aan

talloze complimenten.

wijk! Zij zijn iedere dinsdagvond van

ging werd gezocht naar mogelijkheden

minder bekende nummers zoals “Hus-

om een aantal parels van de oorspron-

habey Mountain”uit Chitty Chitty Bang

Maar Next zit niet stil. Achter de scher-

Kunstencentrum. Ben je geïnteres-

kelijke show toch op het toneel te kun-

Bang en “De laatste dans”uit Foxtrot.

men zijn de eerste stappen gezet voor

seerd en lijkt het je leukom je bij hen

nen laten zien.

Verder waren er een aantal prachtige

de volgende productie. Er is gekozen

aan te sluiten?Komdan gerust eens

solonummers te horen met als knal-

voor de Musical Cinderella. Dit wordt

langs bij een repetitie!

Op 25 juni stond Musicalverenging

lende afsluiter “Roomser dan de Paus”

wederom een geweldige, Nextwaar-

Next bij Winterdijk30b drie keer voor

uit Nonsens.

dige Musical die zij van plan zijn in

20.00uur tot 22.15uur te vinden in het

Foto door: Suus Mutsaers

Ruim 200 monden willen “toehappen” !
Waar gaat het om?

mensen opgestaan die met een eigen

dische en belastingtechnische vraag-

Een Herenboerderij is een kleinschalige

Herenboerderij grip willen op hun eten,

stukken op.

belangstellenden naar de Samentuin

coöperatieve boerderij in eigendom van

zo ook in Breda, Alphen en Soerendonk.

in Sprang Capelle. Een 40-tal kwam

200 huishoudens die hen voorziet van

Er zijn landelijk al 14 boerderijen suc-

Doe mee!

samen op 25 juni in het Parkpaviljoen

groente, fruit, aardappelen, vlees (voor

cesvol in bedrijf.

Een gemengd bedrijf waar je mede-

te Waalwijk. Allen hebben interesse in

wie dat wil) en eieren. Samen hebben

Een

namen

eigenaar van bent, waar je elke week,

het concept van de Langstraat Heren-

ze een boer in dienst die op een duur-

Richmonde en Mathijs van Daalen het

om de hoek, verse groenten van het

boeren.

zame manier kwalitatief hoogwaardig

initiatief. De opgerichte coöperatie

seizoen, lekker fruit, eitjes en voor wie

voedsel produceert dat de leden-He-

Langstraat Herenboeren telt ruim 100

wil heerlijk vlees en lekkere vleeswa-

Zaza Versteeg medewerkster van de

renboeren willen eten.

geïnteresseerde huishoudens (vanaf 1

ren ophaalt, wie wil dit niet? Een plek

landelijke organisatie Herenboeren.nl,

De eerste Herenboerderij van Neder-

persoon), wat staat voor 200+ mon-

waar (h)eerlijk eten vandaan komt,

gaf een presentatie over de ins- en

land staat sinds 2016 in Boxtel. Maar

den. Inmiddels zijn er allerlei lijntjes

waar mensen met elkaar en hun boer

outs van het Herenboeren bestaan.

inmiddels zijn er op veel meer plaatsen

uitgezet in de zoektocht naar een ge-

spreken, waar recepten worden uitge-

schikte locatie.

wisseld en leuke (kinder-)activiteiten

We kunnen starten op 10+ ha, maar

worden georganiseerd, rondleidingen

liever vinden we een locatie met een

worden gegeven en waar inspirerende

agrarische bestemming van tussen de

workshops en lezingen plaats vinden.

15 tot 20 ha. We gaan voor langjarige

Meld je vrijblijvend aan. Bij 250 aan-

pacht of koop. We kijken uit naar een

meldingen (500 monden) zitten we

boer die stopt (deze kan op de boerderij

vol en ontstaat er een wachtlijst. Een

blijven wonen), of naar een boer die wil

fenomeen wat je elders in het land ziet.

omschakelen naar natuur-inclusieve

Je beslist definitief om mee te doen als

landbouw.

de locatie bekend is.

Tip ons!

Informatie:.

