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De corona-crisis zorgt bij 
een grote groep mensen 
ook voor financiële 
zorgen, zo merkte Brian 
de Rooij van Events 
Waspik. Hij bedacht een 
Wensboom in Waalwijk 
om gezinnen die het lastig 
hebben toch een fijne 
Kerst te bezorgen.
De Wensboom komt te 
staan bij de Beethovenlaan 
58 in Waalwijk. “Daar

hebben we meer plaats 
dan op ons kantoor in 
Waspik”, legt De Rooij 
uit. “Bovendien richten 
we ons op mensen uit de 
hele gemeente. We roepen 
mensen op met concrete 
wensen te komen voor 
een vriend, vriendin, de 
buren of voor zichzelf 
natuurlijk. Alles wat 
haalbaar is mag.” Meer 
informatie is te vinden 
op www.wensboom-
eventswaspik.nl.

Wensboom

Totaal overrompeld was 
Cora Zijlmans (45) uit 
Waspik van de reacties 
op haar spontane actie 
om Waspikse senioren net 
voor Kerst te verrassen 
met een kopje gratis soep. 
Uit alle hoeken van de 
gemeenschap wordt hulp 
aangeboden.
Al ruim acht jaar verzorgt 
Cora namens Broodnodig 
maaltijden voor de kerst-
viering van de Waspikse 
Senioren Vereniging in 
Den Bolder; iets wat erg 
gewaardeerd wordt. Dit 
jaar gaat de viering door 
corona niet door. “Maar 
we vonden dat we wel iets 
voor de senioren moesten 

doen. Erwtensoep rond-
brengen langs de deuren 
bijvoorbeeld. Ik ging uit 
van 150 mensen zoals ge-
bruikelijk, maar ik kreeg 
te horen dat de verenging 
vijfhonderd leden telt op 
360 adressen.”
Een uitdaging en dus 
deed Cora een oproep 
voor hulp op Facebook. 
Binnen een dag waren 
er bijna honderd reacties 
van mensen en clubs die 
hulp toezegden. “Het aan-
bod is overweldigend en 
vooral hartverwarmend! 
Zo mooi die saamhorig-
heid in Waspik maar ook 
van mensen daarbuiten. 
Uit alle hoeken komen 

reacties: mensen willen 
helpen met het maken 
van een bezorg-planning, 
het rondbrengen aan de 
deuren. het schrijven van 
kaarten of het sponsoren 
van spliterwten en worst. 
Het wordt een echt Was-
piks gebeuren. Ook de 
Toppers van Samen Top 
doen mee.”
Cora heeft inmiddels ook 
met andere organisaties 
in Waspik contact ge-
zocht die omkijken naar 
oudere en soms eenzame 
mensen, zoals De Zon-
nebloem, de soepgroep 
van Den Bolder en de 
eetclub van ’t Schooltje. 
Ook deze mensen kunnen 
net voor Kerst, rond 18, 
19 en 20 december een 
bezoekje verwachten. Ei-
genlijk had Cora grotere 
plannen maar vanwege 
de maatregelen wordt het 
waarschijnlijk toch ‘ge-
woon’ het aan de deur 
bezorgen worden van een 
leuk kersttasje met erw-
tensoep, een kaart, een 
kleine attentie en leuke 
attributen. Wel aangebo-
den in Kerststijl met wat 
muzikanten en hopelijk 
een praatje met de men-
sen. “Want daar gaat het 
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Mede mogelijk gemaakt door

1     Cora en haar team
bezorgen ouderen

een SnertKerst Zilveren speld
Marja Meijs     7

WINTER!
om, dat we naar elkaar 
omkijken en zorgen voor 
elkaar in deze vervelende 
tijd. We vragen iedereen 
in Waspik om hun voor-
tuin in kerstsfeer aan te 
kleden rond het weekend 
van 19 december zodat er 
een echte Kerst rondgang 
ontstaat. Laten we er een 
onvergetelijke Kerst van 
maken voor Waspikkers 
door Waspikkers.”

SnertKerst

Meehelpen?

Check Facebook voor

alle info en
mogelijkheden.

Groepen Waspikse vrijwilligers gaan op 18, 19 en 20 
december op pad door Waspik om leuke pakketten 
naar ouderen te brengen op hun huisadressen.



CBS De Brug
Dorpskrant Waspik, jaargang 13, nummer 4 (december 2020)

2

Dorpskrant Waspik is een 
initiatief van Platform 
Waspik en verschijnt 
vier keer per jaar huis 
aan huis in Waspik.
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Oplage: 2500 stuks
Redactie en vormgeving:        
Marcel Donks Tekst en 
Vormgeving
De volgende uitgave is 
in maart 2021. Kopij 
kan aangeleverd worden 
tot vrijdag 19 februari 
op Schoolstraat 12 of 
via: dorpskrantwaspik@
home.nl.

Wij raken er al aardig 
aan gewend deze 
Coronatijd. Veel jaarlijks 
terugkerende activiteiten 
kunnen vanwege 
Corvid19 niet doorgaan. 
Gelukkig kan er met 
wat creativiteit en kleine 
aanpassingen toch wat 
activiteiten doorgaan op 
school.
In oktober doen wij 
traditioneel mee aan 
de kinderboekenweek. 
Normaal gesproken gaan 
wij dan met de klassen 
naar de bibliotheek of 
komt er iemand voorlezen 
op school. Dit jaar 
hebben wij het creatiever 
aangepakt. De leerlingen 
konden samen met hun 
ouders meedoen aan een 
heuse prijsvraag: “welke 
babyfoto is welke juf”??

