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Verschijnt huis aan huis in Waspik

Nieuw gezicht bij
CBS De Brug

Overlast door
Hooipolder 9

In memoriam:
Leon Baaten
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Mede mogelijk gemaakt door

TOP2000 Hieriest
Inwoners van Waspik
(en omstreken) hebben
de afgelopen weken niet
alleen gestemd op de
TOP2000, maar ook op
de Waspikse TOP100 van
Hieriest. Onder het motto
‘Ik kan het niet alleen’ is
uit alle inzendingen een
lijst gekomen die op 20
en 21 december door DJ’s
Jan en Pim in Hieriest
wordt gedraaid. De band
GrindStone
verzorgt
met gastartiesten op 21
december ook een aantal
nummers live. Lees meer
op pagina 8.

Wie wordt de Waspikse Maestro?
In samenwerking met de
theaterwerkgroep
van
Den Bolder organiseert
Harmonie Waspik op
18 januari een groot
Maestro-concert. Onlangs
zijn de repetities hiervoor
begonnen. Voor deze
gelegenheid wordt het
orkest geleid door Geerd
Doomen;
een
jonge
talentvolle
dirigent,
die voor het orkest
zeker geen onbekende
is. Geerd heeft veel
ervaring met Maestroconcerten en is daarom
bij uitstek geschikt om
dit evenement in goede
banen te leiden.
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Illustere kandidaten
De organisatie heeft een
zestal “BW-ers” gevonden
die het aandurven de
baton ter hand te nemen:
Joyce Zijlmans, Rita van
Strien, Ad Smits, Nol
Kleijngeld, Mark van
Gulik en Rutger Snels.
Zij zullen door enkele
deskundigen
ingewijd
worden in de beginselen
van het dirigeren.
Kers op de taart
Naast al het muzikaal
geweld dat orkest en

dirigenten ten gehore
zullen brengen is er
nog een verrassing: De
eveneens uit Waspik
afkomstige
musicalster Jantien Euwe zal
het publiek trakteren op
enkele prachtige liederen.
Gezien
de
kwaliteit
die we deze avond

voorgeschoteld krijgen,
verwachten we een volle
zaal. Het is daarom
wellicht verstandig nu
reeds kaartjes te bestellen.
Dit kan voor 12,50 euro
via de website van Den
Bolder: www.denbolder.
nl. De avond begint om
20.15 uur.

DWDQ 2020
De Waspikse DorpsQuiz
gaat weer van start! 2020
nadert met rasse schreden,
dus is het weer tijd om
jullie te updaten over
DWDQ, want het komend
jaar gaat het weer los!
Het grootste dorpsfeest
sinds
de
uitvinding
van carnaval zal zijn
spelavond gaan beleven
op zaterdag 26 september
2020. De feestavond
zal
plaatsvinden
op
zaterdag 10 oktober. In
de 2e editie gaan we de
speeltijd wat vervroegen.
De bedoeling is om te
beginnen om 16.00 uur
en de uiterste inlevertijd
van het boek is om 23.00
uur. Dan kunnen bepaalde
opdrachten bij daglicht
worden uitgevoerd. Voor
nu is het van belang dat
op 1 januari 2020, om
00.01 uur ’s nachts de
site weer geopend is om
je team in te schrijven.
Ook nu hebben we een
maximum gesteld aan het
aantal teams dat mee kan
doen, dus wacht niet te
lang! Kijk dus tijdens het
eten van de oliebollen op
www.waspiksedorpsquiz.
nl en zorg dat je er met je
team weer bij bent!!!
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Waspik viert 75 jaar bevrijding met jong en oud

Het comité 75 jaar
Bevrijding Waspik mag
terugkijken op twee zeer
geslaagde dagen om te
vieren dat Waspik 75
jaar geleden is bevrijd.
Het begon op woensdag
30 oktober met “Oud
ontmoet Jong” waarna op
zondag 3 november nog
twee keer de film “Waspik
1940-1945”
vertoond
werd in Den Bolder.
“Oud ontmoet Jong”
De kinderen van groep 7-8
van beide basisscholen
werden
hiervoor
uitgenodigd.
Samen
met de 75+-ers uit het
dorp en enkele bewoners
van zorgcentrum De
Stroming bekeken zij de
tentoonstelling 75 jaar
bevrijding Waspik die

Nol Kleijngeld, weer
even in zijn oude rol
als
geschiedenisleraar,
verzorgde een workshop
over
de
Tweede
Wereldoorlog. Daarnaast
werd er ook nog een
workshop verzorgd door
veteraan Martijn Van
Dongen. Hij vertelde
over zijn ervaringen bij
de landmacht en over de
materialen die hij had
meegenomen. Na een
korte pauze met drinken
en chips gingen de
kinderen met zijn allen
een bevrijdingsrap maken
door
Heemkundekring gezamenlijk zingen van onder leiding van rapper
Thomas van Vliet.
“Op ’t Goede Spoor” het “Wilhelmus”.
was
samengesteld.
“Waspik1940-1945”
Ook
had
“Stichting Workshopmiddag
Pheasant” uit Waalwijk De middag van 30 Zondag 3 november werd
diverse
materialen oktober stond in het teken deze film nog tweemaal
binnen uitgestald liggen van workshops voor de gedraaid voor andere
Om
en buiten stonden drie kinderen vanaf groep 5 belangstellenden.
oude
legervoertuigen van beide basisscholen. 14.00 uur, maar ook om
opgesteld. Na een kopje Helaas waren er minder 16.00 uur zat de zaal
koffie/thee
met
een aanmeldingen dan vooraf helemaal vol. Een mooie
heerlijke oranje soes op was gehoopt waardoor opkomst die bewijst dat de
stond de première van de organisatie besloot interesse voor de Tweede
de film “Waspik 1940- om
het
programma Wereldoorlog nog steeds
1945” op het programma. enigszins aan te passen. groot is. Na afloop werd
Na afloop van de film, Voorafgaand aan de er nog druk nagepraat in
waarbij enkele van de workshops werden de de foyer met een lekker
ruim 180 bezoekers wel kinderen buiten op de foto drankje en werden er
een traantje moesten gezet bij een van de oude herinneringen opgehaald.
wegpinken, werden Leon, militaire voertuigen die De film is vanaf nu ook op
Jan en voice-over Yvonne daar stonden opgesteld. dvd verkrijgbaar ad € 8,Severs bedankt voor hun Hierna volgde binnen Bestellingen kunnen bij
bijdrage aan deze film. een korte uitleg over het HKK Op ’t Goede Spoor
Deze bijzondere ochtend verdere verloop van deze worden geplaatst middels
werd afgesloten met het middag.
Burgemeester een e-mailberichtje naar

Column door Pieternel Eisinga-Verhoeven
Ik zat aan tafel en droomde weg: zag mijn kinderen voorbij komen terwijl we aan zee waren. Op het strand
trokken ze hun sokken uit terwijl het best koud was. In die sokken werden steentjes verzameld in allerlei vormen
en kleuren. Het was of we een winkel gingen starten. De kinderen waren nog heel klein, ongeveer 3 jaar. Als we
met nieuwe ideeen dat nu ook eens deden. Mijn man, die geinteresseerde was in schepen (hij had als opleiding
schepen leren ontwerpen), had in een tijdschrift een mooi ontwerp zien staan. Hij wilde de scheepswerf eens
bezoeken om te kijken of het ontwerp al uitgevoerd was. Wij op pad; het was in Frankrijk. Toen we aankwamen,
zagen we op dat adres geen scheeprswerf. We belden aan bij het huis wat er stond en vonden de eigenaar aan de
keukentafel. Daar ontwierp hij dus. Ik dacht aan mijn kinderen die mooie steentjes verzamelden. Je kon er een
winkel mee beginnen. Zo begint het dus, dacht ik, als je ideeen hebt.

hhkwaspik@gmail.com
Waspik
heeft
twee
schitterende dagen achter
de rug en wij kijken uit
naar het programma
voor 5 mei 2020. Ook
dat belooft iets moois te
worden!