In onze zoektocht naar geschikte grond

www.facebook.com/

kunnen we alle hulp gebruiken. Samen

herenboerendelangstraat

met de deskundigen van de landelijke

www.delangstraat.herenboeren.nl

organisatie lossen we eventuele juri-

e-mail: delangstraat@herenboeren.nl

De animo is groot in de onze regio.
Eerder in mei, kwamen er een 30-tal

Medio mei: bijeenkomst in de Samentuin te Sprang-Capelle.
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“Bakkerij Floor van Lieshout”: 100 jaar jong!!
Veel bezoekers van het winkelcentrum

gen. Harrie had 3 kinderen, waarvan

zig. Hij houdt een oogje in het zeil en

drie generaties van families hun vaste

in Sprang-Capelle zullen wel eens, of

zoon Jan in 1954 de zaak overnam.

staat altijd klaar om ons te adviseren”

klant zijn. Zelfs als ze misschien wat

meerdere keren “Bakkerij Floor van

Floor, de zoon van Jan, nam in 1981 sa-

zegt Floris. Even later komt Pa binnen-

verder weg zijn gaan wonen, blijven ze

Lieshout” op Raadhuisplein 10 zijn

men met zijn vrouw Maaike het stokje

lopen, vermoedelijk om te kijken wat

terugkomen. Een prachtig compliment

binnengestapt. Deze bakkerij is daar

van zijn vader Jan weer over.

voor “vlees” hij in de kuip heeft. Nee

uiteraard wat steeds weer energie

aan pensionering denkt hij nog niet.

geeft om te blijven presteren.

al sinds 16 november 2000 gevestigd
en was de opvolger van de bakkerij van

Kennismaking

Wim van Esseveldt. Een opvolging die

Wij van de Wijkkrant besloten eens

we kunnen van zijn jarenlange ervaring

Kwaliteit

vlekkeloos verliep, onder meer om-

kennis te gaan maken met dit bedrijf,

nog steeds veel leren”. En tijdens ons

Met exclusief de verste én beste grond-

dat het personeel werd overgenomen.

waarvan bekend is dat niet alleen de

gesprek blijkt dat de 5e generatie, de

stoffen wordt gewerkt aan het hoog-

Wim heeft zelf nog enkele jaren een

Van Lieshoutjes 3 generaties hebben

kinderen van de kinderen, ook al ge-

ste kwaliteit brood en gebak. Naast de

paar dagen

per week meegewerkt.

voortgebracht, maar dat er ook on-

regeld in Bakkerij Van Lieshout zijn te

vaste landelijke leveranciers werken

Totdat hij naar Den Bosch verhuisde.

der de klanten 3 generaties zitten die

vinden. Met de opvolging zit het dus

wordt er ook graag en nauw samen

En de vaste klanten van “Floor van

trouw hun boodschappen doen bij Van

wel goed.

met de lokale fruittelers en molenaars

Lieshout” kennen natuurlijk allemaal

Lieshout. Het werd een gezellig gesprek

Floris vindt het prachtig dat dit bedrijf

voor het beste eindproduct. Met o.a. de

“onze’ Anita, die daar inmiddels al weer

met Floris, onder genot van een lekker

al zo lang kan blijven bestaan. Maar

Kerkhovense Molen uit Oisterwijk voor

bijna 22 jaar werkt. Sprang-Capelle

”bakske” koffie en natuurlijk met een

volgens hem krijgen ze dat niet voor

het wekelijks versgemalen Speltmeel,

maakte snel kennis met slagroompro-

heerlijk “worstebreujke”.

niks, daar moet dag en nacht hard voor

en het dagelijks vers fruit voor o.a. onze

Daar zijn we blij mee zegt Floris want

gresjes, abdijbrood en met de heerlijke

luxe vruchtenvlaaitjes & verse aard-

worstenbroodjes. Van Lieshout leerde

beien van de lokale kwekers.

van zijn kant de mikkeman kennen: een
zoet kruidig broodje met kaneelsmaak.

Naar kwaliteit wordt ook gekeken als

Hij kreeg het recept van Wim van Es-

het om zaken gaat zoals de ambitie om

seveldt . Wie op koopjes uit is weet

in 2030 CO2-neutraal te produceren.

inmiddels dat bij “Bakker Floor” de

Duurzaamheid staat hoog in het vaan-

maandag de brooddag is en woensdag

del. En net zo belangrijk is het schep-

de worstenbrooddag.

pen van de meest ideale arbeidsomstandigheden voor de medewerkers.

