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Verschijnt huis aan huis in Waspik

Concertavond Queen
met Rens de Hond
Arabesk viert
25-jarig bestaan

4

Mannen van Naam
bij Boldertheater 8

Mede mogelijk gemaakt door

Samen Leven

Geef vrijheid door... op 4 en 5 mei 2020

Waar kunnen Waspikkers
terecht met hun vragen
over welzijn, zorg en
wonen?
Bijvoorbeeld
met vragen als; aan
welke activiteiten kan
ik deelnemen? Wanneer
is de bibliotheek open?
Bij wie moet ik zijn als
ik zorg nodig heb of een
luisterend oor? Of wilt
u gaan sporten of bent u
op zoek naar een leuke
vrijetijdsbesteding?
Het antwoord op deze
vragen vindt u op de
Informatiemarkt Samen
Leven in Waspik die
op 18 april gehouden
wordt in Den Bolder.
Op deze middag tussen
13.00 uur en 16.00 uur
staan vrijwilligers en
professionals voor u
klaar: u kunt uw vragen
stellen, maar ook uw
ideeën kwijt. Dit alles
gebeurt in verschillende
vormen. Hierover komt
u de komende tijd meer
te weten via www.
waalwijzer.nl. Tijdens de
informatiemarkt wordt de
Waalwijzer gepresenteerd
en kunt u hiermee ter
plekke aan de slag.
Nieuwsgierig geworden?
Houd deze zaterdag vrij!

Het is inmiddels 75 jaar
geleden dat Nederland
is bevrijd van oorlog en
onderdrukking tijdens de
jaren van 1940 - 1945.
Dat worden bijzondere
dagen van herdenken en
vieren op 4 en 5 mei, ook
binnen Waspik.
4 mei staat in het teken van
herdenken. Waspik kent
21
oorlogsslachtoffers.
Hun
namen
zullen
worden genoemd in
de
herdenkingsviering
die gehouden wordt in
de Hervormde Kerk.
Iedereen is daarbij vanaf
19.00 uur van harte
welkom.
Aansluitend

wordt er een stille
tocht
gemaakt
naar
het Monument voor
Slachtoffers van Strijd,
Vervolging en Geweld
aan de Raadhuisstraat.
Op dit monument zal
een plaquette worden
onthuld waarop alle
namen vast gelegd zijn.
Na twee minuten stilte
en de kranslegging kan
een ieder die aanwezig
is een defilé maken en
de slachtoffers met een
bloem herdenken. De
verhalen
achter
alle
oorlogsslachtoffers
binnen de gemeente
Waalwijk
worden

gebundeld
in
een
boek dat door de
heemkundekringen van
Waspik, Sprang-Capelle
en Waalwijk op die dag
uitgebracht zal worden.
5 mei staat in het teken
van de vrijheid vieren.
Binnen Waspik zal dat
gaan gebeuren tijdens een
Bevrijdingsconcert van
19.00 tot 21.30 uur in de
Hervormde Kerk. Diverse
Waspikse koren, groepjes
vocalisten, muzikanten,
solisten en sprekers zullen
daar hun medewerking
aan verlenen. De kerk
zal worden aangekleed
door presentaties van
kunst en met projecten
die door leerlingen van
de basisscholen worden
gemaakt. Een bijzondere
gelegenheid om met
elkaar in Waspik de
vrijheid te vieren.

DWDQ 2020

Het grootste dorpsfeest
sinds
de
uitvinding
van carnaval zal zijn
spelavond gaan beleven
op zaterdag 26 september.
De
feestavond
zal
plaatsvinden op zaterdag
10 oktober. Sinds 1 januari
2019 is de commissie
weer druk bezig met het
samenstellen van een
uitdagend
quizboek,
waar alle teams zich
weer een hele tijd mee
kunnen bezighouden. 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.
Op deze manier kunnen
bepaalde
opdrachten
bij
daglicht
worden
uitgevoerd.Nadere
informatie
ontvangen
de teams in de loop
van 2020. Ook voor de
komende editie hebben
we een maximum gesteld
aan het aantal teams dat
mee kan doen. Kijk op
www.waspiksedorpsquiz.
nl en zorg dat je er met je
team weer bij bent!!! De
inschrijfperiode loopt af
op 31 maart 2020. Let op,
er zijn nog slechts enkele
plaatsen beschikbaar!
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Koningsdag
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Bevrijdingsconcert: Herdenken en Vieren met blaasmuziek
gratis.
Voor jong en oud, een
concert dat niet gemist
mag worden.

Terwijl overal in ons land
uitgebreid aandacht wordt
besteed aan de herdenking
dat het 75 jaar geleden is
dat er een eind kwam aan
de bezetting van ons land
en eindelijk de bevrijding
gevierd kon worden, zullen onze gedachten toch
ook terug gaan naar de
verschrikkingen die deze
bezetting met zich meebracht. Jaren van onderdrukking, vrijheidsberoving, ontberingen en leed.
Herdenken en vieren,

zaken die in elkaars verlengde liggen. Maar ook
het besef dat vrijheid niet
vanzelfsprekend is.
Werkgroep Blaasconcerten Den Bolder wil de herdenking aan de bevrijding
ook levend houden. Zij
zal dit doen door middel
van een bijzonder concert,
een Bevrijdingsconcert
op dinsdag 12 mei 2020
in Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder.
Een bijzonder concert
rondom het thema ‘ Her-

denken en Vieren’. Geboden wordt een programma
waarin aandacht geschonken wordt aan de donkere
jaren van de oorlog maar
ook aan de uitgelaten
vreugde van de bevrijding. Dit door middel van
passende muziek, veelal
bekende nummers, die
betrekking hebben op de
oorlog alsmede de blijdschap van de mensen. Het
programma wordt omlijst
door filmbeelden en verhalen die aansluiten bij

het thema van het concert.
Het muzikale gedeelte zal
worden uitgevoerd door
het Seniorenorkest Da
Capo Land van Heusden
en Altena onder leiding
van Karel van Dee. Na
afloop van het concert zal
door burgemeester Klijngeld een toost worden
uitgebracht op de viering
van vrede en vrijheid.
Het concert vindt plaats
in Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder, aanvang
14.00 uur en de toegang is

Koningsdag in Waspik op maandag 27 april
Ter ere van de verjaardag van onze Koning zullen op maandag 27 april om 8.00 uur de klokken gaan luiden.
Met de versierde fietsenoptocht voor de kinderen starten om 10.15 uur de Oranje festiviteiten voor die dag.
Verzamelplaats is dit jaar het grasveld aan de Laan van Ravenschot. De bonte stoet van fietsen, steppen en
bolderkarren zal een korte ronde maken door Waspik en weer langs de Stroming komen, om vervolgens te eindigen
op het Dorpsplein. Daar vindt om 11.00 uur de aubade plaats met aansluitend een groots bellenblaasfestijn en
de prijsuitreiking voor de drie mooiste creaties in de stoet. Natuurlijk zal de traditionele toost met Oranjebitter
op de gezondheid van onze Koning niet ontbreken.
Dan volgt de vrijmarkt met verkoop van allerlei spulletjes door jong en oud op het Dorpsplein. Extra activiteiten
zijn de taartenbonwedstrijd en enkele rondes met het grote Oranje Rad van Fortuin, waar natuurlijk leuke
prijzen te winnen zijn. Om 14.00 uur start vanaf die plaats de fietspuzzeltocht waar iedereen aan kan deelnemen.
Een mooie route leidt de deelnemers door de omgeving, met spelletjes en raadseltjes. Inschrijven hiervoor is
mogelijk tijdens de Vrijmarkt bij de stand van het Oranjecomité.
Voor de oudere inwoners van Waspik wordt er een
gezellige middag georganiseerd in de Stroming.
Deze middag zal vanaf 14.00 uur muzikaal
opgeluisterd worden door schipperskoor ‘Recht zo
die gaat’ uit Raamsdonksveer. Wie mee wil deinen in
de Stroming kan elke ochtend een toegangskaartje á
€ 3,00 (incl hapje en drankje) ophalen bij de receptie
en let op, vol=vol.
Het wordt een dag met voor een ieder wat wils. Op
deze manier kan Koningsdag 2020 weer door elke
bewoner van Waspik mee gevierd worden.