Nou dat bleek soms best 
lastig hoor. De winnaar 
ontving een heerlijke 
slagroomtaart.
Het thema van de 
kinderboekenweek was 
dit jaar: “En toen…”. 
Een leuk en breed thema 
waarin alles van vroeger 
aan bod kon komen. De 
leerlingen keken wel raar 
op toen er opeens twee 
verdwaalde oude dametjes 
op het schoolplein aan 
kwamen lopen. Ze 
waren “ontsnapt” uit 
verzorgingstehuis De 
Stroming en arriveerden 

in hun nachthemd op 
school, zonder dat 
het personeel van het 
verzorgingshuis iets in de 
gaten had. De bejaarden 
hadden voorwerpen van 
vroeger meegenomen. 
Ze lieten de kinderen het 
verschil van vroeger en 
nu zien aan de hand van 
deze voor de kinderen 
toch wel rare voorwerpen. 
Zo hadden ze onder meer 
een elpee, flippo’s en 
een cassettebandje bij 
zich. Hierna zijn ze toch 
meer weer terug gegaan 
naar hun eigen stekkie 
in De Stroming. Met het 
verzetten van de klok naar 
wintertijd, wordt het ook 
weer vroeger donker. Voor 
de verkeerscommissie 
altijd een mooi moment 
om extra aandacht te

schenken aan de 
fietsverlichting. De ouders 
werden via de schoolapp 
geattendeerd op de 
landelijke actie “Zet je 
licht aan”. Op het fietspad 
en bij school werden door 
de verkeerscommissie 
sjablonen gespoten op de 
weg om de leerlingen erop 
te wijzen. Vervolgens 
werden van alle leerlingen 
van de groepen 5 t/m 8 de 
verlichting gecontroleerd. 
Was er iets niet in orde 
dan kreeg de leerling een 
briefje mee voor de ouders 
om dit zo snel mogelijk 

Activiteiten CBS De Brug in “Coronastijl”
te maken. Een andere 
jaarlijkse activiteit is het 
Nationale Schoolontbijt. 
Donderdag 5 november 
ontbeten alle leerlingen en 
leerkrachten gezamenlijk 
op school. Zoals wij 
gewend zijn zat groot 
en klein gezellig door 
elkaar in de gang en de 
lokalen. Ook dit jaar was 
er weer volop aanwezig 
voor een gezond ontbijt: 
volkorenbrood, glutenvrij 
brood, volkorencrackers, 
half volle melk, stroop 
gewoon teveel om op 
te noemen. Dit leuke en 
gezellige samenzijn was 
een mooi en gezond begin 
van de dag. 

Heemkundekring
Dankzij de ruimte die ons heemhuis biedt, kunnen 
de vrijwilligers van heemkundekring Op ’t Goede 
Spoor hun werkzaamheden met inachtneming van de 
geldende coronamaatregelen voortzetten. Zo treft u op 
dinsdagochtend vrijwilligers van de fotowerkgroep 
aan die zich bezig houden met het conserveren, 
digitaliseren en beschrijven van oude(re) foto’s van 
en uit Waspik. En kijkt u eens op onze website wat 
Marceline en Patrick met een foto van oud Waspik 
hebben gedaan, heel creatief en inspirerend.
Op donderdagochtend zijn er vrijwilligers van de 
archiefwerkgroep die documentatie en voorwerpen 
archiveren en beschrijven die te maken hebben met de 
geschiedenis van Waspik in de breedste zin van het 
woord. En denkt u bij geschiedenis niet alleen aan 
zaken van honderd jaar of langer geleden, ook zaken 
die vorig jaar zijn gebeurd en waarvan documentatie 
bestaat, zijn voor ons interessant.
Het bestuur van de heemkundekring bestaat momenteel 
uit zes personen en we zijn – na het overlijden van 
onze voorzitter Leon Baaten – nog steeds op zoek 
naar een zevende bestuurslid. Hebt u interesse, 
dan kunt u zich melden via onze website www.
goedespoorwaspik.nl  of via emailadres secretariaat@
goedespoorwaspik.nl.  Mocht u liever rechtstreeks 
informatie op willen vragen: bel dan  het secretariaat 
of Theo van den Burg (Vicevoorzitter 0416-312166). 
Na een inwerkperiode waarbij u ondersteund wordt 
door de andere bestuursleden, wordt de taakverdeling 
binnen het bestuur bezien en wie weet zou u zomaar 
uit kunnen groeien tot een voorzitter.
We hebben de ambitie om in de komende jaren ons 
archief verder te digitaliseren en het breder toegankelijk 
te maken voor iedereen die geïnteresseerd is in het 
cultureel erfgoed van Waspik. De uitkomst van de
RABObank club actie is 
een belangrijke, financiële 
ondersteuning voor deze 
ambitie. We mochten 
deze keer een bedrag van 
€ 1286,86 ontvangen en 
we willen iedereen die 
zijn of haar stem aan ons 
heeft gegeven, daar heel 
hartelijk voor bedanken.
En over digitaal 
gesproken, neemt u 
gerust eens een kijkje 
op onze website. We 
hebben vele interessante 
onderwerpen voor u over 
ons lokaal erfgoed. En 
natuurlijk zijn er onze 
eigen publicaties. Het 
eerstvolgende periodiek 
kunt u verwachten a.s. 
december. Als lid van 
ontvangt u deze periodiek 
automatisch.