Historie
Dit jaar is het groot feest omdat “Bak-

Afsluiting

kerij Floor van Lieshout” 100 jaar be-

Het jubileumjaar is op 9 juli jl afgeslo-

staat. De Van Lieshouts zijn van ouds-

ten met een geweldige feestavond in

her Tilburgse bakkers. Het bedrijf zelf

het Poppodium 013. Met ruim 1.500

is, na vele omzwervingen door de Krui-

bezoekers, waaronder 1.000 klanten

kenstad, sinds 1 jaar gevestigd aan de

en familie, vrienden, bekenden en leve-

Jules Verneweg 106. Daar wordt dage-

ranciers. Het was één van de hoogte-

lijks, maar vooral ’s nachts, vol passie

punten in het bestaan van dit prachtige

en energie gewerkt aan vers brood en

Tilburgse familiebedrijf. Hopelijk heeft

banket. Momenteel heeft “Floor” 16

“Bakker Floor van Lieshout” die avond

filialen in 9 gemeenten en zijn er 135

ook het predicaat “Hofleverancier” ontvangen. Dit predicaat krijg je niet zo-

mensen in dienst. De vestiging in SprangCapelle was destijds het 6e filiaal.

Van binnen en van buiten een kleurrijke bakkerij aan het Raadhuisplein 10

maar. Het is een koninklijke waardering
voor de betekenis van een bedrijf voor

De oprichter van de bakkerij was Har-

De 4e en 5e generatie

worden gewerkt”. Elke dag wordt om

rie van Lieshout, die eigenlijk Hendrikus

Inmiddels maakt de vierde genera-

23.00 uur gestart. Rond 06.00 moet al-

heette, Hij begon in 1922 een bakke-

tie van de familie Van Lieshout zijn

les klaar zijn, want de bevoorrading van

“Bakker Floor van Lieshout” is al 100

rij aan de Hoefstraat in Tilburg. Daar-

opwachting. Floris vertelt dat zijn 3

alle 16 filialen vindt plaats tussen half

jaar een begrip in Tilburg en omstreken

voor liep hij zelf met een handkar door

broers en hij al vanaf hun tienerjaren

7 en half 8. Overschotten worden mee

manier van ondernemen. Voorwaarden

teruggenomen en gaan naar de Voed-

zijn dat je onderneming minimaal 100

selbank.

jaar bestaat en je in al die jaren een on-

Tilburg om zijn brood te verkopen. De

de samenleving.

familie Van Lieshout was al sinds1866

meewerken in het bedrijf. Hijzelf had

actief als bakker. Velen van hen von-

op jonge leeftijd de ambitie om archi-

den letterlijk en figuurlijk hun brood in

tect te worden. Maar door in zijn vrije

In de loop der jaren is er veel veranderd,

ben gevoerd. Floris zou het een kroon

de bakkesbranche Harrie werkte eerst

tijd veel in de zaak te werken werd hij

maar Floris is er trots op dat oude

op het werk vinden voor zijn (voor)ou-

voor zijn vader en enkele ooms. Net als

al snel besmet met het ongevaarlijke

waarden nog steeds in stand worden

ders zijn.” Op de vraag of ze dan wel

nu werd de wereld toen getroffen door

bakkersvirus.

gehouden. Neem het maken van wor-

eens bij Koning Willem Alexander een

stenbrood. Dat wordt nog steeds met

brood hebben bezorgd moet Floris ont-

berispelijke bedrijfsvoering moet heb-

een oorlog (de 1e Wereldoorlog) en een
Daardoor

Vader en moeder Van Lieshout zijn nog

de hand gemaakt net zoals het gehakt.

kennend beantwoorden.

was er, ook net zoals nu, een gebrek

steeds zeer betrokken. “Mijn moeder

Terwijl het machinaal 4 x zo snel zou

Buiten dat vindt De Wijkkrant dat ze

aan grondstoffen. Reden voor Harrie

werkt fulltime en ook mijn vader (65)

kunnen. Klanten houden daarvan.

het predicaat meer dan verdiend heb-

om zelf de sprong in het diepe te wa-

is nog met grote regelmaat aanwe-

Je kunt dat zien aan het feit dat soms al

ben.

