
Verschijnt huis aan huis in Waspik          

Boldertheater gaat weer van start!
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Atak dankt haar
vrijwilligers        6

Helaas verdwijnen als 
gevolg van Corona nog 
steeds activiteiten van de 
kalender. Kleinschalig is 
er nog wel wat mogelijk, 
maar grootschalige 
evenementen worden stuk 
voor stuk afgelast. Balen, 
maar niets aan te doen. 
Carnaval is zo’n groot 
evenement wat jaarlijks

een groot deel van Waspik 
op de been krijgt. Het 
bestuur van Stichting 
Jeugdcarnaval Waspik 
kwam onlangs bij elkaar 
om een ei te leggen over 
carnaval 2021. Het feest 
zal zich met name richten 
op de jeugd. Binnenkort 
verschijnt er huis aan huis 
een nieuwsbrief met meer 
info. Op woensdag 30 
september is er om 20.00 
uur een infoavond in Den 
Bolder.

Carnaval 2021

In deze bijzondere tijden, 
wil het Boldertheater in 
september toch weer haar 
deuren openen voor be-
zoekers. Een avondje uit, 
kan een welkome ont-
spanning bieden. Natuur-
lijk houden we ons aan de 
RIVM richtlijnen en ver-
wachten we dat ook van 
onze bezoekers.
We starten op zaterdag 12 
september met een ‘oude 
bekende’ voor het Bolder-
theater, namelijk Ernest 
Beuving met zijn pro-
gramma ‘Skoren!’ Ernest 
Beuving leert je in ‘Sko-
ren!’ hoe je jezelf als sco-
rende winnaar kunt leren 
zien, ook als de werkelijk-
heid niet meewerkt. Zo is 
hij na zijn zevende rijexa-

men in één keer geslaagd. 
“En brengt een hoefijzer 
ook geluk als je er één 
op je kop krijgt? Jazeker! 
Dan heb je geluk dat het 
paard er niet meer aan 
vast zat. Met dit soort be-
vrijdende redenaties ver-
laat iedereen de zaal als 
een succesvolle levens-
kunstenaar. Alleen de car-
rièrecoaches moeten op-
passen: “Want als die echt 
zo goed zijn in hun vak, 
waarom zijn ze zelf dan 
niet verder gekomen?” 
‘Skoren!’ is het tweede 
cabareteske muziekthea-
terprogramma van Ernest 
Beuving samen met zijn 
gitarist Erik Raayman. In 
‘Skoren!’brengt Beuving 
veel humor, imitaties, 

persiflages, en veel mooie 
liedjes. Ernest speel-
de vorig seizoen in Den 
Bolder de voorstelling 
‘So long Cohen.’ Hier-
voor speelde hij Ernesto 
(in Ernesto & Marcellino 
met Wilfried Finkers; in-
derdaad de broer van…). 
De Telegraaf noemde hen 
ooit: “het beste bewaarde 
theatergeheim van Neder-
land.” 
Op zaterdag 3 oktober en 
zondag 4 oktober is het 
de beurt aan Christel de 
Laat met haar programma 
‘Zijn daar vragen over?’ 
m.m.v. Carien van Don-
gen. Afgelopen twee the-
aterseizoenen heeft Chris-
tel de Laat de lachspieren 
van haar bezoekers zoda-
nig goed opgewarmd dat 
een vervolg niet uit kon 
blijven. De titel van haar 
nieuwe show ‘Zijn daar 
nog vragen over?’ geeft 
aan dat zij de interactie 
met haar publiek niet uit 
de weg gaat. Heeft u geen 
vragen? Geen probleem.

lees verder op pagina 2
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Mede mogelijk gemaakt door

2     Mannen van Naam
op herhaling Opening van het

Voedselbos       7

Vincent...

TEAM DE CLOE

HERFST!

Christel de Laat is weer van de partij in Waspik

Dit jaar is het voedselbos 
aangeplant en er is verder 
-ook spiritueel- vorm 
gegeven aan het project. 
Niets dan lof voor de 
bedenkers, aanjagers 
en medewerkers, die 
samen voor een werkelijk 
fantastisch nieuw stukje 
Waspik hebben gezorgd, 
zéér de moeite waard om 
te bezoeken.  Wij lopen er 
regelmatig even binnen. 
Je kunt het zien als een 
plek waar je,  inderdaad, 
voedsel kunt vinden, waar 
je voor persoonlijk gebruik 
ook van mag plukken.  
Maar het bos is meer dan 
dat: het is ook een plek van 
bezinning, van tot jezelf 
komen; een stilteplek.   
En je zou het ook als een 
stimulans kunnen zien om 
nóg beter om te gaan met 
de natuur op onze aardkluit, 
zoals het tweede deel van 
het gedicht verwoordt. 
Het voedselbos is iedere 
dag vrij toegankelijk 
tussen zonopkomst en –
ondergang. 
Zoals altijd heeft Vincent 
van den Hoven weer 
een prachtig gedicht 
aangeleverd, dit keer 
over het Voedselbos. Zie 
achterzijde!
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Dorpskrant Waspik is een 
initiatief van Platform 
Waspik en verschijnt 
vier keer per jaar huis 
aan huis in Waspik.