OPROEP
Inwoners van Waspik
gezocht
die
mee
willen werken aan
het
bevrijdingsfeest
op 5 mei 2020!
Denk daarbij aan de
disciplines:
muziek,
theater, dans of kunst.
Onder het motto:
Voor Waspik door
Waspik. We zijn op
zoek naar inwoners
die hier belangeloos
hun medewerking aan
willen verlenen, alleen,
in een kleine of een
grote groep. Meer info:
mail voor 5 januari
naar
alicedeklijn@
gmail.com.

Dorpskrant Waspik is een
initiatief van Platform
Waspik en verschijnt
vier keer per jaar huis
aan huis in Waspik.
Jaargang 12, nummer 4
Oplage: 2500 stuks
Redactie en vormgeving:
Marcel Donks Tekst en
Vormgeving
De volgende uitgave is
in maart 2020. Kopij
kan aangeleverd worden
tot vrijdag 21 februari
op Schoolstraat 12 of
via: dorpskrantwaspik@
home.nl.
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Jubileum: 25 jaar Arabesk
Het duurt nog even, maar
op zaterdagavond 21 en
zondagmiddag 22 maart
2020 viert koor Arabesk
(uit ons aller Waspik)
dit jubileum met een
spetterende
uitvoering
in Den Bolder! En reden
voor een feestje is er
zeker, want we zingen
- al is het natuurlijk
in een veranderende
samenstelling door de
jaren heen - nog steeds
met heel veel plezier,
inzet en enthousiasme.
Onder
bezielende
leiding van onze dirigent
Ton van Baest en met
ondersteuning van de
Band4You gaan we er
iets heel bijzonders van
maken. Vanaf augustus
vorig jaar zijn we al druk

aan het repeteren. Tijdens
deze repetities worden we
vakkundig begeleid door
onze vaste pianist Leon
Schenkels. En om er echt
iets onvergetelijks van te
maken hebben we deze
keer de hulp ingeroepen
van een regisseuse: Anja
Vos. Haar deskundigheid
en enthousiasme brengen
ons naar een niveau dat
een jubileum waardig is!
Natuurlijk
bent
u
benieuwd
naar
ons
repertoire. Door de jaren
heen hebben we altijd
gekozen voor “moderne”
melodieuze liedjes, die
meerstemmig ten gehore
gebracht werden. Ook
nu kiezen we weer voor
eigentijdse muziek met
als thema: de seizoenen.

De titel van ons concert
is dan ook: FOUR
SEASONS IN ONE.
Wij houden u graag op
de hoogte. Daarom zult
u in de komende periode
o.a. via het weekblad
Waalwijk meer over
Arabesk kunnen lezen.
Wij zouden het fijn
vinden als u naar ons
komt luisteren en vragen
u dan ook de datum van
de uitvoering nu alvast in
uw agenda te zetten. Over
de kaartverkoop wordt u
tijdig geïnformeerd.
Ben
erbij
op
zaterdagavond 21 of
zondagmiddag 22 maart
2020 in Den Bolder!
Het belooft een prachtig
concert te worden! Wees
welkom!

Nieuwjaarsconcert
Op dinsdag 21 januari 2020 presenteert de werkgroep
Blaasconcerten haar Nieuwjaarsconcert in Sociaal
Cultureel Centrum Den Bolder.
Twee orkesten zullen deze middag een optreden
verzorgen, Duinstedenkapel Waalwijk onder leiding
van Henk van Hulten en Senioren Orkest Amor Musae
Prinsenbeek onder leiding van Judith van Boven.
Orkesten die met veel enthousiasme een gevarieerd
programma ten gehore zullen brengen. Bekende en
ook minder bekende melodieën waarbij hun muzikale
kwaliteiten volledig tot uiting komen. Na afloop van
het concert is er gelegenheid om nog wat na te praten
al dan niet onder het genot van een drankje.
Evenals voorgaande jaren zal er ook nu, tijdens
de nazit, weer een etentje worden georganiseerd
waarvoor u zich wel moet aanmelden. De kosten
bedragen € 8,50 per persoon, ter plaatse te voldoen.
Aanmelden via Den Bolder, tel. 0416-311346, onder
vermelding van het aantal personen.
eraanvang van
oldDe
DeenndeBtoegang
in uur
het concert is 14.00
is gratis.
De werkgroep Blaasconcerten wenst u nu reeds heel
015 luisteren
fijne feestdagen en nodigt ieder
4 -te2komen
201uit
naar dit mooie en gezellige concert. Een uitstekend
muzikaal begin van het nieuwe jaar.

UIT

tureel Cen
Sociaal Cul

der
trum Den Bol

19
Schoolstraat
spik
5165TR Wa

13 46
T: (0416) 31
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older.nl
W: www.denb

De redactie van Dorpskrant Waspik wenst
iedereen fijne feestdagen en een goede
jaarwisseling. Voor 2020 alle goeds!

Hieriest goes texmex
Texaanse en Mexicaanse gerechten komen op onze
“Hieriest Amigos” kaart maar natuurlijk kun je bij Hieriest
ook nog terecht voor de “klassieke gerechten” zoals
onder andere biefstuk, kipsaté of vispannetje. Hieriest is
tijdens de kerstdagen en op nieuwjaarsdag gesloten. Op
donderdag 2 januari is er de jaarlijkse nieuwjaarsborrel,
Hieriest 2020. Iedereen welkom vanaf 15.00 uur. Verder
wensen we iedereen hele fijne feestdagen en alvast een
goed 2020! Verder hebben we ook in 2020 ons jaarlijkse
verrassende en overvolle programma, hierover in de
volgende edie van de Dorpskrant meer...

Bewaarexe

Al lijkt het nog ver weg, de weken gaan snel vooral
met de komende feestdagen in het vooruitzicht.
Daarom wil de werkgroep Blaasconcerten Den
Bolder u nu reeds attenderen op twee concerten
die in het eerste halfjaar van 2020 gepland staan.
Allereerst het traditionele Nieuwjaarsconcert
op dinsdag 21 januari waarover we hierboven
al hebben bericht. Daarna volgt op dinsdag 12
mei 2020 een heel speciaal concert en wel het
Bevrijdingsconcert dat geheel in het teken zal
staan van de herdenking van de bevrijding van ons
land. En zeer afwisselend concert met muziek en
verhalen die herinneringen oproepen aan een tijd
van herdenken en vieren. Het muzikale deel van dit
concert zal verzorgd worden door seniorenorkest
Da Capo Land van Heusden en Altena.

mplaar

Blaasconcerten 2020
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Nee, ik ga deze keer niet staken...

Ouwe Haven update

maar dat wil niet zeggen
dat ik me niet VRESELIJK
ONGERUST maak over
de toekomst van onze
onderwijskrachten!
WANT
afgelopen
vrijdag
1
november
hoorden
we wel dat er 460
miljoen extra naar het
onderwijs gaat voor o.a.
werkdrukvermindering
maar niet wie dan mijn
klas overneemt.
ER ZIJN TE WEINIG
INVALLERS!
En als ik ziek word?
Wie komt er dan? ER
ZIJN NIET GENOEG
INVALLERS!
En als ik over 2 jaar op
pensioen wil gaan?
Kan dat wel, want ER IS
BIJNA GEEN JONGE
AANWAS!
Ik maak me grote zorgen
over
de
negatieve
berichten die ik vaak
hoor: “Jullie moeten niet
zeuren, jullie hebben

De komende maanden is er weer van alles te doen
in bij Café D’Ouwe Haven! Hieronder een aantal
evenementen. Deze zijn ook te bekijken op onze
facebook pagina; hier vind je ook meer info!