Voedselbos
Op zaterdag 31 oktober 
is een plan de gemaakt 
voor de verdere aanplant 
van het voedselbos 
Waspik. Inmiddels zijn er 
circa 150 bessenstruiken 
geplant, anderen komen 
volgend jaar omdat ze nog 
te klein zijn. Het betreft 
allerlei soorten bessen 
zoals 3 soorten aalbessen, 
3 soorten kruisbessen, 
jostabessen, honing-
bessen, appelbessen, 
moerbeibessen en goji-
bessen. Blauwe bessen 
stonden er al eerder. Er is 
nog plaats voor bramen 
en frambozen. Stekken 
hiervan zijn welkom.
Voor de aanplant van de 
bessen zijn houtsnippers 
nodig, daarvoor worden 
bomen gesnoeid die 
toch verdwijnen moeten 
vanwege de brede sloot 
die komend jaar door 
Waterschap Brabantse 
Delta naast het voedselbos 
wordt aangelegd.
Verder worden de dode 
bomen vervangen en 
nieuwe bomen ter 
aanvulling geplant.
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Hieriest wil niet allen 
maar terugkijken op alle 
mooie momenten die 
we de afgelopen 6 jaar 
hebben mogen beleven 
maar ook vooruitkijken 
naar 2021 (en verder). Ten 
tijde van het schrijven van 
dit bericht is de Horeca 
nog geheel gesloten en 
zijn we in afwachting 
van versoepeling van 
de maatregelen. Wat 
mag straks allemaal en 
belangrijker, wat mag 
straks niet? We weten 
het niet, de tijd zal het 
moeten leren. Maar 
zoals gezegd, we kijken 
vooruit en richten onze 
pijlen op 2021. Wat 
kunt u verwachten van 
Hieriest? Uiteraard zullen 
wij alle geannuleerde 
evenementen opnieuw 
inplannen. De high wine, 
de whiskeyproeverij 
rond de wereld, de 
bierproeverij, de Engelse 
thema avond, Zwitserse 
thema avond, Tapas 
Y mas, de Waspikse 
Muziekkwis, de TOP2000 
avonden, SUR5 Live 
en ga zo maar door. 
We hadden voor onze 
6e verjaardag een leuk 
feestje in gedachten wat 
helaas niet door mocht 
gaan. Maar onze Hieriest 
verjaardag hebben we 
met een special, de 
Double Juicy Mexican 
Burger, een feestelijk 
tintje kunnen geven. Via 
deze heerlijke burger 
hebben vele Waspikkers 

Hieriest blikt vooruit naar 2021

onze verjaardag toch 
meegevierd. Uiteraard 
hebben we zelf ook 
geproost op onze 6e 
verjaardag en zijn we 
vastbesloten om samen 
met jullie in 2021 onze 7e 
verjaardag te vieren!
Zoals de afgelopen jaren 
zal Hieriest ook dit jaar 
een kerstdiner voor SCW 
(Sociaal Contact Waspik) 
verzorgen. Op eerste

kerstdag zullen wij voor 
SCW een 4 gangen 
kerstdiner bij de mensen 
thuis bezorgen. Op deze 
manier hopen we ook 
deze groep mensen een 
leuke “kerstgedachte” te 
geven.

Hoe nu?
Wat we in ieder geval nu 
wel doen is onze afhaal/
bezorgservice. Naast 
onze “avondkaart” zijn 
we eind november ook 
begonnen met een leuke 
“sandwiches lunchkaart”. 
Deze lekkere sandwiches 
kunt u bij Hieriest 
bestellen op woensdag, 
donderdag en vrijdag. 
Daarnaast verassen we 
onze gasten regelmatig 
met een heerlijke special 
op de avondkaart, 
echte aanraders! Uw 
bestellingen dragen er aan 
bij dat wij ook in 2021 
weer voor u klaar kunnen 
staan op het terras, 
tijdens thema avonden 
en andere evenementen, 
koffietafels, besloten 
feesten enzovoort… Wij 
willen iedereen die ons op 
deze manier ondersteunt 
hiervoor hartelijk 
bedanken! Verder rest ons 
nog om een iedere fijne 
feestdagen en veel geluk 
en gezondheid te wensen.
U kunt nog steeds gebruik 
maken van onze bezorg/
afhaal service, zie www.
hieriest.nl voor onze 
gerechten. 
Bezorg/afhaalservice: via 
whats app 0637329146
Marianne, Ronald en 
team Hieriest

Hieriest TOP2000 dag
Na veel wikken en wegen zijn we toch van mening dat 
we een alternatief voor de Hieriest TOP2000 avonden 
moeten zoeken. Welnu, dat hebben we gevonden. Op 
zondag 20 december staat Hieriest de gehele dag in het 
teken van de TOP2000. 
Iedereen heeft zijn/haar stem kunnen uitbrengen voor 
de Hieriest TOP100. Dit is een lijst die voortkomt uit 
nummers van de originele TOP2000 van 2019. Je kunt 
stemmen op 10 nummers uit deze lijst en zo zal er een 
mooie “Hieriest TOP100” ontstaan. Heb je meer dan 
10 favoriete nummers? Dan kun je gewoon meerdere 
keren stemmen.
Op zondag 20 december is deze lijst via live streaming 
te bewonderen. DJ Jan en Pim zullen deze dan in live 
streaming presenteren. Ook gaan we proberen om hier 
live muziek bij te presenteren, maar dat is afhankelijk 
van de geldende corona maatregelen. 
We starten om 10:00u, u kunt dan tot 11:30u een 
ontbijt-box afhalen. Van 16:00u tot 18:30u kunt u een 
heerlijke door Cristina vers bereidde maaltijd afhalen 
en  van 19:00u tot 20:00u kunt u onze speciale Hieriest 
TOP2000 Borrel-box afhalen. Uiteraard dient u dit 
allen van te voren te bestellen.   
Op deze manier hoopt Hieriest de TOP2000 traditie 
voor het inmiddels 7e  jaar voort te zetten. Niet op de 
manier zoals we gewend zijn maar we gaan er toch 
weer voor om ook hier een “thuis” feest van te maken.  