Jaargang 13, nummer 3
Oplage: 2500 stuks
Redactie en vormgeving:        
Marcel Donks Tekst en 
Vormgeving
De volgende uitgave is 
in december 2020. Kopij 
kan aangeleverd worden 
tot vrijdag 20 november 
op Schoolstraat 12 of 
via: dorpskrantwaspik@
home.nl.

Christel heeft er des te 
meer. Waarom kussen we 
elkaar bij een ontmoeting 
drie keer? Waarom is 
koffie en thee bestellen 
tegenwoordig zo’n 
gedoe? Waarom moeten 
we zoveel keuzes maken? 
Geen wereldproblemen, 
maar alledaagse zaken 
die vragen bij Christel 
opwerpen. U gaat 
ongedwongen een avondje 
ontspannen lachen over 
alledaagse dingen. Zijn 
daar soms nog vragen 
over? Afgelopen voorjaar 
was deze voorstelling 
uitverkocht, maar kon 
helaas niet doorgaan. 
Gezien de corona 
maatregelen, kan Christel  
niet spelen voor een volle 
zaal. Om er voor te zorgen 
dat iedereen die dat wil 
toch de voorstelling 
kan zien komt Christel 
de voorstelling 3 keer 
(!!!) spelen en wel op 
zaterdagavond 3 oktober 
en op zondagmiddag en 
zondagavond 4 oktober.
Begin september is 
duidelijk of er nog 
kaartjes beschikbaar zijn 
voor deze voorstellingen. 
Houd hiervoor de website 
van Den Bolder in de 
gaten!

Op zaterdag 14 november 
brengen de ‘Mannen van 

Naam’ de voorstelling 
‘De Duivelsbrug’ 
op de planken. Deze 
voorstelling is m.m.v.Roy 
Koopmans op toetsen 
en Lars Gommers op 
drums. De Mannen 
van Naam brachten 
al vier succesvolle 
theaterprogramma’s op 
de planken en toerden 
onder meer met Sylvia 
Houtzager, bekend 
van Flairck. Met hun 
sympathieke presentatie 
creëren de mannen een 
huiskamersfeer waarin 
ze moeiteloos schakelen 
tussen hilarische grappen 
en kleine persoonlijke 
liedjes. Maar net zo 
gemakkelijk zetten 
ze een opzwepende 
Keltische folkdeun 
in. Daarvoor brengen 
de mannen een keur 
aan instrumenten mee, 
waaronder een heleboel 
s n a a r i n s t r u m e n t e n , 
fluiten, een accordeon en 
een doedelzak. Tussen 
de nummers door vertelt 
zanger/verteller Ton 
Smulders het verhaal van 
De Duivelsbrug, muzikaal 
ondersteund door zijn 
kompanen Ad Grooten en 
Wilbert van Duinhoven. 
Een spannende oude sage

die nog steeds actueel 
blijkt te zijn. Die als 

Boldertheater nieuw seizoen (vervolg)

spiegel dient: was alles 
wel zo anders vroeger? 
Gaat het nu beter of 
juist slechter met ons? 
En hoe staat het met ons 
morele kompas? Zal dat 
ons wel veilig over de 
Duivelsbrug leiden?
Lars Gommers: Geboren 
Waspikker, afgestudeerd 
als drummer aan het 
conservatorium, speelt 
als sessiemuzikant en in 
diverse bands.
Roy Koopmans: sinds 
kort Waspikker: pianist/
gitarist, speelde in 
Ambacht en is muzikaal 
leider van de River Zydeco 
band uit Raamsdonk. 
Lars en Roy zijn 
muziekvrienden en samen 
zijn ze verantwoordelijk 
voor het muzikale pareltje 
“Ice Colt Man” op 
Youtube te vinden. Let 
op. Ook deze voorstelling 
is vanwege Corona al 
enkele keren verplaatst; 
veel bezoekers hadden 
al kaarten gekocht. De 
eventueel overgebleven 
kaarten komen rond half 
september in de verkoop 
via de website van Den 
Bolder.
Na het succes van 
vorig jaar, wordt er 
in het weekend van 
19 en 20 december 
weer een kerstconcert 
georganiseerd. En voor 
2021 hebben we al een 
aantal leuke ‘cabaret-
pareltjes’ op het oog. Al 
met al reden genoeg om 
ook in seizoen 2020-2021 
een bezoekje te brengen 
aan het boldertheater. 
Graag tot ziens!

Als water, wat van alle tijden is, je 
inspreert om over te schrijven, is het 

natuurlijk niet altijd het water wat bij ons 
uit de kraan komt. Je kunt je voorstellen 
dat je water niet altijd voor jezelf kunt 

gebruiken; je kunt het ook weggeven. Hoe 
doe je dat? Ten eerste is het dan heel fris, 
het is bevroren en er zit een houtje aan. 
Je sabbelt er aan en als je dat veeldoet, 
dan raakt het op. Dit is van alle tijden, 
omdat dat ook in de oudheid gebeurde. 
Want als toen de kinderen om een ijsje 

zeurden, legde moeder een halve banaan 
in de koelkast; boven of onderin waar het 
heel koud was, het vroor. Tegenwoordig 

gebeurt het ook nog, alleen willen mensen 
dat er dan een kleurtje aan zit. Ze leggen 
het eerst in het rode bessensap en daarna 

in de gesmolten chocolade. En het is 
allemaal water...