Dorpskrant Waspik is een
initiatief van Platform
Waspik en verschijnt
vier keer per jaar huis
aan huis in Waspik.
Jaargang 13, nummer 1
Oplage: 2500 stuks
Redactie en vormgeving:
Marcel Donks Tekst en
Vormgeving
De volgende uitgave is
in juni 2020. Kopij kan
aangeleverd
worden
tot vrijdag 22 mei op
Schoolstraat 12 of via:
dorpskrantwaspik@
home.nl.
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Queen rocks!
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Rens de Hond speelt thuiswedstrijd bij BolderLive
Na in november 2015 al
een verbluffend optreden
in Den Bolder gegeven
te hebben, komt dé
nederlandse Queen tribute
band MIRACLE terug
naar Waspik op zaterdag
28 maart!
Al ruim 20 jaar staat
Miracle
gelijk
aan
ongeëvenaarde kwaliteit
en
professionaliteit
wanneer het aankomt op
het zo natuurgetrouw live
uitvoeren van de muziek
van de legendarische
Britse band Queen.
De bombastische Queen
sound wordt in al haar
facetten van het podium
geknald. Miracle legt

vooral de genuanceerde
focus op de muziek van
Queen, en zet daarbij een
eigen show neer. Met de
Italiaanse Jordan Trey
op zang, de uit Waspik
afkomstige gitarist Rens
de Hond (bekend van
‘We Will Rock You - The
Musical’), Leon Padmos
op keyboards en zang,
Bart ‘Dus’ Pellinkhof op
bas en Victor Louisa op
drums en zang verandert
Miracle ieder podium in
een Rock Stadion en laat
de band je de gouden jaren
van Queen herbeleven.
Kortom, Miracle staat
garant voor een muzikale
topavond!

Miracle is een indrukwekkende verschijning op het podium. De charismatische zanger Jordan Trey
benadert Freddie Mercury vocaal erg goed terwijl de van oorsprong Waspikker Rens de Hond soms
gewoon Brian May is.

Waspikse JeugdKwizz Op de koffie bij brandweer Waspik
Na het daverende succes
van vorig jaar, organiseren
we
opnieuw
een
spectaculaire Jeugdkwizz
in Waspik op zaterdag 9
mei tussen 15.00 en 18.00
uur. Met als afsluiting een
feestelijke prijsuitreiking
op vrijdagavond 15 mei!
Zet deze data alvast in je
agenda.
Jongens
en
meisjes
vanaf groep 5 tot en met
de tweede klas van de
middelbare school mogen
aan
de
JeugdKwizz
Waspik deelnemen. De
teams mogen minimaal
10 en maximaal 15
deelnemers
hebben.
Ieder team moet één
of twee volwassenen
aanstellen als begeleiding
van het team. Deze
volwassenen mogen niet
actief deelnemen aan de
opdrachten en vragen.
Daarnaast vragen wij per
team twee vrijwilligers
op te geven, die kunnen
helpen bij de Doe-

opdrachten in het dorp op
zaterdagmiddag 9 mei.
De Kwizz zal bestaan
uit verschillende doeopdrachten,
puzzels,
theoretische vragen en
verrassende uitdagingen
op
verschillende
plaatsen in het dorp.
Bij de normering van
de antwoorden houden
we rekening met de
gemiddelde leeftijd per
team. Het kan zijn dat
bij bepaalde opdrachten
een
hogere
weging
wordt gerekend voor een
gemiddeld jonger team.
Team opgeven
Je kunt jouw team t/m 31
maart opgeven via de site
www.jeugdkwizzwaspik.
nl.

De koffie op de brandweerkazerne van Post Waspik in de Stationslaan smaakt goed.
De brandweer houdt voortaan een keer per maand een inloop onder de noemer ‘Op
de koffie bij Brandweer Waspik’. Dit alles om nieuwe ‘parttime heroes’ te vinden
op het korps te versterken.
“De nood is hoog”, verzucht teamleider Theo de Graauw van Post Waspik tijdens de
eerste bijeenkomst in december onder het genot van een goede kop koffie. Tijdens
de inloop is een handvol geïnteresseerden langs gekomen. “We hebben echt extra
mensen nodig en dan met name voor de uitrukken overdag. Vroeger werkten veel
brandweerlieden bij bedrijven in het dorp. Er konden goede afspraken gemaakt
worden met werkgevers dus was er bij een calamiteit overdag voldoende personeel
om goede hulp te bieden. Tegenwoordig is dat anders. Veel mensen werken buiten
het dorp en om eerste hulp te kunnen bieden, is die afstand te groot.”
’s Nachts is de inzet bij uitrukken vanuit Post Waspik voorlopig geen probleem.
Inwoners van Waspik hoeven zich voorlopig dan ook geen zorgen te maken over
hun veiligheid: veruit de meeste uitrukken zijn ’s nachts. “Maar dat neemt niet weg
dat we echt extra mensen nodig hebben. We zoeken mannen en vrouwen tussen 18
en 45 jaar oud die in het bezit zijn van rijbewijs B, in goede gezondheid verkeren,
sociaal zijn en ook stressbestendig. Een parttime baan als brandweerman dus.
Naast de algemene jaarvergoeding, ontvang je een uurvergoeding voor opleiden,
oefenen en uitrukken. En het mooiste: je komt bij een mooie club mensen terecht
waarmee je samen dienstbaar kunt zijn voor de gemeenschap. Kom anders eens op
de koffie: als de deur open staat,
ben je altijd welkom.”
Belangstellenden kunnen op
de koffie gaan op 28 maart,
25 april, 30 mei, 27 juni,
29 augustus, 5 september
(open dag team Waspik
met overdracht van nieuwe
brandweerauto), 31 oktober,
28 november en 12 december.
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25 jaar Arabesk
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25 jaar Arabesk gevierd met 2 jubileum concerten
Het is inmiddels al
bekend: de leden van het
koor Arabesk uit Waspik
gaan een spetterend
concert geven in maart.
Zij vieren dan het feit
dat er al 25 jaar samen
wordt gezongen. Wat een
tijd, wat een prestatie
om al zolang bezig te
zijn! Terugkijkend in
de archieven herken
je allerlei namen van
mensen - uit Waspik en
omstreken - die ooit op de
een of andere manier een
bijdrage hebben geleverd
aan het koor. Wat zal
het leuk zijn om al die
koorleden,
dirigenten,
pianisten tijdens het
jubileumconcert te mogen
verwelkomen.
Een speciaal concert

waarin Arabesk de vier
seizoenen gaat bezingen.
Denk
daarbij
aan
bijvoorbeeld het alom
bekende
Singing
in
the rain, maar ook aan
September van Earth,
Wind & Fire en aan
Zoutelande van Blof. Een
gevarieerd
programma
met voor ieder wat wils.
Het
concert
vindt
plaats in Den Bolder op
zaterdag 21 maart om
20.15 uur en op zondag
22 maart om 14.00 uur.
Kaarten zijn te koop aan
de kassa bij den Bolder
of via www.denbolder.nl.
Volwassenen 11 euro 50
en kinderen 5 euro. Een
kopje koffie, thee, ranja is
inbegrepen. Tot ziens in
maart!