zoveel vakantie en zijn
om 15.30 uur iedere dag
klaar!”
Zien deze mensen ook
dat ik voor achten al
vaak op school ben en
dat ik de deur van school
regelmatig om 17.30 uur
sluit. Dat ik tussendoor
een half uurtje etenspauze
heb en dat ‘s avonds de
schooltas
regelmatig
open gaat om nog wat te
doen, dat ik de eerste en
de laatste week van de
zomervakantie gewoon
voor school aan het werk
ben?
Ik maak me grote zorgen
over
de
negatieve
berichtgeving in kranten:
journalisten kom eens
echt kijken wat er op
scholen gebeurt!
En dan al die eisen die
vooraf al gesteld worden
aan aspirant onderwijzers.
Taaltoets , rekentoets.
Weet je wij moesten 40
jaar geleden ook gewoon

in het eerste jaar van de
opleiding het rekenboekje
van de hoogste groep
van de lagere school van
begin tot eind maken en
leren. Daarom heet het
ook een opleiding!
Misschien wordt het eens
tijd dat we ervoor gaan
zorgen dat er structureel
iets verandert ,  
dat het onderwijs positief
naar buiten komt!
Want het vak van
onderwijzer
blijft
prachtig,
afwisselend,
inspirerend en kun je
alleen uitvoeren als je het
met je hele hart doet!
LATEN WE ER SAMEN
VOOR
ZORGEN
DAT ER WEER VEEL
JONGEREN VOOR HET
ONDERWIJS
GAAN
KIEZEN EN WILLEN
GAAN
WERKEN
MET EN VOOR ONZE
KINDEREN EN HUN
TOEKOMST
(ingezonden brief)

Woulinda van Tiggelen stelt zich voor...
Hierbij wil ik mij graag
aan u voorstellen:
Mijn naam is Woulinda
van Tiggelen en sinds
1 augustus 2019 ben ik
de nieuwe directeur van
basisschool De Brug.
Ik ben getrouwd met
Gerrit, moeder van 2
volwassen kinderen en ik
woon in Dussen.
In
1986
ben
ik
afgestudeerd
op
de
opleiding en sindsdien
heb ik lesgegeven in
alle groepen van de
basisschool. Gedurende
alle jaren heb ik nogal wat
cursussen en opleidingen
gevolgd, waaronder een
IB-opleiding. Een IBer coacht leerkrachten,
houdt samen met hen

het overzicht op de
ontwikkeling van de
kinderen en stelt eventueel
hulpplannen op.
Sinds 2012 werk ik
met heel veel plezier
op de Brug; een school
waar iedereen elkaar
echt kent, groot en
klein samenspelen en
samenwerken en waar er
oog voor elkaar is.
Ik ben erg trots op de
betrokkenheid van onze
ouders en de goede
samenwerking met hen.
Het is heel fijn om van
ouders te horen, dat
kinderen zich op de
Brug veilig voelen en
met plezier naar school
komen.
Onze school maakt deel

uit van de gemeenschap
in
Waspik,
daarom
zoeken wij geregeld
de samenwerking met
diverse geledingen uit
het dorp, zoals bijv
met De Stroming en
Samen Top. Zo kunnen
wij onze kinderen goed
voorbereiden op hun
plekje in de maatschappij.
U zult vast nog meer van
ons horen en wilt u onze
school eens van dichtbij
bekijken, de deur staat
altijd open. Wilt u liever
een persoonlijk gesprek,
dan ben ik bereikbaar op
0416-311379 of per mail:
directie@cbsdebrug.nl.
Met vriendelijke groet,
Woulinda van Tiggelen

December
21-12 Pre kerstparty met DJ JimvanE
26-12 Het dikke kerstfeest met Dj Arii
28-12 Megapark Winter Editie met Karzay
29-12 WinterBBQ
Januari
01-01 Nieuwjaarsnacht met Dj Poldertunes. Geopend
van 01.00 - 06.00 uur
01-01 Nieuwjaarsborrel vanaf 17.00 uur
Februari: Carnaval
22-02 Aftrap met Dj Ruud van Brummelen
23-02 Optocht kijken met Dj JimvanE, avond: Dj Arii
24-02 Kroegentocht, deze wordt dit jaar georganiseerd
door CV Krekwakwou, avond: Dj JimvanE
25-02 Avond: Dj Poldertunes

Strik speelt weer!
Toneelgroep Strik speelt op zaterdag 1 & 8 februari
om 20.00 uur en zondag 2 & 9 februari om 14.30
uur in buurthuis ’t Schooltje. Kom naar één van onze
uitvoeringen van Camping Catastrofe en beleef het
avontuur van Steffy en Gerrit op de camping mee:
het belooft weer een geweldig spektakel te worden!
De rollen in dit zelfgeschreven stuk worden vol verve
vertolkt door Willy de Cloe, Kimberly van der Ley,
Fabian van Dalen, Rita van Strien, Carla Raaijmaakers
en Sander van der Bruggen, onder leiding van
regisseuse Annemarijke op de Laak. Kaartjes kosten €
5,00 en reserveren kan via een telefoontje naar Willy
de Cloe, 0416-311792 of via toneelgroepstrik@live.nl
Door interne wisselingen is ons spelersbestand wat
uitgedund. Heb je zin om mee te doen? Lijkt het je
leuk om in een bescheiden groepje toneelervaring op
te doen? Nieuwe spelers zijn altijd welkom! Even
bellen voor info of aanmelden naar Willy, telefoon
0416-311792.

Woulinda van Tiggelen
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In memoriam Leon Baaten Bevrijding van West-Brabant

Leon was de drijvende kracht binnen de
Heemkundekring. Hij was erg gedreven, hij beet
zich vast in alle mogelijke nieuwsverzameling,
met als grootste interesse zijn passie voor alles wat
met de Grote Oorlog te maken had. Het kostte hem
ontzettend veel jaren om hierover zoveel mogelijk
informatie te verzamelen via allerlei verschillende
bronnen. Hij bezocht in Nederland en ook daarbuiten
vele archieven, waarbij Wil zijn vrouw hem vaak
vergezelde. Met die informatie ging hij meteen aan
de slag en het was erg moeilijk voor hem om hieraan
paal en perk te stellen. Zijn zoekwerk resulteerde in
een prachtig themaperiodiek: Dorp aan de rand van de
Grote Oorlog. Hij beschrijft in dit themanummer welke
invloed deze oorlog heeft gehad op het leven in Waspik,
over de Belgische vluchtelingen, de inkwartiering,
over het gebrek aan alles tijdens die oorlog. Hij had
ook een passie met die Belgische vluchtelingen (317),
en schreef een themanummer hierover: De Belgische
vluchtelingen en de Belgische School in Waspik.
lees verder op pagina 6.

een Poolse commandant Waarom
niet?
De
opdracht om het gehele Canadezen en Frans
gebied langs de Maas Ruczynski is de zoon van
vanaf Heusden tot en met een Poolse strijder uit de
Bokhoven te evacueren. 2e wereldoorlog, woont in
Amerikanen deden dat Breda en zal in zijn lezing
juist wel.
proberen antwoord te
Maar waarom is er zo geven
er deze vragen.
do.a.
Boislop
enHij
weinig bekend in
overDhet
ook voorzitter van
aandeel dat de Polen het Generaal Mazcek
15
hierbij hebben geleverd? Museum
2014 - 2in0Breda.
Hoe is het mo- gelijk dat Ook nu weer zijn nieteen bezet land als Polen leden van harte welkom,
voor de bevrijding van maar voor hen geldt een
Brabant zoveel heeft entreeprijs van € 3,50.
betekend?
Wij
hopen
vele
Later, na de bevrijding, geïnteresseerden
te
zijn veel Poolse oud- mogen verwelkomen bij
strijders
uitgezworven deze boeiende lezing!
over de gehele wereld Het bestuur van Hkk “Op
en niet naar huis gegaan. ’t Goede Spoor” Waspik.
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Waspik 1940-1945 op DVD
De film Waspik 1940-1945 is op DVD beschikbaar.
Bestellen kan via: hkkwaspik@gmail.com. Voor
belangstellenden buiten Waspik zal de DVD per
post worden verstuurd en betaalt u € 10,- incl.
verzendkosten. Voor mensen die wonen in Waspik
geldt een prijs van € 8,-.
Geef bij bestelling uw volledige adres op en maak de
betaling over op bankrekening nr. NL31 RABO 0156
5233 53 t.n.v. Heemkundekring ‘Op ’t Goed Spoor’.
Oplage is beperkt.