Pieternel Eisinga-Verhoeven

Muziekquiz
In maart ging Nederland 
op slot vanwege Corona. 
Gelukkig kwamen er aan 
het begin van de zomer 
wat versoepelingen en 
kon mondjesmaat eigen 
huis en tuin verlaten 
worden. Maar inmiddels 
zijn de maatregelen weer 
verscherpt en verdwijnen 
er opnieuw activiteiten 
van de agenda. Zo ook 
de Muziekquiz die op 28 
november bij Hieriest 
gehouden zou worden. 
De insteek is om de quiz 
in het voorjaar van 2021 
in te halen. We houden 
je op de hoogte van onze 
plannen!
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3 20 jaar Chiel
Dorpskrant Waspik, jaargang 13, nummer 3 (september 2020)

Op 1 augustus 2000 
nam Michiel Smits het 
café over van Jaap en 
Christa Klop. Paar weken 
daarna was het kermis 
in Waspik, maar daarna 
ging het café op slot om 
zo flink onder handen te 
worden genomen door 
de vriendengroep van 
Michiel onder leiding 
van Max de Groot. In de 
vriendengroep was ook 
Alex van der Pluijm die 
zijn eigen verbouwing 
thuis een maand uitstelde: 
“Je moet eerst afmaken 
waar je het meeste komt.”
Na twee weken was 
het tijd voor het 
openingsweekend in het 
vernieuwde café, de verf 
was nog niet droog maar 
de eerste gasten stonden 
binnen en de avond werd 
een daverend succes ook 
door een optreden van 
Rob & John. Dit illustere 
duo trad nog vele malen 
op in het café, vaak 
op de kermis zondag, 
en hierdoor voor vele 
bezoekers een helden 
status hebben gekregen.
De kermis is, naast 
carnaval, vier dagen 
feest ‘bij Chiele’. Met 
verschillende DJ’s, 
artiesten en bands is het 
altijd goed druk. Er is 
meerde keren een groot 
podium in de Veerstraat 
geplaatst, maar de 
gemeente Waalwijk 
stond dit niet meer toe 
en zo plaatste Chiel het 

Chiel 20 jaar in café d’Ouwe Haven

podium midden in het 
park. Ook hierover was de 
gemeente niet te spreken: 
“We plaatsen bij U toch 
ook geen podium in de 
voortuin.” Waarop het 
antwoord was: “Mogen 
jullie proberen, heb toch 
geen voortuin.” Een 
betere samenwerking 
had Michiel met de 
botsauto’s/autoscooters 
van Hoefnagel die al 
jaren op de kermis stond. 
Ze bedachten samen een 
shirt met de tekst “Drink 
je bij Chiel zo zat als 
een toeter en ga dan bij 
Hoefnagel in de scooter” 
en dit was zo’n daverend 
succes dat deze binnen 
een avond compleet 
waren uitverkocht. Op 
de maandagmiddag is 
het altijd ‘Mannekesdag’ 
waar zelfs een keer 
het halve café vol met 
dranghekken stonden 
om de de scheidingslijn 
duidelijk te maken tussen 
de mannen en de vrouwen.
Er volgenden vele 
legendarische avonden. 

Te beginnen met de 70’s 
Night met DJ Jos Rutters 
waar Chiel zorgde voor 
‘de complete beleving’ 
door meer dan 50 joints 
te halen en deze uit te 
delen aan de aanwezige 
bezoekers. Nog voor 
middernacht was het 
hele café in ‘hogere 
sferen’ waardoor zelfs 
‘de jeugd van de kiosk’ 
even mee gingen blowen 
in het café. Ook voor de 
hardere muziekstijlen is 
er ruimte geboden in de 
vorm van Club WaspiX 
wat georganiseerd wordt 
door Roy van Eersel waar 
vele grote DJ’s bekend in 
de hardere stijlen tijdens 
deze avonden hebben 
gedraaid. Samen met 
Roy hadden we dit jaar 
een jubileum editie van 
dit succesvolle concept 
gepland staan maar deze 
is verplaatst in verband 
met de Corona crisis naar 
2021.
Natuurlijk wordt ook 
carnaval heel goed 
gevierd in Waspik en 
ook bij Chiel in het café. 
Vroeger met zeskamp 
georganiseerd door de 
Schoivers en later de c.v. 
de Sjampione waarbij 
het ‘Bierpul heffen’ 
jaarlijks werd gewonnen 
door Geert Hooijmaijers. 
Daarnaast hebben ze 
ook de kroegentocht 
in Waspik zien groeien 
van een kleine club 

feestneuzen naar een 
traditie waar het café op 
maandagochtend uitpuilt 
van de mensen. Ook het 
personeel wil dan na vier 
dagen hard werken zelf 
ook wel gaan feesten, dus 
een aantal jaar geleden 
op woensdag ochtend 
na een goede na borrel 
is het personeel door de 
schoonmaaksters ‘naar 
huis gestuurd’ waarna 
ze op markt wat verse 
broodjes zijn gaan halen 
om zo met de bus naar