Thuis in Waspik zoekt vrijwilligers om Spreektaal te leren
Al enige tijd komt er in Den Bolder een groep mensen van buitenlandse komaf bij elkaar om elkaar en onze cultuur en taal te leren kennen.
Na de inburgeringscursus die iedereen al gedaan heeft, is het fijn om Nederlands te kunnen blijven oefenen, besloten is daarom de cursus
Spreekktaal te gaan geven. Wat houdt dat in? SpreekTaal is de meest gebruikte methode voor taalcoaching aan anderstaligen. Het materiaal
is uitgebreid getest in de praktijk en speciaal ontwikkeld voor taalvrijwilligers die anderstaligen ondersteunen met het beter leren spreken
van de Nederlandse taal. Het is geschikt voor zowel een-op-een taalcoaching als kleine groepen, eenvoudig in gebruik (geen leservaring
vereist), het biedt een goede aansluiting op de dagelijkse praktijk en is laagdrempelig, leuk en leerzaam. Hiervoor zoeken we een vrijwilliger
met belangstelling voor deze groep mensen en voor taal natuurlijk. Als ondersteuning kun je een cursus Basistraining Taal gaan volgen via
het Taalhuis van de Bibliotheek. Dit neemt 5 x 3 uur van uw tijd in beslag en zorgt ervoor dat u goed voorbereid bent. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met beheerder Marjoleine Veldhuisen, zij gaat deze groep ook als Taalcoach begeleiden en de cursus volgen.
marjoleine@denbolder.nl of 06-50967936.

Carnaval 2020 was een super jaar!
Stichting Jeugdcarnaval Waspik kijkt terug op een mooi carnavalsjaar. Dat begon
al met een geslaagd Songfestival op 8 februari met mooie optredens. Vooral
De Ploegers beleefden hoogtijdagen door winst
met hun all time favorite nummer ‘Vette Kop’.
De keuze om een keer een Best Of avond te
houden bleek perfect! Carnaval 2020 olv
Prinses Maon d’n 2e, de Raad van Elf
en de Dansmariekes was prachtig. De
Prinses genoot zeker van haar rol en
ook de Raad en de Dansmariekes
straalden veel plezier uit op het
podium. De optocht dreigde door
de harde wind in het water te vallen
maar gelukkig werd binnen no time
een goed alternatief binnen bedacht.
Het werd een preview voor de optocht
die 15 maart alsnog door de straten trekt.

Lezing over Limburg
Op donderdag 19 maart
om 20.00 uur (inloop
19.30 uur) verzorgt HKK
Op ’t Goede Spoor in
Buurthuis ’t Schooltje een
lezing over ‘Limburg, een
eigenaardig kind in de
Nederlandse familie’ door
Eric Lemmens. Limburg is
een bijzondere provincie
die (in de huidige vorm)
pas sinds 1839 deel
uitmaakt van Nederland.
Het werd in de 19e eeuw
‘een eigenaardig kind in
de Nederlandse familie’
genoemd. De provincie

had bij België gehoord en
veel Limburgers waren
liever Belg gebleven. Of
ze wilden zich aansluiten
bij Duitsland. Ook vele
Nederlanders waren de
provincie liever kwijt dan
rijk. De lezing behandelt
de staatkundige positie
van Limburg tussen
1815 en 1918. Hoe
verhield de Limburg zich
tot het Koninkrijk der
Nederlanden dat in 1815
kwam. De lezing is voor
leden gratis toegankelijk;
niet leden 3,50 euro.
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‘t Binnenhof 5 jaar

Van alles bij Hieriest
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‘t Binnenhof: verrassend veelzijdig!

Zo, het was een leuke en sfeervolle carnaval bij
Hieriest. Hieriest wil bij deze nogmaals DJ Jan en Pim
en alle carnavalsgasten hiervoor hartelijk bedanken! Na
de carnavalsdrukte is Hieriest enkele dagen gesloten
geweest en niet alleen om alles op te ruimen maar ook
om het eetcafé te voorzien van nieuwe kleuren. Kom
gerust eens kijken en genieten van de gezelligheid
bij Hieriest. U kunt bij ons terecht voor een drankje
maar ook voor een hapje eten bent u bij Hieriest op het
juiste adres. Naast traditionele gerechten kunt u ook
gerechten kiezen van onze TexMex kaart.

Voor wat betreft de diverse evenementen in 2020 volgt
hieronder de agenda:
Zaterdag 4 april Parijse thema avond
Zondag 12 april Mathieu Hermans Tocht
Zondag 31 mei Asperge menu
Zaterdag 13 juni Spaanse Salsa thema avond
Zaterdag 12 september Aziatische thema avond
Donderdag 13 oktober Gala Diner Zonnebloem
Vrijdag 30 oktober Whisk(e)y proeverij rond de wereld
Zaterdag 31 oktober Zwitserse thema avond
Zaterdag 7 november Hieriest 6 jaar met live SUR5
Zaterdag 21 november Engelse thema avond
Zaterdag 28 november Waspikse Muziekquiz
Vrijdag 18 en Zaterdag 19 december TOP2000 avond
En natuurlijk iedere tweede woensdag van de maand
(muv juli en augustus) het Lekker Avondje Samen
Top, een lekker 3 gangen menu geserveerd door de
Toppers. Voor deze avonden en de thema avonden/
asperge-menu/whisk(e)y proeverij dient u wel in te
schrijven via 0637329146. In de loop van 2020 zullen
er ongetwijfeld meer evenementen bijkomen dus
check regelmatig onze website www.hieriest.nl.

Op 30 mei 2015 opende ’t
Binnenhof in Waspik haar
deuren; de rode loper lag
uit om dit heuglijke feit te
vieren. Vele nieuwsgierige
dorpsgenoten liepen die
dag over de die rode loper
om te kijken wat er van het
voormalig Rabobankpand
gemaakt
was:
een
ontmoetingsplek in een
sfeervolle ambiance met
winkeltjes en diensten,
waar mensen ook terecht
kunnen voor een kopje
koffie of een kleine lunch.
Nu zijn we dus bijna 5
jaar verder en kunnen we
eind mei 2020 ons eerste
lustrum vieren!
In die 5 jaar zijn er
ook wel veranderingen
geweest: wie nu ’t
Binnenhof binnenloopt,
vindt
daar
andere
ondernemers dan in 2015.
Ondernemers komen en
soms gaan ze ook weer;
de een groeit uit zijn jasje
en zoekt een andere stek,
de ander besluit om het
toch anders te gaan doen
of om te stoppen en weer
een ander heeft zijn plekje

in ’t Binnenhof gevonden
en blijft voor langere tijd.
Elke ondernemer had
en heeft zo zijn eigen
redenen, maar het concept
staat nog steeds: ’t
Binnenhof is een project
dat kleine en/of startende
ondernemers de kans
geeft hun bedrijf verder
uit te bouwen.
En dat streven we nog
steeds na! We willen
met ’t Binnenhof zoveel
mogelijk winkels en
diensten bieden om het
dorpshart van Waspik
levendig te houden.
Daarom is het leuk te
kunnen melden dat er
binnenkort 2 nieuwe
ondernemers starten in ’t
Binnenhof:
“Tammie’s Trimsalon” zal
vanaf 4 maart open zijn
voor klanten. U kunt hier
terecht met uw huisdier;
grote en kleine honden,
katten en ook andere
huisdieren zijn welkom.
Eigenaresse Tamara trimt
al honden sinds 2011
en heeft een trimsalon
in Raamsdonksveer en