mplaar

Op donderdag 9 januari
om 20.00 uur (inloop
19.30 uur) verzorgt HKK
Op ’t Goede Spoor in
Buurthuis ’t Schooltje een
lezing over de bevrijding
van West Brabant door de
Poolse troepen, door.....
Frans Ruczynski.
Het is alweer 75 jaar
geleden dat het zuiden
van Nederland bevrijd
werd van de Duitse
bezetters. Dat ging niet
zonder slag of stoot. Er
is al veel geschreven over
hoe dat verlopen is.
Het
waren
vooral
de Canadezen en de
Schotten aan wie wij
hier in ons heemgebied
onze bevrijding te danken
hebben gehad. Toch
wordt vaak vergeten dat
ook de Poolse troepen een
belangrijk aandeel hebben
gehad in de strijd om de
bevrijding van Bra- bant.
Hoewel zij, komende
vanaf België, vooral
strijd geleverd hebben in
West-Brabant (bevrijding
Breda, Moerdijk, Made,
Drimmelen, Terheijden),
hebben zij ook een
belangrijk
aandeel
gehad in de strijd om de
Overdiepse Polder nabij
het Kapelsche Veer. Een
strijd die vanaf begin
december 1944 tot 31
jan. 1945 duurde. Dit
terwijl heel Brabant al
was bevrijd. Het had
alles te maken met het
Ardennenoffensief, dat de
Duitsers hadden ontketend
rond Kerstmis 1944.
De Overdiepse Polder
was daarbij aangewezen
als springplank voor de
Duitsers om snel de Maas
over te kunnen steken
richting Antwerpen.
Na de bevrijding van onze
regio speelden de Polen
ook ins heemgebied een
belangrijke rol. Zo gaf bv.

Bewaarexe

Op 20 november j.l. kregen wij, leden van HKK Op
’t Goede Spoor, maar ook de andere inwoners van
Waspik, het droeve nieuws te horen dat Leon Baaten
plotseling was overleden. Een schok voor iedereen die
Leon kende!
Leon was vanaf 2010 lid van het bestuur van de
Heemkundekring. Daarna is hij voorzitter geworden.
Bij zijn verkiezing tot voorzitter sprak Leon de
woorden: één van mijn doelen is om nog meer mensen
bij de vereniging betrokken te laten zijn door bv. meer
werkgroepen met speciale onderwerpen op te richten.
Deze doelen zijn door hem en de leden bereikt. Meer
werkgroepen en meer leden.
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In memoriam Leom Baaten (vervolg)

Wandelen in de wijk

Leon was de grote
initiatiefnemer
voor
een naamgeving aan
de
brug
over
het
Zuiderafwateringskanaal
bij de Kerkstraat in
Waspik. De brug draagt
voortaan de naam van de
Waspikse verzetsstrijder
Jan Strenge.

Elke woensdag om 10.30 uur precies kunt u aansluiten
om een lekkere wandeling in en rondom Waspik te
maken met een gezellige groep mensen. Er wordt
ongeveer een uur gewandeld, er zijn meestal 2 groepen
met een eigen tempo, de ene groep wat sneller, de
andere wat rustiger maar er wordt rekening gehouden
met iedereen. Het is vooral bedoeld om op een
gezellige en aantrekkelijke manier weer in beweging
te zijn. Geen prestatie, geen moeten maar genieten van
de buitenlucht en de natuur. Daarna is er gelegenheid
om op eigen kosten koffie of thee te drinken en evt
aan te sluiten bij de soepgroep in Den Bolder. U krijgt
een lekkere kop verse soep met brood geserveerd voor
€ 0,50. De soep wordt elke week gemaakt door de
mensen van Samen Top. Let op: ivm de feestdagen is
de Wandelgroep verplaatst naar maandag 23 december
en maandag 30 december om 10.30 uur. De soepgroep
is ook op deze maandagen om 12.00 uur.

Hij wilde graag meer
bekendheid geven aan
onze vereniging door
veel publicaties in de
regionale
bladen
en
dagbladen te plaatsen,
en schoorvoetend ook
op internet. Daardoor
wist heel Waspik en
omgeving Leon, en de
Heemkundekring,
te
vinden. Hij heeft de
heemkundekring op de
kaart gezet en was ook
vaak het aanspreekpunt
voor iedereen in de
gemeente en omliggende

heemkundekringen.
Voor het verkrijgen van
een eigen Heemhuis
was Leon ook de grote
animator. Nog steeds
is daar het archief
opgeslagen en wordt
er door de diverse
werkgroepen
hard
gewerkt en overlegd. Leon
wilde meer werkgroepen
om meer betrokken te zijn.
Denk aan de werkgroep
archivering, werkgroep
hand- en spandiensten
enz. Hij had steeds met
alle werkgroepen contact,
en bezocht ze vaak tijdens
hun werkzaamheden in
het heemhuis. Het was
voor hem moeilijk om
de touwtjes uit handen
te geven en was dan ook
altijd druk bezig, op wat
voor manier dan ook,
maar: met heemkunde, en
dat bij wijze van spreken
24 uur per dag. Dit jaar
nog kwam hij met het
idee voor een nieuwe en
eigentijdse heemkunde
folder om huis aan huis
verspreiden. We hebben
het uitgewerkt en het
resultaat mocht er wezen.
Leon zat in het comité
75 jaar bevrijding wat
uitgebreid gevierd wordt
in 2020. Ook hiervoor
grootse plannen die door
hem nu niet afgemaakt
kunnen worden... Al twee
jaar geleden had Leon
de gedachte om een film
te maken over Waspik
tijdens de oorlog. Met 65
jaar bevrijding waren er
door de heemkundekring
interviews
gemaakt
met negen inwoners
van Waspik over hun
oorlogsherinneringen.
Met deze interviews en
interviews van TV Midden
Brabant en schaarse tv
beelden van de oorlog is
hij aan de slag gegaan. Bij
verhalen, die nooit eerder

belicht zijn, werd extra
fotomateriaal verzameld,
Samen met Jan van der
Steen heeft dit geleid tot
een prachtige film van
ruim een uur. De Waspikse
oorlogsslachtoffers
stonden hierbij centraal.
Leon
heeft
ervoor
gezorgd dat al deze
oorlogsslachtoffers
een
gezicht
kregen.
Ze prijkten tijdens de
presentatie van de film
aan de muur voorzien
van naam, geboorte- en
overlijdensdatum.
Op woensdag 30 oktober
was de première, de dag
waarop Waspik precies
75 jaar geleden bevrijd
was. De leerlingen van
de bovenbouw van twee
Waspikse
basisscholen
en 75 plussers gingen
terug naar de oorlogstijd,
zittend en etend naast
elkaar,
samen
de
tentoonstelling en de film
bekijken. Het weekend
daarop was de film
twee maal uitverkocht,
hij is door 600 mensen
bekeken. De film is op
dvd al 100 maal verkocht.
Leon werd overladen
met complimenten, hij
glunderde van oor tot
oor. Dit was de kroon
op zijn werk en wat zijn
we trots op hem. Wij,
het bestuur en de leden,
zullen hem gaan missen,
zijn kennis, zijn handelen,
zijn gedrevenheid, zijn
antwoorden
op
veel
vragen, zijn mailtjes
en telefoontjes… Te
veel om op te noemen.
Hij laat in ons bestuur
en vereniging een grote
leegte
achter.
Maar
met in ons achterhoofd
zijn gedrevenheid en
enthousiasme proberen
ook wij , in zijn geest, de
draad weer op te pakken.
Bestuur Heemkundekring

ELKE WOENSDAG
Lorem
ipsum
Lorem ipsum WANDELEN
IN DE WIJK

Wandelt u met ons mee? Een blokje om of een wandeling door de wijk?
De wandeling wordt aangepast aan het wandelniveau van de deelnemers.