Breda te gaan voor een 
after party. Zelf vonden 
ze het een geweldig idee, 
maar de buschauffeur 
vond maar beter dat 
iedereen lekker naar huis 
ging en liet ze zo niet in 
de bus.
Ook heeft sport een warm 
plekje in het café en ook 
voor lokale verenigingen 
uit Waspik. De vele 
mooie kampioensfeesten 
van o.a. VC Atak’55, HV 
Witte Ster en VV Waspik.
Waarbij vorig jaar het 
tweede van VV Waspik 
makkelijk vond om in een 
vouwcaravan te slapen 
in het park, maar omdat 
het buiten ruim onder 
het vriespunt was gingen 
de heren snel met hun 
slaapzak naar binnen om 
zo midden in het café te 
gaan slapen. Hier waren 
de temperaturen iets 

aangenamer. De volgende 
ochtend toen Chiel om 
8:00 weer beneden in 
het café kwam hadden 
deze heren al goed voor 
zichzelf gezorgd door via 
de welbekende prethaak 
de eerste biertjes voor 
zichzelf te tappen. Het 
WK en EK voetbal 
zorgen er ook voor dat het 
hele café wordt versierd 
zowel buiten als binnen 
en toepasselijk wordt 
omgedoopt naar d’Oranje 
Haven. Op de gevel

hebben meerdere bekende 
voetballers afgebeeld 
wat begon met Marco 
van Basten maar na wat 
‘aanmerkingen’ van 
klanten heeft Yolante 
Cabau als laatste mogen 
schitteren op de gevel.
Op zondagen is ook 
vaste prik om na het 
sporten even een biertje 
te gaan doen, waar door 
middel van spelletjes 
werd bepaald wie een 
rondje bier moest halen. 
Dit moest wel in de blote 
kont, dus er is soms raar 
opgekeken vanuit buiten 
als dit gebeurde rond 
17:00. Deze traditie is 
inmiddels gestopt maar 
toen wilde iedereen gaan 
zingen door de microfoon 
in het café tot ergernis 
van de buren.

lees verder op pagina 4
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Chiel heeft toen de 
microfoon maar verstopt 
en deze is tot heden dat 
nog steeds ‘kwijt’.
Paar jaar geleden was 
het orgel nummer ‘De 
Jankende Hond’ een hit 
in het café, dus Sven 
Fitters richte toen de 
W.U.F. (Waspik Urgel 
Federation) op, waarna 
hij een orgel middag 
organiseerde op het 
terras. Zo is ook ooit de 
WinterBBQ begonnen 
om geld in te zamelen 
voor een goed doel maar 
dit is ook een terugkerend 
en druk bezochte avond 
is geworden. Waarna 
ook ooit is begonnen 
met feesten op Tweede 
Kerstdag, omdat ruim 
10 jaar geleden toch 
geen enkele horeca 
gelegenheid geopend is, 
maar tot nu toe staat ieder 
jaar iedereen als haringen 
in de ton in het café met 
de damp op de ruiten! 
DJ Arii ooit begonnen 
met het draaien van een 
simpel nummer bekend 
als ‘Tomatenplukkers’ 
was toen niet meer achter 
de DJ Booth weg te slaan 
en staat sinds het begin 
van het feesten op Tweede 
Kerstdag en is sinds toen 
onze huis DJ geworden.
Vele verenigingen 
in Waspik hebben 
ook meegedaan aan 
verschillende clubcontests 
met onder andere ‘The 
Voice of Waspik’, ‘The 

Waspik Beergames’ en 
ga zo maar door. Zo om 
de verenigingen een extra 
centje te laten verdienen 
en ook een mooie 
feestavond te hebben in 
het café. Maar ook samen 
met het Zomerkamp 
organiseerden we 
meerdere keren 
Zomerkamp @ The 
Park, een mooi zeskamp 
voor de jeugd, zodat 
de ouders hun kroost 
goed in de gaten konden 
houden vanaf het terras 
met eventueel een klein 
drankje.
Michiel was voor het 
overnemen van café 
d’Ouwe Haven werkzaam 
als kok bij Arjan van 
Dijk en bloed gaat waar 
het niet kruipen kan. 
De laatste jaren wordt 
er steeds meer met eten 
georganiseerd waaronder 
de welbekende spareribs 
en mosselavonden. Met 
Koningsdag is het altijd 
druk tijdens de tapas 
middag, waarbij vorig jaar 
twee zwangere vrouwen 
nog lekker hebben 
gegeten en de volgende
dag zijn bevallen 
van een kind. 
Michiel denkt 
nog steeds 
omdat dit komt 
door toedienen 
van extra 
knoflook in de 
aioli.
Door de huidige
Corona crisis hebben 

20 jaar Chiel (vervolg)