Geertruidenberg gehad.
Nu opent zij dus in ’t
Binnenhof haar salon.
Informeer gerust naar de
mogelijkheden of bezoek
haar facebookpagina.
Brasserie “de Raetsdame”
opent begin maart haar
deuren. U kunt hier o.a.
terecht voor een heerlijk
kopje koffie (of ander
drankje) met huisgemaakt
gebak of een luxe belegd
broodje.
Daarnaast
is er de mogelijkheid
speciaal gebak op maat
te laten maken. Maar
deze Raetsdame is een
veelzijdige dame! Naast
de brasserie opent zij
ook een winkel waarin
diverse
bakmaterialen,
ingrediënten en heerlijke
streekproducten
zullen
worden aangeboden. En
zij biedt de mogelijkheid
voor het organiseren
van (kinder-) feestjes en
workshops en het huren
van vergaderruimte. De
winkel zal begin maart
openen. De brasserie (met
terras) zal medio april/mei
open zijn voor publiek.
Loop gewoon ‘ns binnen
bij ’t Binnenhof om de
sfeer te proeven! De rode
loper van 2015 ligt er
niet meer, maar de deur
is open; u bent van harte
welkom! Kijk op het
scherm naast de deur voor
actuele openingstijden.
Mon Ballon, 2de Hands
Boekenwinkel Waspik,
DPD en UPS-servicepunt,
Promentor,
Really-IT
B.V.

Dagtrip naar De Zuiderzee
Senioren Vereniging Waspik houdt op 22 mei een busreis naar Urk. Vertrek is om
08.30 uur vanaf de Theresiakerk en om 08.45 uur vanaf Den Bolder. De dagreis is
bedoeld voor leden van de Senioren Vereniging, maar ook niet leden zijn welkom.
Zij zullen bij aanmelding worden geplaatst op een wachtlijst. Na de sluitingsdatum,
zullen zij op volgorde van aanmelding worden benaderd voor deelname aan deze
dagtocht indien er nog plaatsen beschikbaar zijn. De kosten voor niet leden bedraagt
€80,-. Aanmelden voor 30 april bij Harrie van Zon, Leeuwerik 45 in Waspik.

6

VC Atak’55
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Volleybalvereniging V.C. Atak’55 bestaat 65 jaar
Verenigingsfoto
Op zaterdag 8 februari
is er een prachtige
verenigingsfoto gemaakt.
Tussen de wedstrijden
door hebben bijna 150
leden zich verzameld in
SportCentrum
Waspik
om een verenigingsfoto
te maken in de nieuwe
tenues. Zonder de steun
van onze hoofdsponsors
Van Gorp Diervoeders
en FEK metaal waren
de nieuwe tenues niet
mogelijk en dat is zeker
een moment waard om
bij stil te staan. Nog
bedankt daarvoor! Dit is
het resultaat van de foto
met nagenoeg alle leden
daar op:

Kaarten

Buurthuis ’t Schooltje
in Waspik organiseert
op zondag 29 maart een
kaartmarathon. Het gaat
om rikken en jokeren.
Deelnemers
dienen
uiterlijk om 09.30 uur
aanwezig te zijn. Koffie
en thee bij aanvang zijn
gratis en ook de lunch is
inbegrepen. De opbrengst
van de kaartmarathon gaat
naar het Updatefonds van
‘t Schooltje. Inschrijven
kan voor 10 euro bij Theo
Rekkers: 06-10697340.

Beach 2020 weer in
Waspiks centrum
De organisatie van V.C. Atak’55 heeft niet
stilgezeten. Na vier succesvolle edities organiseert
de Waspikse volleybalclub op zaterdag 6 juni en
zondag 7 juni 2020 de vijfde editie van ATAK
BEACH, hét beachvolleybalevenement van
Waspik en omstreken. Het tropische strand zal
weer neerstrijken op het Dorpsplein waar jong
en oud kunnen genieten van beachvolleybal,
gezelligheid en zomerse sferen.
V.C. Atak55 heeft een rijke historie opgebouwd
als het gaat om het organiseren van succesvolle
beachvolleybaltoernooien. Op diverse locaties in
Waspik werden jarenlang toernooien in combinatie
met geweldige feestavonden georganiseerd.
Na
een
lange
stilte
keerde
het
beachvolleybalevenement terug onder de
naam ATAK BEACH. Vanaf 2016 vindt
het beachvolleybaltoernooi plaats op het
Dorpsplein midden in het centrum van Waspik in
samenwerking met de Gemeente Waalwijk, een
aantal sponsoren en een grote groep vrijwilligers.
Ook dit jaar organiseert V.C Atak’55 het
beachvolleybaltoernooi
voor
een
brede
doelgroep. Er is een jeugdtoernooi waarbij de
jeugd kennis maakt met de beachvolleybalsport
en kan ploeteren in het losse zand met vriendjes
en vriendinnetjes. Uiteraard vindt er ook voor de
senioren een toernooi plaats, van recreatief t/m
divisieniveau.
Het doel is om jong en oud op alle niveaus en het
publiek een prachtig beachweekend in exotische
sferen op een tropisch aangekleed Dorpsplein te
bezorgen.
Noteer 6 en 7 juni alvast in de agenda! Op korte
termijn zal er meer informatie beschikbaar komen.
Houd hiervoor de website en de facebookpagina
van V.C. Atak’55 in de gaten.

V.C. Atak’55 bestaat 65
jaar!
Ook
werd
het
jubileumjaar, 65 jaar
Atak, afgetrapt met een
leuke verrassing: de Atakbril. Een uniek exemplaar,
verkrijgbaar in het zwart
en rood. Op verschillende
momenten gedurende het
jaar zullen ze te koop
zijn. Het weekend werd
vervolgens afgesloten met
een swingend feestje! De
jeugdspelers hebben Café
d’Ouwe Haven alvast
warmgedraaid,
waarna
de senioren ook nog een
fris drankje en dansje
gedaan hebben. Het
thema van Carnatak was
‘Briljant’. Het was weer

een gezellige boel!
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.

Zomerkamp 2020
Ook dit jaar gaat het Zomerkamp weer op pad met
de Waspikse jeugd van 8 tot 16 jaar. Dit jaar gaat
de mooiste week van het jaar voor vele jongeren uit
Waspik weer naar het bekende Heeswijk Dinther.
Op deze plek zijn al veel zomerkamp-herinneringen
gemaakt! Het kamp zal plaatsvinden van 12 tot
en met 18 Juli. Belangrijke activiteiten tijdens het
zomerkamp zijn zeskamp, Variété, spellen in het bos,
spooktocht, ravotten enzovoort enzovoort. Inschrijven
is mogelijk van 6 april tot 30 mei! Wacht dus niet te
lang, deze week wil je niet missen. Wil je kijken of
hét Zomerkamp iets voor jou of je kind is? Dat kan!
Tijdens het Zomerkamp@the park op 28 mei voor
kinderen van 6 t/m 14 jaar. Tot dan!
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Erop uit in Waspik

Heren 1 Witte Ster op kampioenskoers

“Erop uit in Waspik” organiseert sinds 2015 jaarlijks
vanaf begin juli tot half augustus 3 maal per week
activiteiten in wisselende locaties voor mensen die
in Waspik wonen. Dit jaar is dat van 13 juli t/m 21
augustus. Omdat ‘t Schooltje en Den Bolder dan
dicht zijn en familieleden op vakantie zijn, dreigt
eenzaamheid. De werkgroep “Erop uit in Waspik”
heeft de verantwoordelijkheid en het initiatief
genomen om het alleen / eenzaam zijn gedurende de
zomermaanden te beperken c.q. voorkomen. Doe dus
mee aan de activiteiten. Het programma volgt later.