VBW goed ingeburgerd

De wandelingen zijn ook toegankelijk voor rollators en scootmobielen.
Na afloop van de wandeling is er gelegenheid om samen koffie te drinken
Steedsen-/of
vaker
weten
uit Waspik
de weg
te vinden
soep
te eten.mensen
De kosten hiervoor
zijn voor eigen
rekening.

om op pad te kunnen gaan… Ook als ze, al dan niet niet
en vragen
kuntkunnen
u terecht beschikken.
bij
tijdelijk, Voor
nietaanmelden
over eigen
vervoer
Den Bolder via tel. 0416 311 346
of info@denbolder.nl
De vrijwilligers-chauffeurs
staan
voor ze paraat om
hen door weer en wind te rijden.Bestemmingen?
Gezellige visite, boodschappen doen, ziekenhuizen,
fysio, kerstmarkt etc.; alles binnen een straal van 25 km
vanAanvang:
Waspik.Entree:
Interesse: bel dan op weekdagen tussen
10.00u
naar telefoonummer 06-18225614:
10:30 en 13.00u
GRATIS
de coördinatrice zal U nader kunnen informeren en
misschien al meteen een ritje voor U kunnen gaan
regelen. Tenminste 1 dag tevoren kunnen vervoer
en/of boodschappen-doen (samen met de chauffeur
of chauffeur laten doen) worden aangevraagd. Ook
voor het weekend. Voor zondag en maandag dient U
minimaal vrijdag Uw aanvraag in. Kosten: €1,- per
rit binnen Waspik, ook voor het boodschappen-doen,
daarbuiten €0,20 per chauffeurs-kilometer vanaf uw
ophaal-adres: zie ook website van Platform Waspik
Interesse om zelf chauffeur te zijn voor de VBW? Ook
hiervoor kunt U contact opnemen met de coördinatrice.
Onze vrijwilligers rijden gemiddeld maar een uurtje
per week….kleine inzet voor grote dankbaarheid van
onze cliënten!! VBW: 06-18225614.
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opkomst. Heb je zin om
dit gezellige en sportieve
toernooi
te
komen
bewonderen? Kom dan
op 18 december vanaf
19.15 naar de sporthal in
Waspik.
Rabobank ClubSupport
Dankzij het meedoen
met
de
Rabobank
ClubSupport heeft Atak
een mooi bedrag mogen
ontvangen. Aan het begin
van de CMV-training
werd de Rabo-cheque
onthuld. Wat een blije en
verraste gezichtjes! Met
285 stemmen hebben we
een heel mooi bedrag
binnen gehaald voor
het jubileum. Wat een
aangename
verrassing
ook dit jaar weer voor
onze leden. Rabobank
De Langstraat en alle
stemmers, super bedankt!
Mini van de Week

Iedere thuiswedstrijd is er
bij Dames 1 en Heren 1
een mini van de week. Hij
of zij mogen de eerste bal
van de wedstrijd serveren.
Wij zijn trots op alle
Mini’s van de Week!
Meld je aan voor gratis
proeflessen!
Heb jij ook zin om
lekker sportief bezig te
zijn met vriendjes of
vriendinnetjes?
Meld
je aan voor een gratis
proefles! Elk kind mag
maar liefst 4x gratis
meetrainen. Stuur een mail
naar jeugdcoordinatie@
atak55.nl of loop lekker
spontaan de zaal in op
woensdag of vrijdag en
doe mee. Iedereen is
welkom! Meer informatie
over Atak is te vinden
op de Facebook-pagina,
op www.atak55.nl of
stuur een e-mail naar
secretariaat@atak55.nl.
CMV traint op vrijdag van
18:00 uur tot 19:00 uur.
C/B jeugd op woensdag
vanaf 18:00, maar ook
om de week op vrijdag
vanaf 18:00. Daarnaast
is iedereen welkom om
een handje te komen
helpen. Je hoeft niet
perse zelf een training
te maken. Alhoewel we
voldoende oefenstof tot
onze beschikking hebben
om een leuke training te
maken, is een helpende
hand voor alle rennende,
springende en dansende
kids door de zaal heel erg
welkom!

Het seizoen is alweer een aantal maanden onderweg en
de competitie is in volle gang.
We hebben nu 3 competitieteams: 2 mixteams en 1
herenteam. Het herenteam bestaat uit Ronald Joosen,
Berto van Tilburg, Ronald Klis, Ben Merkx en Willy
Koenen. Ze hebben een goede start gemaakt. Ze
hebben tot nu toe twee wedstrijden gewonnen en één
gelijk gespeeld. De twee mixteams spelen allebei in
4de klasse. Het ene team bestaat uit Ank Joosen, Ankie
Hooijmaijers, Ad van Gorcum en Johan Kieboom. In
het andere Team staan Nathalie van Pas, Inge de Groot,
Dirk-Jan Tilman en Jo Nelissen. De verrichtingen van
de teams zijn te volgen op de website www.badminton.
nl Onder het kopje Midweek 2019 Noord-Brabant.
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De maand november en
december zitten vol leuke
activiteiten die zorgen
voor veel gezelligheid
en betrokkenheid. De
Sinterklaaractiviteiten
bij de jeugd, de Blingoavond van 29 november in
Café d’Ouwe Haven, een
avond waarop Bingo en
Lingo zijn gecombineerd
tot ‘Blingo’! En natuurlijk
uiteraard ook de 9de
editie van het traditionele
Frikandellentoernooi. Op
woensdag 18 december
is het zover in het
sportcentrum van Waspik.
Dan barst de strijd om de
bronzen frikandel weer
los. Sommigen zullen
zich klaar maken voor de
aanval op de rondgaande
schalen frikandellen, voor
anderen staat de sportieve
strijd voorop. We hopen
weer op een massale

Nieuws van BC Vitesse
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Op zondag 27 oktober was weer het jaarlijkse
Mistumnietoernooi georganiseerd in Sportcentrum
Waspik. Het was een gezellig en spannend toernooi. Er
werd weer ongelofelijk hard gestreden. Bij de Dames
Dubbel zijn als eerste geëindigd Ankie Hooijmaijers
en Wilke van Zelst. Bij de Heren Dubbel zijn Frans
Willemsen en Jan-Dirk Tilman als eerste geëindigd.
In de finale van de Gemengd Dubbel werd op het
scherpst van de snede gestreden om de eerste plaats.
Pauline Brands en Johan Kieboom moesten het hier
opnemen tegen Ank Joosen en Martin van Strien. In
deze finale ging het uiteindelijk om eeuwige roem en
eer. Johan en Pauline kwamen als winnaars uit deze
strijd en wonnen met 2-0. Het was weer een zeer
geslaagd toernooi.
Op 2 februari 2020 wordt weer in onze vertrouwde
omgeving Sportcentrum Waspik de Waalwijkse
Badminton Kampioenschappen gehouden. Wij hopen
natuurlijk dat net als vorig jaar er toch een aantal teams
zullen meedoen aan dit altijd gezellige toernooi.

Bewaarexe

Gezellige tijd bij VC Atak’55
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Gramhara is ‘n feit

Wat doen we dit jaar met Kerst?