Senioren Vereniging
Zoals u weet is Senioren Vereniging Waspik een 
actieve vereniging. Wekelijks organiseren we tal 
van leuke, betaalbare activiteiten variërend van : 
schilderen, zingen in een heus koor, countrydansen 
tot meer bewegen, fietsen en fitness, sjoelen, jeu de 
boules, koersbal kaartmarathons: rikken en jokeren. 
Het is jammer dat we begin maart veel van genoemde 
activiteiten moesten stop zetten wegens alle regels die 
al maanden van kracht zijn om de verspreiding van 
het Corona-virus in te dammen. Tal van geplande 
activiteiten konden niet doorgaan, zoals de algemene 
ledenvergadering en het jaarlijkse uitstapje. Wel 
brachten we met enkele bestuursleden hulde aan het 
60-jarig huwelijkspaar Lenie en Cees Bink.
Nog steeds zijn we op zoek naar een nieuwe 
penningmeester. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de heer Kees Koster, telefoon 
0416-315150. Daarnaast doet onze coördinator van 
Tafeltje Dek Je een oproep om zich aan te melden 
als vrijwilliger voor het rondbrengen van maaltijden. 
Hebt u belangstelling en tijd, neem dan contact op 
met Antoinette de Bont, telefoon 0416-311860 of 06-
24456448.
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Met deze financiële 
steun kan Den Bolder 
de Rabozaal en de Foyer 
sfeervol inrichten om zo 
toch een kleine groep 
(theater)bezoekers een 
mooie avond te bezorgen 
en van cultuur te laten 
genieten. Normaal 
gesproken kunnen er 
240 mensen zitten in 
de theaterzaal van Den 
Bolder. Volgens de 
maatregelen van deze 
zomer mogen er nog 
80 personen zitten op 
anderhalve meter. Om de 

zaal toch sfeervol in te 
richten is er een verzoek 
gedaan bij het Kickstart 
Cultuurfonds voor een 
aantal kleine tafels, met 
extra aankleding en 
sfeerverlichting in de 
zaal. De gasten kunnen 
dan in de pauze en na 
afloop aan deze tafels 

Den Bolder krijgt ‘Kickstart’
blijven zitten en wanneer 
de maatregelen het weer 
toelaten, een drankje 
nuttigen. Het Kickstart 
Cultuurfonds is een 
initiatief van de BankGiro 
Loterij en een groot aantal 
private fondsen. Samen 
geven zij de culturele 
sector ondersteuning 
voor theaterproducties, 
t e n t o o n s t e l l i n g e n 
en concerten in de 
a n d e r h a l v e m e t e r 
samenleving. Hiervoor 
is ruim 16 miljoen euro 
bijeen gebracht.

Kunstwerken uit Syrië
In Den Bolder is vanaf 
2 december t/m 27 
januari het werk van de 
Syriër Fayez Al Salem 
te bewonderen. Zijn 
werk kenmerkt zich door 
natuur en in het bijzonder 
paarden. Iets wat in zijn 
geboorteland van grote 
betekenis is. Ook de 
lange en indrukwekkende 
tocht is een terugkomend 
onderwerp. Nu hij 
in Nederland woont 
schildert hij vanuit zijn 
herinneringen en liefde 
voor zijn land, maar ook 
ter verwerking van alles 
wat is gebeurt.
In Syrië is Fayez 
een professionele 
kunstschilder die zijn 
opleiding beeldende kunst 
volgde in Al-Hasaka in het 
noordoosten van Syrië. In 
zijn schilderijen maakt 
hij gebruik van verfijnde 
technieken en bijzondere, 
intense kleurstellingen 
waardoor zijn doeken 
herkenbaar en eigen van 
aard zijn. Bijzonder is wel 
dat hij voor kathedraal in 
Al-Hasaka de opdracht 
kreeg schilderijen te 
schilderen ter verfraaiing 
van haar interieur. 
Hoewel hij moslim is, is 

zijn levensinstelling niet 
het geloof maar de liefde 
voor mens en dier. Ook 
deed hij regelmatig mee 
aan kunstwedstrijden 
en werkte hij veelal in 
opdracht in binnen- en 
buitenland.
Fayez Al Salem (49) is 
samen met zijn vrouw en 
drie jongste kinderen in 
Waalwijk beland na een 
lange boottocht vanuit 
Syrië. Deze reis is lang 
en moeizaam geweest, 
maar ze zijn allemaal 
veilig aangekomen. Zijn 
twee oudste kinderen 
wonen momenteel in 
Duitsland. Hij zegt zelf 
niet “gevlucht” te zijn 
voor de oorlog, maar 
dat hij het land “mocht” 
verlaten. De waarheid is 
dat de jongens zouden 
worden ingezet voor het 
leger wanneer het gezin 
zou zijn gebleven.
Zijn vrouw en kinderen 
aarden goed in Waalwijk, 
hijzelf wat minder zegt 
hij. De kinderen gaan 
nu naar school en hij 
hoopt dat zij een betere 
toekomst tegemoet gaan. 
Zonder oorlog. Zelf heeft 
hij meer moeite om zijn 
weg te vinden. Vooral de