Er wordt bij Witte Ster
sinds kort een beetje
gedroomd
van
een
kampioenschap in de 2e
divisie. Na 17 speelrondes
staan de mannen van Roy
Meijs aan kop van de
ranglijst. Er is overigens
geen sprake van rust,
want de nr. 2 Apollo volgt
op 1 punt. Toch is deze
prestatie nu al bijzonder
te noemen.
In
2017
werd
de
formatie
kampioen
in de hoofdklasse en
gingen ze met heel
veel enthousiasme en
met nagenoeg dezelfde
samenstelling, de nieuwe

BC Vitesse nieuws
BC Vitesse, de badmintonvereniging in Waspik, heeft
het goed voor elkaar. Er komen nog steeds nieuwe
leden bij en dat wil toch wel wat zeggen. Landelijk
gezien loopt de populariteit van badminton enigszins
terug en dat is onbegrijpelijk, want badminton is een
hele leuke en vooral een super snelle sport. Nieuwe
leden worden op de eerste speelavonden begeleid om
de techniek en tactiek onder de knie te krijgen, als
daar behoefte aan is. Tevens krijgen nieuwe leden een
shirt van de club. De organisatie binnen de club is van
een hoog niveau. Niet alleen het bestuur doet er alles
aan om het binnen de club gladjes te laten verlopen,
maar er dienen zich ook clubleden aan die activiteiten
organiseren zoals toernooien en feestjes. Op 20
april wordt voor de eerste keer de Spektakelavond
georganiseerd. Wat deze avond precies gaat brengen,
wordt nog niet wereldkundig gemaakt. Maar wat wel
duidelijk is dat we daarna, onder het genot van een
hapje en een drankje, het voorjaar in gaan luiden.
Volgend jaar bestaat BC Vitesse 50 jaar en zal er weer
een groot feest georganiseerd worden. Onze club is
een levendige vereniging. Zou je deze sfeer een keer
willen proeven, dan kan je actief gratis twee avonden
meedoen door de 2x spelenkaart uit te knippen en
deze op maandagavond mee te nemen. Heb je weinig
badmintonervaring, dan houden we daar natuurlijk
rekening mee. Ben je een ervaren badmintonner dan
kom je ook volledig aan je trekken. Ben je niet in het
bezit van een racket, dan is dat geen probleem, want
die kan je van de club lenen. Tevens hebben wij een
paar jaar geleden een Vijfkeerspelen kaart bedacht, die
je voor € 25,-- kan kopen. Maar je kan natuurlijk ook
gewoon lid worden. Je bent van harte welkom.

uitdaging
aan
in
de
landelijke
2e
divisie.
Ambities
waren handhaving en
doorontwikkelen tot een
stabiele 2e divisionist.
Nou, dat liep even anders.
De stap ‘handhaven’ werd
meteen overgeslagen en
afgelopen seizoen misten
de mannen op een haar
na promotie naar de 1e
divisie, door een zeer
knappe 3e plaats te halen.
Een seizoen waarin alle
thuiswedstrijden werden
gewonnen maar waar er
net teveel punten buiten
Waspik bleven liggen.

Dat zorgde ervoor dat
de ambities dit seizoen
zijn bijgesteld en er werd
uitgesproken om voor het
kampioenschap mee te
willen spelen.
We vroegen trainer/
coach Roy Meijs wat er
veranderd is waardoor
hij denkt dit jaar voor een
kampioenschap te kunnen

En dat werkt tot op heden:
17 wedstrijden gespeeld,
14 gewonnen, 2 gelijk
en slechts 1 verliespartij
zorgen er voor dat de heren
op de 1e plaats staan. Dat
maakt, met nog maar 5
wedstrijden te spelen, dat
de ambitie is veranderd
van een doelstelling tot
een reële kans op een
kampioenschap.
Het
wordt
sowieso
een
hele
spannende
ontknoping
van
dit
competitiejaar en de heren
gaan er alles aan doen
om hun doel te bereiken.
Bent u benieuwd hoe
deze mannen dat doen?
Kom dan eens kijken
naar een (thuis)wedstrijd.
Spanning en sensatie
gegarandeerd.
De
agenda van de resterende
thuiswedstrijden:
Sportcentrum Waspik:
Witte Ster 1 – Quintus 3
Zondag 22 mrt 14.25 uur
Witte Ster 1 – Apollo 1
gaan. Roy Meijs: ‘Buiten Zondag 5 april 14.00 uur
het aantrekken van een Tot ziens in Waspik!
extra selectiespeler is
er in de Heren 1 groep
niet zoveel veranderd.
Ik denk dat de grootste
verandering isdat we het
niveau nu echt gewend
zijn en de jongens die pas
2 jaar echt bij de senioren
spelen, nu een stuk
volwassener zijn in hun
spel.De kracht van deze
hechte groep is dat we
niet afhankelijk zijn van
1 of 2 spelers. Iedereen
is belangrijk en is bereid
omhard voor elkaar te
werken.’
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Oprichters Pater Moeskroen terug in Waspik
Een bijzonder concert:
dat zal het optreden van
de Mannen van Naam op
zaterdag 4 april in Den
Bolder zeker worden. Na
diverse try-outs en een
aantal voorstellingen staat
het nieuwe programma
De Duivelsbrug als een
huis. In Waspik spelen
Roy Koopmans en Lars
Gommers ter gelegenheid
van 15 jaar Boldertheater
een deuntje mee.

Mannen van Naam? Niet
bij iedereen gaat er meteen
een belletje rinkelen.
Pater Moeskroen? Dan
wel! De drie Mannen
van Naam, Ad Grooten,
Ton Smulders en Wilbert
van Duinhoven, stonden
ooit aan de wieg van het
succesvolle Moeskroen.

Maar om nou te zeggen
dat Mannen van Naam een
tweede Pater Moeskroen
is, zou afbreuk doen aan
de kleinkunst die het trio
al vier programma’s lang
op de planken brengt.
“Natuurlijk hebben we
met onze jarenlange
inbreng
bij
Pater
Moeskroen aardig wat
bagage”,
vertelt
Ad
Grooten.
“Eigenlijk
zijn we elkaar nadat we
afscheid namen bij de
band nooit echt uit het
oog verloren. In 2013
besloten we samen een
programma te maken met
liedjes over zaken die ons,
mannen van middelbare
leeftijd bezig houden. Die
samenwerking smaakte
naar meer en ook het
publiek wist ons als
Mannen te waarderen. Wat
begon als nevenproject is
nu muzikaal gezien voor
ons alledrie hoofdzaak
geworden.”
De vier programma’s die
de Mannen van Naam tot
nu toe hebben gebracht,
werden
door
critici
lovend ontvangen en door
veel mensen bezocht.
Toch werd het volgens

Foto: Jaap Reedijk

Ad tijd voor iets nieuws.
“Je merkt dat het lastiger
wordt om bij theaters
geboekt te worden. Tribute
bands zijn helemaal in en
theaters spelen vaak op
safe en kiezen eerder daar
voor. Dus moesten we
met iets anders komen. In
een huisje in de Ardennen
zagen we het licht: we
moesten een verhaal gaan
vertellen.”
Nou is het vertellen
van een verhaal met
‘meesterverteller’
Ton Smulders in de
gelederen geen probleem.