Eindelijk was het dan zover! Een eerste optreden
van de Waspikse Folkgroup Gramhára. Maar wat
ging eraan vooraf? Al geruime tijd waren een aantal
Waspikse muziekvrienden bezig met het formeren van
een Ierse Folkgroup. Telkens als de groep dacht “we
zijn klaar voor een optreden” kwam er iets tussen. In
februari 2019 is de groep van vier personen enthousiast
met nieuwe leden aan de slag gegaan en werd in mei
een fluitiste verwelkomd. Kort na de zomervakantie
kwamen twee muzikanten de groep versterken: een
allesspeler op snaarinstrumenten en een percussionist.
Daarmee was de groep zeven “man” sterk en ging
de ontwikkeling erg snel. Intussen kwam de eerste
uitnodiging binnen voor een koffiemolenconcert
in de molen van Wim en Ans Kools in Waspik. Die
uitnodiging hebben we dankbaar aangenomen.
Zodoende vond op 27 okt. j.l. hun eerste optreden
plaats. Het optreden werd gecombineerd met twee
andere ensembles, t.w. Masters Voice en Eigenwijs.
Een afwisselend optreden van drie mooie groepen met
een enthousiast publiek. Het optreden smaakt nu naar
meer. Gramhára zoekt nog een violist(e). Liefhebbers
kunnen reageren. Informatie kun je krijgen bij Theo
van den Burg (0416-312166 of theovandenburg@
ziggo.nl).

De kerstdagen komen
dichterbij en dit betekent
plannen maken! ”Wat
gaan we met Kerstmis
doen?”. We vragen ons af;
gaan we uit eten of blijven
we thuis, gaan we naar de
wintersport of naar de
zon? Nodigen we mensen
uit op het kerstdiner of
gaan we naar de kinderen
/ vrienden / familie? De
kerstdagen geven bij
uitstek de gelegenheid om
samen te zijn, samen te
eten en bij te praten. Tijd
voor gezelligheid!
Veel mensen zijn in de
gelukkige omstandigheid,
om een keuze met
kerstmis te maken en
te realiseren! Waar we
veelal niet aan denken is,
dat er mensen zijn, ook in
Waspik, die al meerdere
jaren met de Kerst alleen
zijn! Ook zijn er mensen,
die na het verlies van
een dierbare als een berg
opzien tegen deze vrije
dagen! Feestdagen die
voor hen zeker niet als
feestelijk worden ervaren!
Ook zijn er mensen, die
met z`n tweeën toch
alleen zijn! Mensen die
door financiële problemen
nauwelijks elke maand
rond kunnen komen,
die met de Kerst zeker
niet iets extra kunnen
veroorloven. Ook zijn er
mensen, die hun kinderen
niet meer zien als gevolg
van onenigheid in de
familie, om wat voor
reden dan ook. Zo kunnen
we nog wel even doorgaan
met het opsommen van
redenen waarom mensen
zich
alleen
kunnen
voelen! Deze problemen
zien we overal om ons
heen, ook in ons eigen
dorp Waspik!
Vaak hoor je in deze tijd
van het jaar de slogan:

TOP2000 café Waspik
Nederland is weer in de ban van de TOP2000. Vele
duizenden mensen brachten hun stem uit op hun
favoriete nummers en de keuzelijstjes werden massaal
via social media gedeeld. Café Hieriest wordt in deze
periode weer omgetoverd tot TOP2000 café met op 20
en 21 december de TOP2000-avonden met DJ’s Jan
en Pim en op 21 december live muziek van de band
GrindStone. Uitbater Ronald Branderhorst: ”We gaan
lekker de kerstvakantie inluiden met goede muziek.
Jan en Pim draaien de Waspikse TOP100 waarvan
ook een deel live wordt gespeeld GrindStone met
bekende Waspikse gasten. Dat wordt van minuut tot
minuut genieten dus! Lekker los voor de Kerst in het
enige echte TOP2000 café in de regio.” De TOP2000avonden bij Hieriest worden gehouden op 20 en 21
december vanaf 20.00 uur. De toegang is gratis.

“Met Kerst hoort er
niemand alleen te zijn”
SCW gaat hier wat aan
doen en het gaat zeker
weer lukken!!!
Op Eerste Kerstdag,
wordt ook dit jaar, aan 30
mensen uit Waspik een
kerstdiner aangeboden bij
eetcafé “Hieriest”. Vorig
jaar was het een geweldig
succes! Ook dit jaar
verwacht SCW, dat het
een succes gaat worden!
Enige tijd geleden hebben
we weer een afspraak
gemaakt met dhr. en
mw. Branderhorst, de
eigenaren van eetcafé
“Hieriest”. We hebben
ons plan, “een kerstdiner
voor 30 personen op
1e
Kerstdag”
weer
voorgelegd. Zonder enige
aarzeling bevestigde dhr.
en mw. Branderhorst
enthousiast ons verzoek.
Hoewel ook zij normaal
gesproken op Eerste
kerstdag gesloten zijn,
om met hun familie
Eerste Kerstdag te vieren,
besloten ze toch weer, om
hun deuren wijd open te
zetten voor ons én voor
een scherpe prijs een
mooi kerstdiner te aan te
bieden voor onze gasten.
Fantastisch!! SCW is
dhr. en mw. Branderhorst
heel dankbaar voor hun
gastvrijheid.
Uiteraard moest SCW
aan de slag om het geld

voor het Kerstdiner voor
30 personen, bij elkaar
te krijgen. Dit is ook nu
weer gelukt. Door een
prachtige bijdrage van
enkele anonieme giften
en een mooi bedrag van
de gemeente Waalwijk
kunnen we ons plan
realiseren.
De gasten betalen een
kleine eigen bijdrage
voor zover dat mogelijk
is en we zijn nog op zoek
naar sponsors die het
resterende bedrag willen
bekostigen! Die laatste
€250,- moeten toch ook
nog wel lukken???
Wat vast staat is, dat wij er
samen een mooie Eerste
Kerstdag van maken!
Voelt u zich als lezer
geroepen om ons initiatief
financieel te steunen?
Wij zijn bereikbaar op
onderstaande nummers.
Willemien
Smits
:
0638572896
Marian van den Berg :
0618435995
Sociaal Contact Waspik,
onderdeel van Stichting
Platform Waspik,
Elke woensdagochtend
van 10.00 uur tot 11.30
uur zijn wij aanwezig in
de foyer van Den Bolder,
ook voor andere vragen
kunt u natuurlijk gerust
binnen lopen bij ons.

Platform Waspik
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Overlast Hooipolder

Dorpsboerderij zoekt beheerders

De verkeersdrukte in de doorgaande wegen van
Waspik, Raamsdonk en Raamsdonksveer leidt al enige
tijd tot overlast, maar de problemen worden tijdens en
na het ombouwen van knooppunt Hooipolder alleen
maar groter. Dat willen we natuurlijk niet en daarom
hebben meerdere belangengroepen, waaronder ook het
Platform Waspik, in samenwerking met de gemeenten
Waalwijk en Geertruidenberg een plan op hoofdlijnen
opgesteld. Dit plan is begin juli 2019 aan de Provincie
Noord-Brabant aangeboden en positief ontvangen.
De gemeenten hebben de opdracht gekregen om de
plannen samen met de belangengroepen verder uit te
werken.

Joegy, Jacky en alle
andere dieren van de
Dorpsboerderij, zijn op
zoek naar beheerders.
Door het terug lopend
aantal beheerders zijn
we al een half jaar op
de woensdag middag
gesloten.
Maar wellicht kan jij ons
helpen. Meld je aan als
beheerder. Ben je tussen
de 18 en 88 jaar, graag
onder de mensen en
tussen de dieren. Had je
altijd al graag met dieren
in de weer willen zijn,
maar heb je er thuis de
ruimte niet voor. Dan is