N e d e r l a n d s e 
taal vormt een 
barrière. Hij praat 
liever middels 
zijn schilderijen 
en dat doet hij 
dan ook het liefst. 
Op deze manier 
kan hij beter 
zijn gevoelens 
en gedachten 
u i t d r u k k e n . 
Kunst is immers 
de universele taal 
van de mens.
De expo is gratis 
t o e g a n k e l i j k 
t i j d e n s 
o p e n i n g s u r e n 
van Den Bolder.

Samen met de ouderraad 
van basisschool de Veste 
maakte Hobbyclub 
”Samen Sterk” uit Waspik 
een stevige loungeset voor 
de bovenbouw (groep 
7-8) van deze school.
Een loungeset waar de 
jeugd zich kan vermaken 
met wat kletsen, chillen 
en gezellig samen zijn.
Vrijdag 6 november werd 
deze loungeset een beetje 
feestelijk aan de jeugd 
overhandigd.

De Hobbyclub maakte 
eerder al meerdere 
andere projecten. Kleine 
dingetjes voor de 
Bartholomeusparochie, 
den Bolder en de 
Harmonie, maar ook 
grotere projecten zoals de 
banken in natuurgebied 

de Vest die nu bij de 
kinderboerderij staan,
de banken en tafels in 
het Klauterwoud, de 
banken en entrée bij 
het Voedselbos en een 
vogelkooi in de tuin van 
De Stroming.
Verder maakt de 
Hobbyclub heel veel 
vogelvoederhuisjes en 
nestkastjes in alle soorten 
en maten, maar ook vele 
houten hebbedingetjes 
voor ieder wat wils.
Veel wordt gemaakt 
van houtrestanten van 
bedrijven die het hout 
schenken of tegen 
gereduceerde prijzen 
aanbieden aan de 
Hobbyclub.
Voor grotere projecten 
zoals de loungebank bij 
Basisschool de Veste 
wordt het materiaal 
gekocht.
Dit alles wordt gemaakt 
in het oude schoolgebouw 
van de Hooght in Waspik- 
Boven waar de Hobbyclub 
beschikt over een ruime 
werkplaats waar men met 
10 man fijn kan werken.
De opbrengst uit de 
vrijwillige arbeid wordt 

Nieuwe loungebank voor De Veste
gebruikt voor machines, 
gereedschap, het 
onderhoud van dit alles en 
huisvesting.
Wat er van de opbrengst 
overblijft wordt jaarlijks 
een bedrag van ongeveer 
700 euro geschonken aan 
Hospice Francinus de 
Wind.
Hobbyclub Samen Sterk 
bestaat in de huidige vorm 
al zo’n 20 jaar. 
Woensdagmiddag is 
wekelijks de gezamelijke 
Hobbyclubmiddag, maar 
door corona moeten we 
noodgedwongen schuiven 
naar andere momenten in 
de week zodat iedereen 
toch zijn hobbymiddag 
kan beleven.
Kom gerust eens langs als 
u interesse heeft en iets 
leuks zoekt voor uzelf of 
een cadeautje. Het is ook 
mogelijk om aan de hand 
van een foto, of schets of 
idee iets te laten maken, 
dan kijken we wat het 
moet gaan kosten. prijs 
in overleg. Bestel of koop 
lokaal.
En zo maakt “Samen 
Sterk” Waspik Samen 
Sterker!
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SCW mag voor de derde 
keer een kerstdiner 
op eerste kerstdag 
organiseren. 
Het kerstdiner wordt 
verzorgd door de 
kok van Hieriest!                                                                  
Als gevolg van 
Covid-19 worden dit 
jaar de kerstdiners bij 25 
mensen door vrijwillige 
chauffeurs thuis bezorgd! 
Alleen eten is niet gezellig. 
Daarom gaat SCW na 
het bekend worden van 
de maatregelen rond de 
feestdagen, proberen te 
regelen dat enkele mensen 
toch samen kunnen eten.

Kerstdiner 25 december bij Hieriest
De mensen gaan genieten 
van een heerlijk kerstdiner 
met ’n glaasje wijn! 
Uiteraard is een “Dank 
je wel” op zijn plaats aan 
de familie Branderhorst 
en aan de kok voor 
het verzorgen van het 
heerlijke kerstdiner! 
SCW wil natuurlijk 
ook de sponsoren en de 
vrijwillige chauffeurs 
van de VBW hartelijk 
bedanken! Zonder hen 
kan dit kerstdiner niet 
plaatsvinden.
Dit jaar worden 14  
mensen van SCW verrast 
met een kerstpakket, 

aangeboden door Van de 
Valk uit Vught! Helaas 
mocht een gezamenlijk 
kerstdiner hier nu ook 
door Covid-19 niet 
doorgaan! Uiteraard ook 
een “Dank je wel” aan 
Van de Valk voor deze 
attentie. Een speciaal 
woord van dank aan 
een aantal dorpsgenoten 
die de afgelopen weken 
SCW financieel steunden, 
om deze initiatieven 
mogelijk te maken. 
GEWELDIG!!! Hierdoor 
ontstaat bij SCW een écht 
kerstgevoel, SCW voelt 
zich gesteund door jullie! 