Sterker nog: de vorige
programma’s werden ook
aan elkaar gepraat met
anekdotes uit het leven
van Ton en zijn kompanen.
Het was dan ook de van
oorsprong Ulvenhouter
die kwam met het idee
een programma rond de
sage van de Duivelsbrug
te maken. “De sage
vertelt over Catharina
van Gaveren en Walter
van
Ulvenhout
die
verliefd zijn op elkaar.
De vader van Catharina,
Raso van Gaveren, Heer
van Breda, vindt de

familie Van Ulvenhout
beneden zijn stand, dus
wordt Catharina in een
klooster opgesloten. Een
zoektocht van Walter
volgt en uiteindelijk vindt
de climax van het verhaal
plaats op de Duivelsbrug,
die nu nog in het
Ginneken ligt. Spanning
alom dus!” In Waspik zal
de voorstelling een extra
tintje krijgen. Waspikkers
Lars Gommers en Roy
Koopmans spelen een
aantal nummers mee.
Lars Gommers is geboren
Waspikker, afgestudeerd
als drummer aan het
conservatorium,
speelt
als
sessiemuzikant
en in diverse bands.
Roy Koopmans is sinds
kort Waspikker: pianist/
gitarist,
speelde
in
Ambacht en is muzikaal
leider van de River Zydeco
band uit Raamsdonk.
Lars
en
Roy
zijn
muziekvrienden.
De
voorstelling
van
Mannen van Naam in Den
Bolder vindt plaats op
zaterdag 4 april om 20.15
uur. Kaarten zijn à 16,50
euro te koop via www.
denbolder.nl.

Toneelgroep Strik speelt… “Camping Catastrofe”
Steffy is een camping begonnen, pal naast de camping van Gerrit. Deze laatste is daar niet bepaald gelukkig mee en steekt dat niet onder
stoelen of banken. Omdat Steffy méér gasten heeft dan hijzelf, gaat Gerrit tot het uiterste om te ontdekken waarom Steffy zoveel succes
heeft. Dat succes van Steffy hangt voor een groot deel af van haar moeder, die op de camping vele taken vervuld. Niet altijd tot ieders
tevredenheid, maar goed, waar gehakt wordt, vallen spaanders. Op camping de Blauwe Vis strijken deze zomer een aantal merkwaardige
gasten neer. Steffy is daar blij mee, Gerrit wat minder. Deze gasten brengen echter allemaal hun eigen geheimen mee. Er blijken zich al snel
zaken af te spelen die helemaal niets met vakantie te maken hebben… Zal het Steffy lukken haar camping overeind te houden? Of zal Gerrit
zaken ontdekken die het daglicht niet kunnen verdragen? Kunnen de gasten zich staande houden tussen het kampvuur, het aquajoggen, de
natuurlijke bron en de bingo?
Kom naar één van onze uitvoeringen en beleef het 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. Toneelgroep Strik speelt op zaterdag 28 maart en 4 april om 20.00
uur en zondag 5 april om 14.30 uur in buurthuis ’t Schooltje. 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.
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LangstraatZon: verduurzamen
en financieel voordeel
LangstraatZon is een
duurzaam initiatief door
en voor inwoners van
Gemeente
Waalwijk.
Door in één of meerdere
van de geplande bijna
15.000
zonnepanelen
te investeren, kunnen
wij onze eigen energie
opwekken.
Het
Waalwijkse
zonnepark
gaat het milieu en
volgende
generaties
een
handje
helpen,
maar levert ook fikse
financiële voordelen voor
de deelnemers van de
coöperatie op.
Of je nu een koopwoning
hebt of huurt, een
vereniging,
stichting
of ondernemer bent;
via
LangstraatZon
kun jij ‘zelf’ zonneenergie
opwekken.
Het zonnepark biedt
uitkomst voor diegenen
die geen zonnepanelen
op hun eigen dak kwijt
kunnen of willen, maar
wel van de voordelen
willen profiteren. Via
LangstraatZon
word
je samen met andere
Waalwijkers
medeeigenaar
van
het
binnenkort te realiseren
zonnepark
op
de
voormalige vuilstort op
het Ecopark. Direct na
de inschrijvingstermijn
start de bouw van het
zonnepark. Rond juni/

juli 2020 is het dan zover;
dan moet het eerste deel
van het park opgeleverd
worden. Dan zal ook de
teller qua rendement gaan
lopen. In eerste instantie
kunnen 750 huishoudens,
verenigingen, bedrijven
en/of
instellingen
deelnemen. In 2021 wordt
dit aantal uitgebreid tot
1.500.
Het project kan van
start als er circa 650
deelnemers
voor
de
coöperatie zijn die bij
elkaar ongeveer 22.500
LangstraatZonDelen
afnemen. Je betaalt pas
als het absoluut zeker is
dat het project doorgaat.
De teller loopt, doe je ook
mee?
Heb jij een vraag
over
deelname
aan
LangstraatZon,
neem
dan een kijkje op www.
langstraatzon.nl.
Hier
vind je meer informatie
en antwoord op de meest
gestelde vragen. Vind
je het fijner om jouw
beslissing op basis van
een face-to-facegesprek
te nemen? Mail dan naar
info@langstraatzon.
nl voor de aanvraag
van een vrijblijvend
adviesgesprek.
De
adviesgesprekken vinden
plaats in Waalwijk bij
Rabobank de Langstraat
of in het gemeentehuis.

Dorpsboerderij zoekt beheerders
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

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,
telefoon 0416-314026

“Opschoondag is nog steeds
hard nodig!”

Zwerfafval ligt overal
en is niet alleen een
doorn in het oog, het is
enorm schadelijk voor
het milieu. Eén van de
grootste problemen is het
plastic afval dat op straat
wordt gegooid. Plastic
verdwijnt namelijk niet uit
de natuur, het breekt heel
langzaam af in minuscule
stukjes en vormt een
enorme bedreiging voor
het milieu, allerlei dieren
en zelfs onze gezondheid.
Er is de laatste jaren
steeds meer aandacht
gekomen voor de plastic
soep in de oceanen en het
wordt hoog tijd dat we

hier met z’n allen iets aan
doen. Met het oprapen van
zwerfafval kan iedereen
helpen met dit probleem.
Op 21 maart, in de
week van Nederland
Schoon, is de Landelijke
Opschoondag.
In Waspik steken op
deze dag vrijwilligers en
schoolkinderen de handen
uit de mouwen.
Op 21 maart wordt er
om 9.00 uur vanuit
De
Dorpsboerderij
gestart.
Daar
wordt
de
taakverdeling
bekendgemaakt en het
schoonmaakmateriaal

(vuilniszakken
en
handschoenen)
uitgedeeld. Rond 11.30
uur is de schoonmaakactie
afgelopen.
Na
het
opruimen staat er in De
Dorpsboerderij voor alle
vrijwilligers koffie, thee
of fris met iets lekkers
klaar.
De kinderen van de
basisscholen De Veste en
De Brug helpen dit jaar
ook mee, respectievelijk
op 19 maart en 20 maart.
Om de Opschoondag tot
een succes te maken, zijn
veel vrijwilligers nodig.
Wilt u meehelpen? Vaders,
moeders,
kinderen,
oudere, iedereen is van
harte welkom.
Voor meer informatie
over het programma in
Waspik of om je aan te
melden kun je terecht bij:
Johan de Hond (312562
/
06–49803888
of
johandehond@home.nl).
Namens Platform Waspik
“Laten we ons mooie dorp
schoon houden!”
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Gezocht: mensen met het hart
op de goede plaats
Gezocht: mensen met het
hart op de goede plaats die
wat tijd vrij willen maken
voor mede-Waspikkers!
Wij zijn Marian van den
Berg en Willemien Smits,
coördinatoren van Sociaal
Contact Waspik, en in ons
vrijwilligerswerk zien wij
een steeds maar groeiende
groep mensen die zich
alleen/eenzaam voelen.
En doordat iedereen
langer thuis moet en wil
blijven wonen zien we ook
steeds meer mensen die
afhankelijker worden van
anderen om buitenshuis
te kunnen komen. Wie
zijn dat dan? Mensen
zoals u en wij die door
allerlei omstandigheden
in de vergetelheid dreigen
te raken en dat soms al
zijn! Ook in ons dorpje?
Zijn daar mensen die
alleen / eenzaam zijn?
Jazeker, óók in Waspik,
en wel meer dan u
vaak denkt… Mensen
van alle leeftijden, die
door
omstandigheden
die ze niet zelf in de
hand hebben in een
isolement komen. Denk
aan: scheiding, verlies,
financiële
omstandigheden,
lichamelijke
achteruitgang, geestelijke
problemen, een partner
die ziek is en waardoor
je ook zelf de deur haast
niet meer uit komt,
enz. Wat doet Sociaal
Contact Waspik voor
deze mensen? De mensen
komen bij ons via de
huisarts, wijkverpleging,
apotheek, de kerken, team
Wijz van de gemeente,
heel soms trekken ze zelf
aan de bel. Een van de
coördinatoren gaat op
bezoek en we proberen
samen te kijken waar
de mensen behoefte aan