Michiel en Wieteke na 
3 maanden gesloten te 
zijn geweest het roer 
omgegooid en kan er nu 
heerlijk gegeten worden 
in het café. Met een 
OP=OP concept wat een 
daverend succes is en 
daardoor bijna alle dagen 
compleet volgeboekt zijn. 
Meerdere keren worden 
er nieuwe gerechten op 
het krijtbord gezet en is 
er zo voor ieder wat wils. 
De drukke feestavonden 
laten onder deze 
omstandigheden nog even 
op zich wachten, maar er 
wordt nog steeds heerlijk 
geborreld. Michiel en 
Wieteke zijn ook iedereen 
heel erg dankbaar dat 
ondanks deze rare tijden 
het café en terras goed 
gevuld zijn.
Er is in 20 jaar veel 
getapt, gelachen, gefeest 
en gebeurd in het café 
aan de Veerstraat en er 
zijn nog veel meer mooie 
herinneringen, kom deze 
zeker een keer ophalen 
bij Chiel en Wieteke aan 
de bar!

Galerie Den Bolder
Galerie Den Bolder houdt vanaf heden een expositie 
met werken van Jan van Gastel, Betty Braaksma, 
Jeanne Ripzaad en Marian van den Berg
Jan van Gastel                                     
Jan van Gastel, beeldend kunstenaar  (Luyksgestel) 
volgde de opleiding tot beeldend kunstenaar aan de 
Academie voor Schone Kunsten in Arendonk. Daarna 
volgde hij ook in Arendonk de specialisatie. Jan haalt 
zijn inspiratie voornamelijk uit de maatschappelijke en 
dagelijkse ervaringen. Zijn sculpturen zijn overwegend 
uit hout gesneden. De meeste werkstukken in een 
abstracte stijl. Jan heeft geëxposeerd in de Steenfabriek 
in Gilze-Rijen en diverse regionale exposities. 
Betty Braaksma 
Klanken hebben kleur
Kleur beïnvloedt de zintuigen
Geeft kleur aan het leven
Bevordert communicatie tussen de kunstenaar en 
degene die kijkt
Op dieper, spiritueel niveau
Kandinsky
Dit is een reden waarom Betty schildert en tekent.
Jeanne Ripzaad 
Jeanne werkt voornamelijk figuratief. Zij zet de figuur 
op een verrassende eigen wijze op het doek
Marian van den Berg
Tijdens haar wandelingen laat Marian zich vooral 
inspireren door het landschap, de natuur en maak 
hiervan foto’s. Deze foto’s zijn voor haar het 
uitgangspunt voor haar werken. Het materiaal dat zij 
gebruik is oliepastel op stevig papier.
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15 maart 2020 is 
voor Hieriest een 
onvergetelijke stip op de 
agenda. Alle horeca dicht.
1 juni 2020 mochten 
we weer open, maar, 
voorzichtig en met 
handhaving van regels
Vanaf 1 juli mocht er 
meer, maar nog wel met 
inachtneming van regels.
Hoe verder... Wie weet? 
Maar toch, ondanks het 
corona virus en de daarbij 
horende maatregelen kunt 
u bij Hieriest het najaar 
en de winter terecht voor 
diverse activiteiten.
Wij hebben een mooie 
en variërende agenda 
samengesteld met 
evenementen waarmee 
we iedereen iets bieden. 
Het Lekker Avondje 
Samen Top, iedere 
tweede woensdag van 
de maand begint weer 
in september. Omdat 
de Toppers voorlopig 
nog niet in de bediening  
mogen helpen zullen 
zij op dinsdag het voor 
en na gerecht bereiden, 
op deze manier dragen 
zij toch hun steentje bij. 
De nieuwe benaming 
wordt dan voorlopig ook 
Lekker Avondje Samen, 

Herfst/Winter/Voorjaar bij Hieriest? ZEKER WEL!
TOP!. Nieuw op onze 
agenda: Tapas Y Mas, zelf 
tapas bereiden en daarbij 
een stukje Spaanse les 
door Cristina. Diezelfde 
Cristina zal voor u op 
ons, u heeft het zeker al 
wel opgemerkt, overdekte 
terras op zondag 20 
september een heerlijke 
daghap verzorgen. Op 11 
oktober kunt u genieten 
van een Desayunar con 
amigos oftewel een 
ontbijt met vrienden.
Naast een Aziatische 
avond bereidt door 
Christel zal er ook een 
Engelse thema avond zijn 
met live muziek en een 
heerlijke Old Speckled 
Hen van de tap. Ook 
onze Hieriest verjaardag 
vergeten we niet, wij 
vieren deze natuurlijk 
weer met rockcoverband 
SUR5! We maken er een 
leuke avond van met 
hapjes. Helaas zal er dit 
jaar geen editie van de 
Waspikse Muziekquiz 
zijn bij Hieriest. Toch 
hebben wij een alternatief 
gevonden in een Hieriest 
Muziekquiz diner met een 
knipoog naar de jaarlijkse 
Waspikse Muziekquiz. 
Ook voor de TOP2000 