Van 1 t/m 10 oktober 
was de Week tegen de 
Eenzaamheid, door Soiaal 
Contact Waspik (SCW) 
omgedoopt in de naam  
“Doe mee in Waspik”. 
SCW organiseerde samen 
met Elena Sanchez 
(Contourdetwern) op 
woensdag 7 oktober voor 
24 personen van 10.00 
tot 14.00u activiteiten 
voor mensen die (weer) 
graag in Waspik willen 
meedoen. 
Andere jaren organiseerde 
SCW gedurende  4 dagen 
verschillende activiteiten. 
Dit jaar werd het aantal 
activiteiten teruggebracht 
tot helaas 1 dag, woensdag 
7 oktober. De reden is, 
dat Marian van den Berg,  
momenteel de enige 
coördinator van SCW is. 
Haar maatje “Willemien 
Smits, is a.g.v. privé 
omstandigheden gestopt 
met deze functie. Nu 
is Marian dringend  op 
zoek naar 2 maatjes 
coördinator SCW! Bent 
u geïnteresseerd meld 
u zich aan! Telefoonnr 

‘Doe Mee’ werd een groot succes
SCW . 06-18435995 of 
via pscwaspik@gmail.
com. A.g.v. het Covid-19 
mocht SCW  in Den 
Bolder helaas totaal 24 
mensen voor deze dag 
uitnodigen!  Uiteraard 
werden de regels van 
de RIVM opgevolgd!  
Dit betekende ook voor 
deze dag 1,5 m afstand 
van elkaar houden. Heel 
jammer, maar gezondheid 
en veiligheid staat ook 
voor SCW bovenaan!  
Om 10.00u werd een 
ieder verwelkomd met 
een kopje koffie/thee 
en n heerlijke Tompoes. 
Daarna was er tot de lunch 
en voldoende ruimte om 
gezellig met elkaar te 
praten en voor spelletjes. 
Om 12.00u genoten 
de deelnemers van ‘n 
heerlijke kop soep, die 
klaargemaakt was door 
de mensen van  “Samen 
Top”. Om 12.30u mocht 
men genieten van  een 
heerlijke verrassingslunch 
die  verzorgd was door 
eet- café “Hieriest”! 
Vervolgens ging een ieder 

weer verder met spelletjes 
tot ongeveer 13.30u. De 
dag werd afgesloten met 
n kopje koffie of thee.                                            
Zichtbaar was, dat alle 
deelnemers hebben 
genoten van deze 
gezellige dag! Namens 
SCW is een dankjewel 
ruimschoots op zijn 
plaats voor de organisatie 
van Den Bolder voor 
hun gastvrijheid 
en ondersteuning, 
Elena Sanchez voor 
haar fantastische 
medewerking. Maar 
vooral niet te vergeten 
Hannie Molenschot, 

Nieuw coördinatoren 
duo SCW/VBW
Boukje Buster is de nieuwe coördinator Sociaal  
Contact Waspik.  Zij volgt Willemien Smits op, die tot 
mei als coördinator heel actief was. Sociaal Contact 
richt zich op mensen  die alleen/eenzaam zijn! Het doel 
van SCW/VBW ( Vervoers- en Boodschappendienst 
Waspik) is, dat alle mensen wonend in Waspik, weer 
gaan meedoen in de samenleving! 
SCW bestaat sinds 2011. Sociaal Cultureel Centrum 
“Den Bolder” heeft samen met de Kerken en de 
Senioren Vereniging het initiatief genomen, om 
eenzaamheid in Waspik aan te pakken. Marian van 
den Berg is vanaf de start van SCW hierbij betrokken. 
Op het moment dat Willemien Smits aangaf dat zij 
a.g.v. privé omstandigheden, haar taak als coördinator 
wilde beëindigen, is Marian op zoek gegaan naar een 
opvolger. Heel prettig is, dat Willemien vrijwilligster 
blijft bij SCW. Zij bezoekt regelmatig haar cliënten 
voor ‘n praatje! Uiteraard waardeert SCW dit enorm! 
Marian vond een opvolgster in Boukje Buster. Boukje 
heeft al ervaringen in het vrijwilligerswerk bij Villa 
Pardoes als gastvrouw en bij De Stroming in het 
leescafé.  Zij gaat het team van SCW als vrijwilligster 
versterken. Voor Boukje is aansluiting bij SCW 
een nieuwe uitdaging! “Ik wil mensen die weinig 
contacten hebben graag ondersteunen, zodat zij meer 
deel uitmaken van onze samenleving”. 
Kent u iemand die alleen/eenzaam is of leeft in een 
sociaal isolement? Het spreekuur is elke woensdag van 
10.00-11.30 uur in Den Bolder. 
Voor meer informatie kunt u bellen naar Marian van 
den Berg via 06-18435995 of  pscwaspik@gmail.com 
of Boukje Buster 06-38572896.