UIT in Den B

5

2014 - 201

In de tekening staat in oranje aangegeven wat
de voorkeursroutes zijn of moeten gaan worden
voor lokaal/regionaal doorgaand verkeer. Deze
wegen worden daar waar nodig aangepast om bij
tegemoetkomend verkeer elkaar goed te kunnen
passeren. De maximale rijsnelheid zal 60 km/uur
worden. De exacte inrichting van deze routes met
bijbehorende tunnels en viaducten moeten nog
worden bepaald.
Bij de wegen die groen zijn afgebeeld zullen,
daar waar nodig, verkeersremmende maatregelen
worden genomen. Daarbij kan gedacht worden aan
versmallingen, plateaus, asverleggingen, chicanes
(bochten) of andere maatregelen. De maximale
rijsnelheid zal 30 km/uur bedragen. Om deze wegen
optimaal in te richten voor 30 k/uur is ongeveer om de
100 meter een verkeersremmende maatregel nodig.
Het Platform Waspik heeft ten aanzien van Waspik
voorgesteld om geen drempels toe te passen, omdat
dit vaak leidt tot trillingen in de omliggende bebouwing. De voorkeur gaat uit naar chicanes, omdat deze altijd een verkeersremmende
werking hebben, zowel bij drukte als in rustige periodes. Daar waar geen ruimte is voor chicanes wordt voorgesteld om wegversmallingen
toe te passen. De huidige betonstraatstenen zijn al behoorlijk verouderd en leiden tot veel geluid en trillingen. Voorgesteld wordt om een
speciale geluidarme klinker te gebruiken en de zijkanten van de weg, indien
kabels en leidingen dat toelaten, eventueel van asfalt te voorzien. Het toepassen
van geluidarme klinkers in plaats van asfalt past niet alleen beter in het historische
straatbeeld, maar is waarschijnlijk ook vereist vanwege de ligging van de riolering
in het midden van het wegdek.
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De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt, wordt een meer
gedetailleerde raming gemaakt van de kosten en zal een planning worden
opgesteld. Zodra daar door de gemeenten en de provincie een akkoord op komt,
zullen de plannen door de gemeenten met de bewoners worden afgestemd
of zal het Platform Waspik een nieuw artikel hieraan wijden. Als u vragen of
opmerkingen heeft dan kunt u via de e-mail een reactie sturen naar de heer Chris
Beaart van het Platform Waspik via het adres info@platformwaspik.nl.

mplaar

De hoofdlijnen van het plan zijn:
1) Het verkeer zoveel mogelijk op de snelwegen
(A59/A27) houden.
2) Regionaal en lokaal doorgaand verkeer niet door de
kernen van Waspik, Raamsdonk en Raamsdonksveer
laten rijden.
3) Verkeersoverlast in de kernen beperken door het
nemen van verkeersremmende maatregelen.

dit het vrijwilligerswerk
voor jou.
De Dorpsboerderij is al
bijna 8 jaar lang één van
de ontmoetingsplaatsen in
Waspik voor jong en oud.
Maandelijks
passeren
ruim 500 bezoekers de
poort. Onze beheerders
laten de mensen kennis
maken met de dieren.
Ze helpen de bezoekers,
voeren, verzorgen en
knuffelen met de dieren.
Interesse?
Neem
vrijblijvend contact op
met Henk Kools voor
nadere
informatie, of mail naar info@
telefoon
0416-314026 dorpsboerderijwaspik.nl
older

Bewaarexe
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Brandveiligheid en brandpreventie: neem het serieus!
We staan er niet vaak
bij stil, maar de impact
van een brand in de
leefomgeving kan enorme
gevolgen hebben. Daarom
is het zeker belangrijk
om ook eens stil te staan
bij brandveiligheid en
-preventie. Vooral het
bewust
worden
van
de mogelijke (en veel
voorkomende) oorzaken
van een huisbrand zal
voor velen van ons geen
dagelijkse
bezigheid
zijn. Daarom geven we
u hieronder een aantal
tips en wellicht ook eyeopeners om u bewust te
maken van de risico’s die
een (ernstige) brand tot
gevolg kunnen hebben.
Neem de onderstaande
tips eens goed door en sla
ze vooral ook op zodat u
er uw voordeel mee kunt
halen om het risico op een
brand bij u thuis tot het
minimale te beperken.
Naast deze tips is het
zeker ook nuttig om eens
een kijkje op het internet
te nemen, want daar is
uiteraard heel veel info
over
brandveiligheid
terug te vinden. Bekijk
eens een aantal filmpjes
over
verschillende
oorzaken van een brand
en vooral ook hoe snel
het fout kan gaan. Binnen
de brandweer wereld
geldt een stelregel van
3 minuten. Vanaf het
moment van het ontstaan
van een brand heeft u
slechts 3 minuten de tijd
om uzelf in veiligheid te
kunnen brengen voordat
de
rookontwikkeling
dusdanig is dat u er niet
meer ongeschonden uit
kunt komen. Het hoeft
dus niet per definitie
een uitslaande brand
te zijn, maar juist de
rookontwikkeling maakt

het vaak lastig om
een veilige uitweg te
kunnen vinden. Mede
daarom is het ook zeker
niet verkeerd om een
vluchtroute te bepalen
in uw huis. En zoals ook
hieronder
aangegeven:
oefen die vluchtroute
met enige regelmaat
en voer deze oefening
bijvoorbeeld ook in het
donker uit!
Zoals gezegd, op internet
is heel veel info over
brandveiligheid te vinden.
Neem bijvoorbeeld eens
een kijkje op www.
brandweer.nl. Een filmpje
over de 3 minuten regel
vind u op Youtube door te
zoeken op “brand is sneller
dan de brandweer”. Met
het zoeken naar “living
room fire” vind u filmpjes
over het ontstaan van een
brand in een woonkamer.
Let daarbij ook eens op de
ontstane temperaturen en
het spontaan ontvlammen
van voorwerpen, puur
door die hitte. Op www.
watdoejijbijbrand.nl zijn
ook nog veel info en tips
terug te vinden.
Voor uw gemak hebben
we deze info bij elkaar
gezet en is makkelijk terug
te vinden via de website
van Platform Waspik:
www.platformwaspik.nl.
TIPS:
1.Kinderen: laat nooit
aanstekers of lucifers
liggen als u kinderen
heeft. Kinderen gaan
hiermee spelen.
2.Spiritus en wasbenzine:
wees voorzichtig met snel
ontvlambare middelen als
spiritus en wasbenzine.
Zorg ervoor dat er
voldoende frisse lucht
is. En rook niet tijdens
het gebruik van snel
ontvlambare middelen.

3.Verlaat nooit de keuken
als u aan het koken bent.
Mocht u toch even uit
de keuken weg moeten
terwijl het gas brandt, zet
dan de kookwekker als
herinnering
4.Vlam in de pan: blus
een vlam in de pan nooit
met water. Sluit de pan
voorzichtig af met de
deksel. Of dek de pan
af met een blusdeken.
En draai het gas of de
kookplaat uit.
5.Schoorsteen:
in
uw
schoorsteen
zit
aanslag. Deze aanlag
kan zorgen voor een
schoorsteenbrand. Laat
uw
schoorsteen
het
liefst elk jaar vegen.
Zo voorkomt u een
schoorsteenbrand.
6.Steek nooit een sigaret
op in een luie stoel of
in bed. De kans dat u in
slaap valt en de sigaret na
smeult is groot.
7.Cv-ketel: zorg voor
tweejaarlijks onderhoud
van uw cv-ketel. Zonder
cv-ketel onderhoud kan
uw
cv-ketel
minder
goed werken. Zo kan er
schadelijk koolmonoxide
vrijkomen zonder dat u
dit merkt.
8.Kaarsen: plaats kaarsen
nooit in de buurt van
brandbaar
materiaal.
Denk aan gordijnen of
tafelkleden.
9.Afzuigkap: reinig het
filter van uw afzuigkap
regelmatig. Zo blijven er
geen brandbare vetresten
in plakken.
10.Stand-by: laat nooit
apparaten op stand-by
staan. Zet apparaten altijd
helemaal uit. Zo voorkomt
u dat uw apparaten
doorbranden. En verspilt
u minder energie.
11.Onweer:
trek
bij
onweer de stekker uit
uw tv, computer en