Avonden hebben we 
een alternatief bedacht. 
In samenwerking met 
Grindstone en DJ Jan en 
Pim zullen we 2 mooie 
Top2000 avonden met 
diner verzorgen. Tel daar 
de whisky proeverij, 
Zwitserse thema avond, 
bierproeverij, high 
wine en de Hieriest 
nieuwjaarsborrel bij op 
dan mogen wij spreken 
van een mooie variërende 
agenda. En zo werken 
we naar carnaval 2021, 
hoe of wat weten we 
niet, we weten wel dat 
er bij Hieriest carnaval 
gevierd gaat worden!  
Deze agenda is ten tijde 
van het drukken van de 
Dorpskrant gebaseerd 
op de destijds geldende 
corona maatregelen, 
niet rekening houdende 
met versoepeling of 
verscherping van de 
corona maatregelen.
U kunt nog steeds gebruik 
maken van onze bezorg/
afhaal service, zie www.
hieriest.nl voor onze 
gerechten. 
Info, reserveren en 
bezorg-/afhaalservice via: 
0637329146. Marianne, 
Ronald en team Hieriest.

Hieriest agenda najaar/winter:
9-9, 14-10, 11-11, 9-12 :Lekker Avondje Samen TOP17-9, 22-10, 19-11, 17-12:Tapas Y Mas

20-9: Daghap op terras met Cristina3-10: Aziatische Thema Avond11-10: Desayunar con Amigos15-10: Gala diner Zonnebloem30-10: Whiskey proeverij ronde de wereld31-10: Zwitserse Thema Avond6-11: High Wine7-11: Hieriest 6 jaar diner met live SUR521-11: Engelse thema Avond met live muziek en Old Speckled Hen van de tap28-11: Hieriest Muziekquiz Diner11-12: Bierproeverij18-12: TOP2000 diner19-12: TOP2000 diner25-12: Kerstdiner SCW1-1-21: Hieriest 2021 nieuwjaarsborrel14/15/16-2-21: Carnaval bij Hieriest

Het team van basisschool 
De Brug is trots op al 
haar leerlingen en haar 
ouders/verzorgers. Wat 
hebben ze zich goed 
en snel aangepast aan 
het Coronatijdperk! 
Omgekeerd zijn de 
ouders/verzorgers ook 
trots op het team van 
De Brug. Het was snel 
schakelen, zaken regelen 
(opvang voor cruciale 
beroepen) en iedereen 

Team en ouders CBS De Brug zijn trots!
tijdig informeren.
Het kabinet kondigde op 
15 maart aan alle scholen 
en kinderdagverblijven 
vanaf 16 maart tot en 
met 6 april te sluiten. Een 
unieke gebeurtenis in 
Nederland. Die maandag 
16 maart is er geen 
lesgegeven. De juffen van 
de onderbouw bezorgden 
hun leerlingen tasjes met 
huiswerkopdrachten thuis. 
De bovenbouw mocht in 

bepaalde tijdvakken hun 
huiswerkopdrachten op 
school ophalen. Een week 
later werd alles weer 
opgehaald/ingeleverd en 
zijn er nieuwe opdrachten 
uitgedeeld.
Al snel werd duidelijk dat 
de scholen na 6 april niet 
opengingen. Onze school 
is toen alle lessen digitaal 
gaan geven. Dat was best 
spannend.

lees verder op pagina 6
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Atak’55 dankt haar vrijwilligers
V.C. Atak ‘55 kan ieder 
jaar rekenen op een grote 
groep vrijwilligers die er 
samen voor zorgen dat 
alle ruim 260 leden van 
de club kunnen genieten 
van de volleybalsport 
en verschillende 
evenementen naast het 
volleyballen. De inzet van 
vrijwilligers is onmisbaar 
om een vereniging als Atak 
draaiende te houden. Het 
zorgt daarnaast binnen de 
club voor betrokkenheid, 
gezelligheid en het 
clubgevoel.
Door het coronavirus 
kwam het 
volleybalseizoen 2019-
2020 helaas vroegtijdig 
tot een einde. Naast 
het volleyballen in de 
zaal konden ook Atak-
activiteiten als Atak 
Beach op het Dorpsplein, 
het jeugdkamp 
en verschillende 
jubileumactiviteiten geen 
doorgang vinden. Toen 
sporten in de buitenlucht 
na de lockdown vanaf 
begin mei weer mogelijk 
werd kon Atak wederom 
een beroep doen op 
een groep vrijwilligers, 
leden en ouders van 
jeugdleden, die het samen 

mogelijk hebben gemaakt 
dat ruim 70 kinderen 
en 60 volwassenen 
nog wekenlang 
konden genieten van 
het volleyballen met 
teamgenoten op de 
beachvolleybalvelden van 
de vereniging. 
Traditioneel sluit Atak het 
zaalseizoen af met een 
vrijwilligersdag. Trainers, 
c o m m i s s i e l e d e n , 
s c h e i d s r e c h t e r s , 
zaalwachten en alle andere 
vrijwilligers worden dan 
in het zonnetje gezet 
voor hun belangeloze 
inzet voor de vereniging. 
Ook deze speciale dag 
moest dit jaar vanwege 

de corona-perikelen 
worden afgezegd. Om 
de vrijwilligers toch de 
waardering te kunnen 
geven die ze verdienen, 
bedacht het bestuur van 
Atak een leuk alternatief. 
Deze zomer brachten 
bestuursleden van 
Atak alle vrijwilligers 
persoonlijk een bezoek. 
Als blijk van waardering 
kregen zij een pakketje 
met producten van lokale, 
Waspikse ondernemers 
overhandigd. In totaal 
werden er presentjes 
bezorgd bij 82 
vrijwilligers in Waspik en 
12 omliggende dorpen en 
steden.