(Spaanse)

griepepidemie.
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Drukke zomer bij Parkpaviljoen
Het Parkpaviljoen staat deze zo-

Begin juli was er bijvoorbeeld een muzikale bingo en een meezingfestijn met

mer weer bol van de activiteiten.

zeemansliedjes. Voor het optreden van

Een topper is het optreden van

Midlife Crisis, zondag 31 juli aanvang

de populaire coverband Midlife

14.30 uur, verwacht het Parkpaviljoen

Crisis, zondag 31 juli op het

weer een bomvol terras.
Als u wilt weten wat er de rest van

sfeervolle terras.

deze zomer te doen is in het Parkpaviljoen, hou dan de facebookpagina in

Het Parkpaviljoen in Waalwijk is een

de gaten. U bent alvast van harte wel-

laagdrempelige ontmoetingsplek voor

kom, of het nu is voor een bakje kof-

iedereen. Met vaste activiteiten als

fie of voor een grotere activiteit. Het

Eten met Bert (voor een paar euro de

Parkpaviljoen is een stichting zonder

heerlijkste maaltijden) en de Puzzel-

winstoogmerk, daarom zijn de con-

bank (gratis legpuzzels ruilen) wordt

sumptieprijzen laag en wordt er geen

een groot en gevarieerd publiek be-

entree gevraagd. De vele vrijwilligers

reikt. Maar ook de vele muziekoptre-

zetten hun beste beentje voor om het

dens op zondagmiddag zijn in trek.

u naar de zin te maken. Tot ziens in het
Parkpaviljoen!
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Veel muziekoptredens deze zomer op het sfeervolle terras van het Parkpaviljoen.

!

!

H. Enderium uit Waalwijk. Gefeliciteerd!
Inmiddels heeft u een kadobon ontvangen van
De Wijkkrant voor een prachtig boeket bloemen,
op te halen bij: Flowers by Miriam Oremans.

A.A. Die
dierenblazen
blazen
altijd
uit! (9)
(Geen)
verblijf
voor
die koningen (11)
Die dieren
altijd
uit! (9)
M. (Geen)M.
verblijf
voor die
koningen
(11)
Worden daar
broodjes
gesmeerd?
(8)
N. Komt die
uit China?
(5) uit China? (5)
B.B. Worden
daar
broodjes
gesmeerd?
(8)
N. Fiat
Komt
die Fiat
Daarheen is is
toch
geen
dagreisje?
(12) (12)
O. Paradijs
lovers (11)
C.C. Daarheen
toch
geen
dagreisje?
O.voorParadijs
voor lovers (11)
D. Adders zitten er niet onder het gras (11)
P. Familie van houtduiven en boommarters (13)
D. Adders zitten er niet onder het gras (11)
P. Familie van houtduiven en boommarters (13)
E. Hoog werkers (8)
Q. Die dieren hebben het heen en weer! (7)
E.F. Hoog
(8) beestenboel? (7)
Q. Die
dieren hebben
Is het werkers
daar een vrolijke
R. Dat is geen
meerkattenrevue!
(13)het heen en weer! (7)
F.G. IsDiehet
daarzitten
een niet
vrolijke
beestenboel?
(7) S. Zijn dieR.familie
Datvan
is geen
meerkattenrevue!
(13)
flippers
in de kast
(8)
de meerkatten?
(10)
H.
Daar
is
het
wild
zeg!
(10)
T.
Zijn
dat
hinkepoten
met
breekbenen?
(9)
G. Die flippers zitten niet in de kast (8)
S. Zijn die familie van de meerkatten? (10)
I. Lopen met blije voeten op de zuidpool (8)
U. Soortgenoten (8)
H. Daar is het wild zeg! (10)
T. Zijn dat hinkepoten met breekbenen? (9)
J. Geen voorzeggers! (10)
V. Die van U staan dicht bij ons (11)
I.K. Lopen
met blije voeten op de zuidpool (8) W. Wolven
U.die Soortgenoten
(8)
Avifauna (11)
zich in de VS op de vlakte houden (7)
J.L. Geen
voorzeggers!
(10)
V. Die
van U(8)
staan dicht bij ons (11)
De alfaman
zit er aan z'n
top (8)
X. Komische
zwemmer
K. Avifauna (11)
W. Wolven die zich in de VS op de vlakte houden (7)
diagram
komt
dez'n
in tetop
zenden
dichter.
L.In het
Deonderste
alfaman
zit er
aan
(8) oplossing, een citaat van een
X. Nederlandse
Komische
zwemmer (8)
©Morakesch
In het onderste diagram komt de in te zenden oplossing, een citaat van een Nederlandse
dichter.
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Kleurplaat
Wil jij een mooie prijs win-

nen? 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
Uiterste inzenddatum is
1 december 2022.