Corrie Hoefnagel en 
Betsie Mureau voor hun 
fantastische inzet!  Ook 
een dankjewel voor de 
mensen van “Samen Top” 
voor de heerlijke soep 
en eetcafé “Hieriest” 
voor de heerlijke 

verrassingslunch!  Helaas 
heeft SCW maar één dag 
kunnen organiseren in 
de week “Doe mee in 
Waspik”. Maar… wel een 
succesvolle dag! Hopelijk 
volgend jaar weer een 
hele week!
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ATAK jeugd groeit maar door
Lekker bewegen is 
naast gezonde voeding 
een aandachtspunt in 
coronatijd. Erg fijn dus 
dat de jeugd nog steeds in 
de zaal kan volleyballen. 
En hoe! 
Kennismaken met 
volleybal
Ook al zijn wedstrijden 
nog niet toegestaan, de 
reguliere jeugdtrainingen 
gaan dus door. Ook 
voor kennismaking met 
de volleybalsport via 
Sjors Sportief voor de 
jeugd vanuit gemeente 
G e e r t r u i d e n b e r g . 
Daarnaast nemen 
CMV leden geregeld 
nieuwe vriendjes en 
vriendinnetjes mee. 
Superleuk dat ze 
enthousiast blijven op de 
vrijdagavondtraining en 
de groep laten groeien.
Techniek leren
Bovenop de reguliere 
trainingen volgt een 
aantal Atak-jeugdleden 
extra training bij 
Volleybalschool Midden 
Brabant. Samen met 
kinderen uit Breda, 
Waalwijk en Raamsdonk 
vormen ze een groep 
van zo’n 20 ambitieuze 

volleyballers tussen 
10 en 16 jaar. In deze 
maandagavondtraining 
ligt de focus op aanleren 
van techniek. Chris 
Konings is hoofdtrainer. 
De zeer ervaren trainer 
en opleider van de 
Nederlandse Volleybal 
Bond (Nevobo) heeft 
onder andere al veel 
jeugdteams begeleid 
naar kampioenschappen. 
Ondersteund door 
Martijn van de Wouw 
en Tim van Hemert 
van Atak helpt Chris 
vooral de individuele 
vaardigheden van de 
jeugdigen te verbeteren. 
Mette (12 jaar): “Serveren 
gaat al echt lekker. De 
onderhandse pass vind ik 
nog lastig, daar helpen ze 
me nu bij om beter in te 
worden. Dat is fijn voor 

straks in de wedstrijden 
als die weer mogen. We 
stonden juist bovenaan 
in de competitie, die 
plek willen we met de 
C-meiden graag weer 
verdedigen.”
Nieuwe website en op 
Instagram
Op 15 november, de dag 
dat VC Atak’55 65 jaar 
bestond, ging nieuwe 
website live. Deze heeft 
niet alleen een nieuwe 
look, maar is vooral 
ook beter leesbaar op de 
telefoon. Op www.atak55.
nl kun je alle informatie 
vinden over de club, de 
teams, vrijwilligers en de 
laatste nieuwsberichten. 
Bovendien is er een link 
naar de Nevobo website.
Op Instagram zijn de 
meeste teams inmiddels 
ook actief. Volgt u ze al? 

‘Koek’ Action Witte 
Ster goes Digital
Elk jaar komen de leden van handbalvereniging Witte 
Ster in november langs de deur met de beroemde 
speculaaspoppen. Deze traditie is altijd een hele 
happening. Er is een heuse koekcommissie die er al 
heel lang voor zorgt dat alles op rolletjes verloopt. Een 
goede organisatie zorgt ervoor dat ieder jaar vrijwel 
heel Waspik kan worden voorzien van ‘onze’ koeken. 
Deze commissie bestaat uit Arnoud Verschuren, Huub 
Zijlmans Erik Bergé en Bart Pols. De koekactie is 
natuurlijk opgezet om een leuk bedrag op te halen voor 
onze vereniging, maar heeft ook een sociale functie. 
Bij zo’n actie zie je de saamhorigheid van de leden 
die zich inzetten voor de club. De jeugdleden gaan 
bijvoorbeeld vaak verkleed als zwarte piet langs de deur 
om de verkoop leuk te maken en om zoveel mogelijk 
te verkopen. Het is altijd een drukte van belang in de 
sporthal met leden die af en aan lopen. Wie heeft het 
meeste verkocht? Na afloop lekker samen wat drinken 
en iets lekkers. Maar ja 2020…. om met Louis van 
Gaal te spreken: ‘that’s another koekie’. Geen deur 
tot deur actie, geen contact met de dorpsgenoten, geen 
KOEK verkoop, geen inkomsten? Dat kan natuurlijk 
niet. Covid-19 stopt heel veel, maar zorgt er ook voor 
dat mensen creatief worden. Samen met Niels van 
Strien en Erik Pols zette de commissie een online 
koekactie op en hé, Why Not? Op deze manier kunnen 
we Coronaproof toch onze speculaas aan de man 
brengen. Via www.wittester.nl/koekactie kon iedereen 
zijn/haar bestelling doen en hypermodern betalen via 
iDeal. Natuurlijk was het even afwachten of alle online 
reclame via facebook en instagram ervoor zou zorgen 
dat de verkoop ook op deze manier zou gaan lopen en 
dat is gelukt. Gelukkig maar, want 70 dozen speculaas 
met alle leden opeten is niet echt een optie. Op zaterdag 
21 november konden de mensen die besteld hadden de 
bestelling op halen op het dorpsplein. We hebben daar 
een Pick-up point gemaakt waarbij we de corona regels 
netjes in de praktijk brachten. Tussen 10.00 en 14.00 
is alle speculaas opgehaald en kan Waspik genieten en 
kan Witte Ster zeggen dat het dit jaar toch een zeer 
geslaagde actie hebben kunnen uitvoeren. Namens de 
hele vereniging willen we iedereen dan ook hartelijk 
danken voor de bestellingen. Wij hopen volgend jaar 
weer gezellig langs de deuren te mogen en wensen 
iedereen dan ook vast een zeer gezond 2021.