Een nieuw seizoen
Na een druk zomerseizoen achter de rug te hebben 
op Waspik Beach, ook wel ‘Costa Del Waspik’ 
genoemd, zijn op maandag 24 augustus weer de eerste 
trainingen in de sporthal van start gegaan. Dat is 
weer even wennen, van zand naar zaal. Alle spelers 
en speelster hebben hun sandsocks opgeborgen en de 
sportschoenen weer uit de kast gehaald. Samen met de 
coaches en trainers en vrijwilligers van V.C. Atak’55 
hebben ze er weer zin in. 
Dit seizoen is V.C. Atak’55 met 10 teams 
vertegenwoordigd in de seniorencompetitie. Variërend 
van de recreatieve klassen t/m 2de Divisie nationaal! De 
eerste thuis wedstrijddag zal plaatsvinden op zaterdag 
19 september in de sporthal in Waspik. Vanaf 10.45 
uur in de ochtend t/m 19.00 uur in de avond spelen alle 
jeugd-en seniorenteams de wedstrijden achter elkaar 
door. Dit staat altijd garant voor gezelligheid en een 
goede sfeer op de zaterdagen in de Waspikse sporthal. 
Om 17.30 uur speelt Heren 1 tegen VC Polaris en 
Dames 1 tegen YVC.

Jeugdclinic van Nederlandse top
De beachvolleyballers Puk Stubbe en Mexime van 
Driel van TeamNL bezorgden de kids van V.C. 
Atak’55 op woensdag 8 juli een fantastische avond. 
De jeugdleden kregen een training van grote namen uit 
het Nederlandse beachvolleybal. Zo’n 50 enthousiaste 
jeugdleden deden in twee shifts mee aan de clinic. “Het 
was een mooie afsluiting van een goed trainingsseizoen 
voor de jeugd, dat ondanks de beperkende coronaregels 
heel goed is verlopen,” vertelt Stefan Montens, de 
vaste leiding van de beach-activiteiten. “Als die twee 
toppers straks de olympische medaille om hun nek 
hangen, kan onze jeugd mooi zeggen dat ze training 
van ze hebben gehad.”

De Brug is trots (vervolg)
De onderbouw ging werken met het programma Gynzy en de bovenbouw met 
Snappet. Natuurlijk verliep het niet gelijk vlekkeloos, maar gaandeweg ging het 
steeds beter. Problemen waren er om te worden opgelost! Samen staan wij sterk! 
Voor vragen of problemen waren de leerkrachten op bepaalde tijden bereikbaar. En 
ouders/verzorgers zochten ook elkaar op bij (hulp)vragen. Wat was iedereen blij 
toen op 8 juni de scholen weer open mochten. Alle leerlingen stonden te springen 
en waren blij hun vriendjes en vriendinnetjes weer te zien. Stiekem hadden ze de 
juf toch best wel gemist. Gelukkig voor groep 7 en 8 kon het kamp en natuurlijk de 
afscheidsmusical doorgaan - al was het hier en daar wat aangepast aan de richtlijnen 
van het RIVM. Het bijzondere schooljaar is traditioneel afgesloten met frietjes voor 
alle kinderen. De zomervakantie kon beginnen! Na - voor de meeste - een wat 
andere vakantie dan normaal, is het nieuwe schooljaar op maandag 24 augustus 
gestart. Op het plein heette de jarige directrice juf Woulinda iedereen weer welkom. 
Gevolgd door een pittige workout onder enthousiaste leiding van Renate van Gils. 
In de klas kregen de leerlingen nog een welkomstdrankje en zo is iedereen het 
nieuwe schooljaar fris en fit begonnen. Op naar een fantastisch nieuw schooljaar!
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Van 1 t/m 10 oktober is de Week tegen de Eenzaamheid, 
door SCW omgedoopt in de naam  “Doe mee in 
Waspik”. 
Sociaal Contact Waspik (SCW) organiseert samen 
met Elena Sanchez (Contourdetwern) op woensdag 
7 oktober voor 30 personen van 10.00 tot 14.00u 
activiteiten voor mensen die (weer) graag in Waspik 
willen meedoen. Het aantal personen is dit jaar als 
gevolg van Covid-19 beperkt tot helaas 30 personen. 
De voorbereiding van het programma is in volle gang. 
Vast staat, dat er een heerlijke lunch wordt aangeboden! 
De eigen bijdragen voor deze dag  is €2,- per persoon.
Houdt er rekening mee, dat deze dag afgezegd kan 
worden als gevolg van het gevaar voor Covid-19.