De winnende kleurplaat

komt volgende keer in de

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

stoereprint.nl

www.freepik.com

Gemeenten Loon op Zand en Waalwijk zetten nep
drugsbus in om bewustwording inwoners te vergroten
Iedere drugsdumping of ver-

Wat is een lokbus?

dachte drugssituatie is er een
teveel: gevaarlijk voor mens en
milieu. Samen met inwoners willen gemeenten het aantal drugsdumpingen terugdringen. Dat
kan alleen als mensen weten
hoe je deze verdachte situaties
herkent. De gemeenten Loon op

al zo alert zijn. Als je onderbuikgevoel

ties niet altijd melden. Dit kan diverse

Een lokbus is een nep drugsbus die

zegt dat er iets niet klopt, negeer dit

oorzaken hebben: mensen herken-

er verdacht uitziet. In de bus lig-

dan niet en trek aan de bel. Onze inwo-

nen de situatie niet als verdacht, er is

gen voorwerpen die te maken heb-

ners zijn onze ogen en oren zodat we

angst om te melden of inwoners weet

ben met het maken van synthetische

deze louche praktijken samen de kop in

niet hoe te melden. Het doel is om met

drugs: rubberen handschoenen, gas-

kunnen drukken.”

de inzet van de lokbus de bewustwording en herkenbaarheid van verdachte

maskers en blauwe vaten. Ook hangt
er een anijsachtige geur om de lok-

Sacha Ausems, burgemeester Waal-

situaties te vergroten. Ook willen de

bus: een typische geur die hoort bij

wijk: “Met de inzet van de lokbus wil-

gemeenten inwoners laten zien hoe zij

het maken van synthetische drugs.

len we mensen meer bewust maken

meldingen kunnen doen en dat dit altijd

van hoe je een verdachte drugssituatie

anoniem mogelijk is.

Zand en Waalwijk testten de ken-

De twee gemeenten zetten de lok-

herkent. Ik hoop dat de lokbus bijdraagt

nis van inwoners de afgelopen

bus in samenwerking met de politie

aan een hoger aantal meldingen van

Melding maken

de afgelopen periode op verschil-

échte situaties in de toekomst. Want

Ziet u een verdachte situatie, twijfel

lende plekken in. Hierbij hoopten

alleen samen kunnen we drugscrimi-

dan geen moment en meld het. Dat

zij dat inwoners de bus opmerkten

naliteit in onze gemeenten bestrijden.”

kan via meld misdaad anoniem 0800-

en actie ondernamen, bijvoorbeeld

De gemeenten maakten https://youtu.

7000, uw anonimiteit is dan volledig

door dit te melden bij de gemeente,

be/UJi65hu0Klo over de inzet van de

beschermd. Zijn de daders nog in beeld

Meld Misdaad Anoniem of de politie.

lokbus.

of is er een gevaarlijke situatie, bel dan

periode. Dat deden zij in samenwerking met de politie met een
nep drugsbus: de lokbus. Deze
helpt de bewustwording en meldingsbereidheid van inwoners te
vergroten. Er kwamen diverse
meldingen
binnen.

over

de

lokbus

En dat lukte, er kwamen verschillende meldingen over de lokbus binnen.

Melden is belangrijk

Hanne van Aart, burgemeester Loon

In de praktijk merken gemeenten en

op Zand: “Super fijn dat onze inwoners

politie dat inwoners verdachte situa-
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GO Waalwijk: doe je mee met sport en cultuur?
GO Waalwijk geeft tips op gebied

op zaterdag ook de Mini80 en op zondag ook de Midi80 voor iedereen vanaf

van sport, beweging en cultuur

12 jaar. Kijk voor alle info over deze

en nodigt iedereen uit om mee

jubileumeditie op

te doen. Op de website www.go-

www.80vandelangstraat.nl.

waalwijk.nl vind je een actueel

Zondag 18 september:

overzicht van activiteiten. Een

GO Waalwijk Festival

aantal tips op een rij.