audioapparatuur.
12.Wasdroger: in het filter
van uw wasdroger blijft
stof achter. Stof kan bij
hoge temperaturen zorgen
voor brand. Reinig het
filter van de droger na
elke wasbeurt.
13.Oude
defecte
apparaten die nog wel
op stroom aangesloten
zijn kunnen kortsluiting
veroorzaken. Haal ze
altijd van de stroom af.
14.
Ook
teveel
apparaten
aansluiten
op
één
stekkerdoos
kan zorgen voor brand
door kortsluiting. Zet
apparatuur altijd uit als
u gaat slapen of het huis
verlaat.
15. Haal de stekker uit het
stopcontact als de batterij/
accu vol is. ‘s Nachts
opladen raden we sterk af.
1 6 . I n s t a l l e e r
een rookmelder. Deze
waarschuwt op tijd bij
brand in een woning.
Oefen een vluchtroute in
uw huis
Als er onverhoopt in uw
woning brand uitbreekt,
is het noodzaak dat u een
vluchtroute heeft naar
buiten. Het beste is deze
regelmatig te testen. Bij
brand heeft u gemiddeld
slechts 3 minuten om
uw huis uit te komen.
Hieronder leest u hoe:
1.
Druk
op

de testknop van uw
rookmelder. Zo weet u
wat het geluid van de
rookmelder is en test u
tevens de werking van de
rookmelder.
2.
Sluit
uw
ogen.
Brand
zorgt
doorgaans
voor
een
grote rookontwikkeling,
waardoor u bij brand
nauwelijks iets kunt zien.
3.
Blijf rustig, door
deze oefening bent u goed
voorbereid en verliest u
geen tijd als er echt brand
uitbreekt.
4.
Waarschuw uw
huisgenoten en eventueel
huisdieren.
5.
Loop
rustig
via de veilige route naar
buiten. Zorg dat er geen
spullen op de vluchtroute
staan waardoor u zou
kunnen struikelen.
6.
Sluit steeds de
deur achter u, zodat u de
rook en brand achter u
laat.
7.
Blijf
bij
rookontwikkeling dicht
bij de grond.
8. Verzamel op de
afgesproken plaats buiten.
Bijvoorbeeld bij een
lantaarnpaal op de hoek
van de straat. Zo weet u
dat iedereen veilig is.
9.
Bedenk hoe u de
hulpdiensten waarschuwt.
Mocht u niet in staat zijn
om te vluchten, bel dan
altijd gelijk 112.
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Over Waspik...
door

Vincent

vvdhoven@home.nl

White boys blues

Als dingen te mooi lijken om waar te zijn….. dan zijn ze vaak ook te mooi om waar te zijn. Het lijkt wel een Cruyffiaanse uitspraak,
maar het orakel van Vinkeveen of van Barcelona of, zo u wilt, van Ajax Amsterdam, is reeds lang verscheiden, niet meer onder ons en
alleen de recent verschenen biografie kan ons nog dienen als richtinggevende bijbel.
Hadden we Johan pak weg een jaar geleden kunnen vragen, wat hij nou van
het verhaal van The white boys vond, wat zou hij dan gezegd hebben? ‘Je
moet pakke wat je pakke ken?’ Of ‘Als je ut niet pakt dan ken je ut ook niet
kwijtrake?’
Wij, in Waspik, beleefden het sprookje helemaal mee. Het was the talk of
the town. Er waren meteen al veel twijfels, maar er waren ook mensen die
er volop in wilden geloven. Vanuit ‘Boven’ kwam tot mij op zeker moment
het verzoek om er een mooi stukkie over te schrijven. Ik vond het een fijn
topic en besloot de initiatiefnemer, Sebastiaan Sluijmers - in Boven werd hij
al liefkozend ‘Sebas’ genoemd, te benaderen. Toevallig trof ik hem bij de
Waalwijk Cup en hij gaf me zijn telefoonnummer om een afspraak te maken.
Helaas lukte het me niet om hem te bellen; ook op een nummer dat ik vanuit
der
in Den Bol
de kantine van The white boys kreeg, werd niet opgenomen. Wel ontdekte ik
dat er nog een tweede Sebastiaan Sluijmers bestaat, een architect in Heusden is dat. Ik vond het toevallig dat er twee van zulke aparte
namen bestaan, en dat binnen een straal van 20 kilometer. Afijn, van dat stukkie kwam dus niets meer terecht. 2014 - 2015
En kort daarna volgde de definitieve onttakeling. Sebas bleek de boel te hebben opgelicht, voetbalschool Leon Hutten kon spoorslags
zijn biezen pakken omdat die naarstig onder de aangevlogen duiven van The white boys aan het schieten was. En trainer Theo Lucius???
Theo el torpedo zal ongetwijfeld aan Sebas hebben beloofd om op het veld voor vuurwerk te zorgen, maar erg indrukwekkend is het
toch nog niet, ondanks de witte- met gouden opdruk versierde- shirtjes, waar de golddiggers uit de regio maar wat graag verlekkerd op
af kwamen. Niemand die die gastjes kende in Boven, maar er was toch euforie onder deze of gene aanhanger: nu kon er in ieder geval
met de aartsvijand van vroeger , de VV Waspik, worden afgerekend, al was het dan met een huurlingenleger…..
Er is geen groter vermaak dan leedvermaak…? Nee hoor. Ik had Boven heel graag zijn moment of fame gegund en er is niets in mij
dat blij is met de hele gang van zaken. Goedwillende mensen zijn meegegaan in deze kwalijke soap, hebben hun energie en vertrouwen
gegeven aan het initiatief, verblind door de mooie praatjes van onze Sebas, en voelen zich nu heel erg in het pak genaaid. Het is maar
goed dat de paters Carmelieten dit allemaal niet meer hoeven mee te maken en dat emeritus Ad Smits de gloednieuwe Champions
League-waardige dug-outs nog niet had ingezegend….. met op de achtergrond een geweldige vuurwerkshow. Het was inderdaad te
mooi om waar te zijn.
der
trum Den Bol

19
Schoolstraat
spik
5165TR Wa

13 46
T: (0416) 31
older.nl
E: info@denb
older.nl
W: www.denb

Zonnedelen beschikbaar voor inwoners van Waspik
Bewoners, verenigingen
en/of kleinere bedrijven
in Waalwijk en dus ook
voor Waspik die wel
zonnepanelen
willen,
maar zelf geen geschikt
dak hebben kunnen in
2020 profiteren van de
voordelen van zonneenergie, zowel financieel
als op het gebied van

duurzaamheid.
LangstraatZon is een
postcoderoosproject,
wat in dit geval betekent
dat alle inwoners van de
gemeente Waalwijk en
dus ook Waspik kunnen
deelnemen.
Ideaal
voor wie zelf geen dak
heeft dat geschikt is
voor zonnepanelen en

toch lokaal opgewekte
duurzame energie wil
gebruiken. Ook als je al
zonnepanelen hebt, maar
niet genoeg om helemaal
in je eigen verbruik te
voorzien is deelnemen
interessant,
zeggen
Albert Pols en Johan
Broeders, voorzitter en
penningmeester
van
LangstraatZon, en Dilek
Odabasi
wethouder
duurzaamheid van de
gemeente Waalwijk.
Hoe werkt het?
Deelnemen
aan
LangstraatZon
kan
via zonnedelen. Alle
bewoners, verenigingen,

ondernemers
en
instellingen binnen de
gemeente
Waalwijk
kunnen
deelnemen
door in te schrijven op
zonnedelen van 100
kWh. 1 Zonnedeel kost
je € 100,-. Je hoeft over
het gedeelte waarmee
je
deelneemt
geen
energiebelasting
over
je elektriciteitsverbruik
te betalen. Voor een
gemiddeld gezin, met
een verbruik van 3000
kWh kost de deelname
€ 3000,-. En je voordeel
is ca. € 360,- per jaar.
De
deelnamekosten
heb je dan in ca. 8

jaar terugverdiend.
Je
kunt deelnemen tot een
maximaal verbruik van
10.000 kWh en met een
aansluiting tot maximaal
3*80 ampère.
Bewoners die zich willen
informeren kunnen dat
doen via de website van
LangstraatZon
(www.
langstraatzon.nl), of vraag
informatie op per E-mail
via info@langstraatzon.
nl. Ook is het mogelijk
om de informatieavond
te bezoeken op 21
januari om 20.00 uur
in Den Bolder waar dit
postcoderoosproject
toegelicht.
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