hebben, dat kan zijn
regelmatig een bezoekje
van
een
vrijwilliger
om een kopje koffie te
drinken, een luisterend
oor,
een
boodschap
samen doen, een stukje
wandelen, naar theater
gaan, winkelen, fietsen
op de e bike duo fiets, 1
keer per week de partner
de gelegenheid geven
om iets voor zichzelf te
doen en de batterij op te
laden. Wij hebben ook
een koffieclubje opgezet
die 1 keer per week bij
elkaar komen in Den
Bolder, en zijn aan het
onderzoeken of we een
tweede groepje op kunnen
zetten, er is behoefte aan!
Al 2 jaar organiseren wij
een kerstdiner op Eerste
Kerstdag, jaarlijks maken
wij een uitstapje met
een groep van zo`n 20
mensen. Wij proberen
een
vrijwilliger
en
activiteiten te zoeken
die bij de mensen past.
Onze vrijwilligers zijn
heel belangrijk voor
de mensen, zijn vaak
hun vaste (soms enige!)
contact per week. Maar
vrijwilligers zijn ook
moeilijk te vinden voor
ons! Daarom roepen wij
op deze manier uw hulp
in. In de omgeving van
ons dorp hoor je altijd dat
Waspik zo actief is, dat er
zoveel te doen is en dat
er hier nog naar elkaar
omgekeken wordt! Laten
we dat dan eens zien door
ook daadwerkelijk voor
elkaar te zorgen! Wij zijn
elke woensdag van 10
tot 12 uur te vinden in
de foyer van Den Bolder.
Marian van den Berg (0618435995),
Willemien
Smits (06-38572896) of
pscwaspik@gmail.com.

Wethouder Daandels neemt AED in gebruik
Op
maandag
20
januari
kwamen
de
buurtbewoners/donateurs,
de deelnemers aan de
training en hulpverleners
naar ‘De Langendam’,
in Waspik. Wethouder
Eric Daandels onthulde
daar op ’t Vaartje het
levensreddende
AED
apparaat en gaf persoonlijk
toelichting. Eerder reikte
hij aan de deelnemers
van
het
reanimatietraining de certificaten
uit. Er ontbrak op de
Langstraatdijk
tussen
Waspik en Capelle een
apparaat. Vandaar dat de
initiatiefnemers Marianne
en Sjaak de Bont, Arnold
de Graauw en René de

De nieuwe BuurtAED bij De Langendam is operationeel; wethouder Daandels in gesprek met de buurtbewoners (foto: René
de Bont)

Bont de crowdfunding
actie met steun van Ted
Elschot van de Gemeente
Waalwijk zijn gestart. Nu
is het netwerk versterkt.
Wethouder Daandels is
zelf ook gediplomeerd

en hij hoopt dat er voor
de volgende jaarlijkse
training
zich
weer
nieuwe deelnemers zullen
melden. Deze zal opnieuw
ondersteund worden door
de gemeente Waalwijk.

AED nu ook bij Sportpark De Lindenheuvel
RKSV
The
White
Boys heeft sinds eind
december de beschikking
over een Automatische
Externe
Defibrillator
op het sportcomplex.
Deze
Buurt-AED
is
mogelijk gemaakt door
een inzamelingsinitiatief
van de voetbalclub via
buurtaed.nl in de buurt
en ter plaatse op het
sportcomplex door de
bijdragen van spelers en
supporters.
Met dit initiatief wil
RKSV The White Boys
iets terug doen voor de
wijk rondom Soccer
Campus de Lindenheuvel.
Een AED is onmisbaar
bij een hartstilstand.
Iedereen in de buurt kent
de voetbalclub. Door de
AED op een herkenbare
plek op te hangen draagt
The White Boys bij aan
het toegankelijk maken
van AED’s in de buurt.
Hopelijk
redden
we
hierdoor in de toekomst

levens van mensen met
een hartstilstand.
Ook de FIFA onderschrijft
het belang van een AED.
Als het aan hen ligt
moet elke voetbalclub
een AED-kastje hebben.
RKSV
The
White
Boys is een ambitieuze
voetbalclub
met
de
ambitie om in de top
van het amateurvoetbal

mee te draaien. Dankzij
de Buurt-AED kunnen
de teams nu in een
hartveilige omgeving hun
sport beoefenen.
RKSV The White Boys
bedankt alle vrijwilligers,
donateurs en Gemeente
Waalwijk
voor
hun
bijdrage aan dit initiatief!
Waspik-Boven is hiermee
weer veiliger geworden.
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Opzij!

Om alvast aan de snelheidslimiet te wennen die vanaf medio maart gaat gelden, rijd ik sinds enkele maanden een stukje rustiger over ’s
heeren wegen. En ik moet zeggen: dat bevalt eigenlijk prima!
Geen gejakker, geen getob om nog snel wat tijd terug te halen of gassen vóór het verkeerslicht: was het nog oranje of… ben ik door
rood gereden? Niet zo lang mogelijk links rijden om maar niet tussen het verkeer op de rechterhelft terecht te komen. De stress spat
niet langer uit je oren: opzij opzij opzij, maak plaats maak plaats maak plaats. Je komt veel relaxter en eigenlijk maar een fractie later
aan op je bestemming. Echt waar!
En er zijn nog meer voordelen. Je auto slurpt minder benzine, als je rustiger rijdt. Dat betekent niet alleen dat je goedkoper rijdt, maar
ook dat je het milieu minder belast. Voeg daar nog het voordeel bij dat dit rijgedrag veiliger is. Wie kan er dan nog volhouden dat hij
de limiet van 100 gaat negeren?
Toch hoor ik zulke geluiden, ook van land- en dorpsgenoten die ik verstandiger had ingeschat. Zij achten zich niet gebonden aan een
regel die hen, toch al zo vaak het ‘slachtoffer’, belemmert in hún vrijheid. In hún leven is het gaspedaal een van de verworvenheden
die hún bestaan nog enigszins draaglijk maken en voor geen prijs zijn ze bereid om dat pedaal iets minder diep in te trappen. Voor het
milieu moet je niet bij hen zijn –uit berekening en eigenbelang kiezen ze vaak zelfs voor het (extreem-)rechtse standpunt dat het gedrag
van de mens niets te maken heeft met de huidige stikstofcrisis. Met dank aan Thierry! Lekker gemakkelijk… maar niet vol te houden.
Mensen met kinderen en kleinkinderen kijken vaak wat verder dan hun neus lang is. Zij willen een wereld nalaten die schoon is. Want
er komt een moment dat die kinderen gaan vragen: wat heb jij eraan gedaan om mijn wereld leefbaar te houden? Wat ga je dan zeggen?
Ik mocht Greta Thunberg niet zo, dussss ….? Ik vrees dat je dan op weinig begrip zult kunnen rekenen! Nee, beste bumperklever, je
bent gewoon keihard medeschuldig aan hún probleem.
Ook in Waspik wordt vaak te hard gereden, op doorgaande wegen en in de wijken. Niet alleen door testosteronbommen tussen de
18 en de 25 jaar, maar ook door oudere (wijzere?) lieden, vaak uit gewoonte of uit een gebrek aan zelfbeheersing. Ik zou hun, om
bovengenoemde redenen, willen vragen om het wat rustiger aan te doen. Dat getuigt méér van stoerheid dan het ongeremd gas geven.
Bovendien, dat laatste kan een gorilla of chimpansee óók. You can make the difference!
Gegroet. Vincent