Dat maakt De Langstraat Klassieker tot
een toertocht waaraan echt iedereen
kan meedoen! Kijk voor alle informatie

Tot de zomervakantie

over de afstanden en je inschrijving op
Op zondag 18 september vindt in het

GO Play Sport na School

centrum van Waalwijk het GO Waalwijk

GO Play Sport na School vindt tot de

Festival plaats. Voor het vierde jaar op

Sjors Sportief / Creatief

rij – en voor de tweede keer in deze

Ook Sjors Sportief / Creatief laat na de

vorm – laten tal van aanbieders van

zomervakantie weer van zich horen!

sportieve en creatieve activiteiten zien

Sjors nodigt alle kinderen tussen 2 en

• Het Schoenenkwartier is ook in de zo-

wat ze in huis hebben. Het GO Waalwijk

12 jaar oud voor kennismakingsacti-

mervakantie geopend. Kijk op www.

Festival start om 11.00 uur en duurt

viteiten en proeflessen, aangeboden

schoenenkwartier.nl voor informatie

tot 17.00 uur. Op www.gowaalwijk.nl

door meer dan 60 organisaties. Op

of volg het Schoenenkwartier op so-

wordt binnenkort het programma ge-

www.sjors.gowaalwijk.nl is het com-

ciale media.

presenteerd. Noteer je het alvast in je

plete overzicht te vinden. Na de vakan-

agenda? Het belooft een superleuke

tie krijgen alle kinderen op school een

dag te worden voor jong en oud!

nieuw Sjors-boekje.

de route van De Bende van de Witte

Zaterdag 24 september:

Wijzigingen voorbehouden.

Veer? Of de Fiets & Leder routes?

De Langstraat Klassieker

Volg GO Waalwijk op Facebook en

Op zaterdag 24 september vindt de

Instagram.

zomervakantie nog 2 keer plaats:
• Op woensdag 20 juli organiseren de
buurtsportcoaches van 13.30 tot 14.30
uur leuke sport- en spelactiviteiten in
speeltuin Het Klauterwoud in Waspik.
• Op vrijdag 22 juli ben je van 15.30 tot
17.00 uur welkom op het Cruyff Court
in Waalwijk, waar de buurtsportcoaches ook leuke spellen zullen organiseren.

Contour de Soleil
ContourdeTwern organiseert de hele
zomervakantie een mix van activiteiten, in samenwerking met allerlei organisaties. Zo is de Sport- en Spelbus
regelmatig in de wijken, er zijn stoepkrijtmiddagen,

Extra vakantietips:

• Op www.bezoekdelangstraat.nl vind
je superleuke wandel- en fietsroutes

Tijdens de zomervakantie

bingo,

wijklunches,

wandelingen en nog veel meer. Kijk

www.delangstraatklassieker.nl.

in en om Waalwijk. Wat dacht je van

Na de zomervakantie

5e Langstraat Klassieker plaats. Naast

Zaterdag 10 en zondag 11 september:

ook speciale routes voor mensen die

de 80 van de Langstraat

met een aangepaste fiets (zoals een

Het tweede weekend van september

duofiets of driewieler) willen meedoen.

staat weer in het teken van de 80! Met

Ook handbikers zijn van harte welkom.

de diverse lange routes zijn er dit jaar

voor het hele zomerprogramma Contour de Soleil op www.gowaalwijk.nl,
haal het programmaboekje op in een
van de buurthuizen of scan de QR.

Fiets-3-daagse Waspik
Vanaf dinsdag 23 augustus drie dagen
fietsen, met keuze uit verschillende afstanden. Kijk voor alle info op
www.denbolder.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 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
09.30 - 12.00
13.00 - 17.00
13.00 - 16.00
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
14.00 - 17.00
17.00 - 19.00

Inloop seniorenweb
Vrije inloop
Coupeuseclub
Handwerkclub
Moestuin
Inloop Wijkdiensten
Kookclub Makker/
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