Doe Mee in Waspik ‘Er op uit’ toch een groot succes
Ondanks Covid-19 
organiseerde  “Erop 
uit in Waspik” diverse 
activiteiten van 22 juli 
t/m 21 augustus in Den 
Bolder. De werkgroep 
was samengesteld uit 
afgevaardigden van 
Hervormde Kerk en 
SCW,  begeleid door  
Elena Sanchez-Gerlich  
( C o n t o u r d e t w e r n . ) . 
Het programma was 
dit jaar beperkt tot de 
woensdagen en vrijdagen. 
Om de veiligheid en 

de gezondheid van de 
deelnemers te waarborgen 
was het maximum aantal 
30. Dat “Er op uit in 
Waspik” toch  een groot 
succes was, bleek uit 
het enthousiasme van 
de deelnemers. Op de 
woensdagen werden 
er spelletjes gedaan en 
gezellig bijgepraat tijdens 
’n kopje koffie/thee met 
lekkers! Het programma 
op de vrijdagen  bestond 
uit beweegactiviteiten, 
bingo  een Brabantse quiz, 

Brabantse vertellingen en 
Crea Bea. “Er op uit” werd 
afgesloten met een film 
over de bevrijding en... 
een pannenkoekenfestijn! 
De deelnemers  waren 
enthousiast! Ze hebben 
genoten, vooral nu in deze 
tijd waarin weinig/geen 
activiteiten mogelijk zijn 
als gevolg van Covid-19.
Alle vrijwilligers bedankt 
voor jullie inzet!
 
Marian van den Berg
Coördinator SCW   

Gezocht: Coördinator SCW
Een van onze 
coördinatoren, Willemien 
Smits, kan voor 
onbepaalde tijd een deel 
van haar coördinerende 
taken  niet op zich 
nemen in verband met 
haar privésituatie. 
Willemien blijft haar 
cliënten bezoeken! 
SCW is al langer op 

zoek naar een derde 
coördinator; gezien de 
huidige omstandigheden 
echter zou het fijn zijn, 
dat iemand zich op 
korte termijn hiervoor 
aanmeldt. Momenteel 
sta ik er alleen  voor wat 
betreft de coördinerende 
taken; dit naast het 
bezoeken van cliënten.  

In een persoonlijk gesprek  
wil ik u graag de taken 
toelichten! 
Wie van u wil ons team 
komen ondersteunen? 
U kunt contact met 
mij opnemen  via 06-
18435995. Bij voorbaat 
hartelijk dank. Met 
vriendelijke groet.
Marian van den Berg

Zitten bij u ook de putjes in de straatgoot soms verstopt 
met blad, zand en van alles? Meld het bij meldpunt 
Waalwijk via internet en de volgende dag is het putje 
schoongemaakt! Dus: putjes met veel blad en onkruid 
erop en dus kans op verstoppingen? Meld het en houd 
de buurt schoon!

Putjes verstopt?

Op zaterdag 12 september wordt er in het kader van opening van het Voedselbos 
een Activiteitendag gehouden. Voor iedereen die graag eens rond wil neuzen in 
het voedselbos, als je nog niet precies weet wat het is, gewoon nieuwsgierig bent 
wat je er kunt doen, en of het een plek is die voor jou iets kan betekenen. Kom dan 
zeker langs!
Een greep uit de activiteiten :
- Wildplukwandeling en fytotherapie door Wendelina
- Jan verteld over urban moestuinieren
- Ademsessie door Yoga bij Bibian
- Jos de Bont heeft prachtige verhalen over de natuur
- Test je kennis bij Arlette en Luc in de voedselbos quiz
- Ria heeft mooie anekdotes over bomen en hun verhaal
- WaspiKunst daagt je uit te komen schilderen in het bos met natuurlijke materialen
- Mirjam legt uit hoe je het labyrint kunt lopen
- Muziek
- Ook voor kinderen is er vanalles te doen en ontdekken
En natuurlijk ook letterlijk proeven van wat het bos nu al geeft; er zijn kleine hapjes, 
drankjes, thee en zalf die je mag testen. We zijn op dit moment volop bezig het 
programma (coranaproof uiteraard met vaste looproutes) uit te werken. Ben jij ook 
nieuwsgierig? Kom proeven, kijken, luisteren, wandelen, plukken en ontmoeten op 
zaterdag 12 september tussen 10.00 uur en 15.00 uur in het Vodselbos!

Opening Voedselbos: 12 september



Écht thuis in wonen en slapen

Nú met

15%
korting

‘Kom eens
een kijkje
nemen in 

onze ruime
winkel’

      PICOKRIE

Kerkstraat 27  WASPIK

Ontluik voor je binnengaat
je geest, je ogen 
ontgrendel  je hart
Zet je longen op ‘full power’ en
adem in adem uit

Leg je haast af
spuug uit wat bitter was
en onverteerbaar 
en treed  binnen
als in een nog onbetreden Eden

Bijt gulzig in wat zoet is en soms, ooit, verboden

Geuren bieden een zielstrelende massage 
en onuitgesproken woorden stijgen op als etherische dampen:

“Schrob de hemel
 zeef de zeeën
 veeg de aarde aan
 en wring haar het gif uit de poriën
 voor al wie na je komen

 Zoek mee of er wat te winnen valt
 luister mee als er iets te horen valt
 zeg mee dat er iets te redden valt

 Laat niets minder na”

Ontluik
-----

VincentOver Waspik... door vvdhoven@home.nl
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