Vrijwilligersmakelaar Waspik

Ouwe Haven programma

Hallo, ik ben Patricia Braat. Per 1 januari ben ik de contactpersoon voor
Whapp en vrijwilligersmakelaar binnen de gemeente Waalwijk. Whapp
is de app waarmee buurtgenoten elkaar kunnen helpen. Met deze app
willen we de inwoners van Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle op een
gemakkelijke manier met elkaar verbinden.
Iedereen die een account heeft kan een vraag stellen of hier op reageren
om iets voor een ander te betekenen. Als het even niet uitkomt om
te helpen, zoekt Whapp gewoon verder naar iemand anders. Iedere
woensdagmiddag ben ik van 14.00 – 16.00 uur in de bibliotheek van
Waalwijk aanwezig om informatie te geven of te helpen met de app.
Ook zal ik regelmatig aanschuiven op de woensdagochtend in Den
Bolder.
Hoe meer inwoners met een Whapp-account, hoe groter de kans dat de
hulpvragen worden opgepakt. Als vrijwilligersmakelaar zet ik mij in
om de informele hulp binnen Waalwijk te versterken en om deze nog
beter te laten aansluiten op het professionele aanbod. Hiervoor werk
ik samen met de vele organisaties die zorg en ondersteuning bieden,
zowel informeel als professioneel. Samen kunnen we een stevige basis
leggen om de juiste ondersteuning te kunnen bieden aan degene die dat
nodig heeft. Het verbinden van mensen vind ik heel belangrijk. Het is
geweldig om te zien wat het met mensen doet als ze iets voor iemand
anders kunnen betekenen.
In mijn werk zoek ik steeds de verbinding op. Niet alleen tussen mensen
onderling, maar ook tussen organisaties. Want meer verbinding maakt
de wereld mooier! Graag tot snel. Ik ben te bereiken via 06-52444065
of patricia@bteken.nl.

Na de kerst- en feestdagen, een goede start van 2020 tijdens
de jaarwisseling en natuurlijk weer een prachtige carnaval zijn
we ons aan het opmaken voor de zomer. Onze agenda is weer
goed gevuld met allerlei verschillende evenementen, met eten en
drinken, met bands of DJ’s, voor jong en oud. Er is voor iedereen
wat te doen!
We gaan aprés-skiën met Karzy, Paaseieren zoeken met DJ
Willem de Wijs, terug in de tijd tijdens onze 80’s & 90’s night,
heerlijke speciaalbieren proeven, lekker eten en we hebben
meerdere keren live muziek met de bands Silk en Township
Rebellion. Daarnaast is dit jaar het Nederlands elftal weer
aanwezig op het EK en dopen we ons om naar Café d’ORANJE
Haven. Wij zorgen voor grote schermen, tribunes en natuurlijk
verschillende DJ’s waar we er samen met jullie een knal feest
van gaan maken.
Bekijk onze complete agenda op www.ouwehaven.nl of op onze
Facebook pagina: café d’Ouwe Haven.
Daarnaast is ons café ook geschikt voor het organiseren van
besloten feesten van 10 tot 300 personen. Of het nu gaat om een
verjaardagsfeest, een jubileumfeest, een bruiloft, bedrijfsborrel,
themafeest, vrijgezellenfeest, reünie of communie het behoort
allemaal tot de mogelijkheden. Bij goed weer kunnen we gebruik
maken van ons (overdekt) terras of tuin. Tevens bieden wij
compleet verzorgde buffetten, en BBQ’s aan. De mogelijkheden
zijn bijna eindeloos en we denken graag met je mee. Interesse?
Kom eens gezellig langs, de koffie staat namelijk altijd klaar!
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Team De Cloe in actie voor Alzheimer Nederland
Ruim 280.000 mensen
in Nederland hebben een
vorm van dementie en als
er nu niets gebeurt, stijgt
dit aantal in 2040 naar
een half miljoen. Daarom
fietst een team van familie
de Cloe zaterdag 19 en
zondag 20 september
2020, 400 kilometer
voor
2bike4alzheimer.
Hiermee willen wij zoveel
mogelijk geld ophalen
voor meer onderzoek want helaas is genezing
nog niet mogelijk. Er is op
internet een teampagina
waarop gedoneerd kan
worden.
Tijdens
dit
sportieve evenement fietst
teamdecloe4alzheimer
bestaande uit Piet, Maja,
Martin, Willy, Gerard,

Jolanda, Nico, Margaret
en Robert-Jan binnen
24 uur vijf etappes van
80 kilometer. De 24 uur
staat voor het aantal uren
per dag zorg die iemand
met dementie nodig
heeft. Door ‘s nachts te
fietsen ervaren wij als
deelnemers wat mensen
met dementie en hun
dierbaren
meemaken:
het kwijtraken van een
dag- en nachtritme. De
route van de vijf etappes
vormen samen op de
kaart een vergeet-mijnietje:
hét
symbool
voor
een
toekomst
zonder dementie. Het
ingezamelde bedrag gaat
naar onderzoeken die
Alzheimer
Nederland

financiert. Er is veel
onderzoek nodig naar
de ziekte van Alzheimer
en andere vormen van
dementie.
Dit
geeft
Alzheimer
Nederland
steeds betere inzichten in
de oorzaken, preventie,
diagnose en behandeling
van
dementie.
Een
voorbeeld van onderzoek
dat Alzheimer Nederland
financiert, is onderzoek
naar de afvoer van
afvalstoffen
uit
de
hersenen. Wanneer die
afvoer niet goed verloopt,
kunnen
schadelijke
stoffen zich ophopen.
De onderzoekers gaan
kijken wat de invloed is
van het ‘afvoersysteem
in de hersenen’ op de

ziekte van Alzheimer. Om
dementie te stoppen is
er veel onderzoek nodig
naar deze hersenziekte.
Alzheimer
Nederland
financiert onderzoek op
verschillende manieren
en is de grootste private
partij die onderzoek
mogelijk maakt. Sinds
1993 steunde Alzheimer
Nederland meer dan
340 onderzoeken naar
de ziekte van Alzheimer
en andere vormen van
dementie.
In
totaal
verleenden we ruim
30 miljoen euro aan
onderzoeksubsidies. Een
groot deel van het
onderzoek dat Alzheimer
Nederland
mogelijk
maakt onderzoekt de

oorzaken van dementie.
De resultaten van dit
onderzoek leiden vaak tot
vervolgonderzoek naar
behandeling of preventie
van dementie en tot
methoden om sneller en
nauwkeuriger de diagnose
dementie
te
kunnen
stellen. Daarnaast maken
we onderzoek mogelijk
dat de zorg verbetert
voor en begeleiding van
mensen met dementie en
hun mantelzorgers.

Wij wensen
u fijne
feestdagen!
Laat
de lente
maar
komen

Banken en fauteuils op maat

Nú met

15%
Nú met
korting

Gratis
linnen
pakket