 

 

 

Unieke kans! Word Winter Challenge lid van 
onze vereniging geldig tot 1 februari 2021 

voor slechts € 35,00! 
Meld je aan via leden@waesbeek.nl 

€ 35,00 

Winter Challenge
De Winter Challenge is een nieuw 
initiatief van TV Waesbeeck (en 
vele andere verenigingen) in 
samenwerking met de KNLTB. 
Een unieke mogelijkheid in deze 
rare tijden om kennis te maken met 
de tennissport!
Het betreft een lidmaatschap van 
onze vereniging tot 1 februari 2021 
voor slechts € 35,00.
Meer informatie is te vinden op 
de website van TV Waesbeeck en 
op de Facebook-pagina van de 
vereniging.
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Vincent
Over Waspik...

door

Het is 20 november en Marcel wil mijn stukje graag innemen. Ik pieker me al 
dagen suf: waar wil ik het over hebben? Voor de hand ligt een combinatie van 
kerst met corona. Maar dat is wel érg voor de hand liggend, en bovendien is nu 
nog niet duidelijk wat er wel en wat er niet mag met Kerstmis en met oud en 
nieuw.  Komt bij dat ik iets opbeurends wil schrijven, na alle perikelen van de 
laatste 8 maanden…….  Hellup!!
Natuurlijk, er waren ook lichtpuntjes. Een ervan was de overwinning van Joe 
Biden op het trollenleger van Trump c.s. Op dit moment probeert Trump zijn 
verlies nog -zo nodig corrupt- met alle macht en vooral dollars te bestrijden, maar 
het zijn kansloze achterhoedegevechten die alleen maar heel veel vertellen over 
de persoon van Trump, over zijn partij die alle democratische normen en waarden 
overboord gooit en wellicht ook over zijn achterban, de mensen die -vaak 
bloedfanatiek- alles wat hun grote leider uitkraamt als profetieën van Bijbelse 
importantie  beschouwen.
Ook fijn - toch even corona-  was dat deze week de R onder de 1 kwam. Had 
ik dat een jaar geleden gezegd, dan had u elkaar aangekeken: welke R onder 
welke 1?  Nu spreekt iedereen Coronees en begrijpt u dus precies wat ik bedoel. 
Het betekent dat we mogelijk toch met een -naar de laatste maanden afgemeten 
aanzienlijke- groep geliefden samen kerst kunnen vieren. Voor Sinterklaas gaat 
het jammer genoeg allemaal niet snel genoeg, maar we tellen onze zegeningen.
En dan nog iets wat ik wel als een lichtpuntje beschouw, maar u misschien niet: 
het vuurwerkverbod.
Ik ben me ervan bewust dat het waarschijnlijk niet zal helpen: er is een deel van 
ons volk dat zich er niets van zal aantrekken, illegaal vuurwerk zal aanschaffen 
en aldus zijn achterwerk afveegt aan de wet, aan het milieu, aan mogelijke letsels 
waar ziekenhuizen op dit moment niet op zitten te wachten en aan mensen die last 
hebben van het oorverdovende en wat mij betreft provocerende geknal. Maar het 
verbod vertelt ons ook dat de meeste mensen er helemaal klaar mee zijn en dat 
op den duur ook deze overlast zal verminderen of zelfs verdwijnen.  “Ze nemen 
al onze tradities af”? Nee hoor, alleen de tradities waar andere mensen last van 
hebben. En waarom zouden we willen dat andere mensen last van ons hebben? 
Toch??? Maar dat is een andere discussie.
Nog een tip: een heel mooi lichtpuntje is het voedselbos waar wij zeker een keer 
per week doorheen wandelen. Ook in de herfst is het er prachtig en verdwijnen 
Trump, corona en knalvuurwerk naar een verre achtergrond. In zo’n omgeving 
begrijp je weer waar het leven eigenlijk om draait.

Fijne kerst en een gezond 2021!!
VVDHOVEN@HOME.NL

vvdhoven@home.nl

Lichtpuntjes

Zilveren Zonnebloem
Op donderdag 8 oktober 
2020 kwamen de vrij-
willigers van De Zonne-
bloem afdeling Waspik 
bij elkaar voor een afde-
lingsvergadering. Natuur-
lijk moeten bestuur en 
vrijwilligers met elkaar 
in gesprek blijven, ook al 
zijn de omstandigheden 
juist op dit moment in het 
kader van het Coronavi-
rus niet optimaal. Met 
mondkapje en op afstand 
van elkaar werd door het 
bestuur de traditionele 
agenda afgewerkt. Het 
laatste agendapunt stond 
in het teken van het af-
scheid van mevrouw Mar-
ja Meijs. Na 10 jaar werd 
door haar aangegeven dat 
zij afscheid wilde nemen

van De Zonnebloem Was-
pik. Gewijzigde omstan-
digheden en nieuwe uit-
dagingen liggen daaraan 
ten grondslag. Door de 
voorzitter werd dat alle-
maal uitgelegd en daar-
na volgde uiteraard een 
waardig afscheid. Marja 
werd vol lof toegesproken 
en bedankt voor 10 jaar 
buitengewone verdien-
sten als bestuurslid en 
coördinator Bezoekwerk. 
Een grote bos Zonnebloe-
men viel haar ten deel.
Daarna werd de verga-

dering gesloten en dacht 
iedereen weer naar huis te 
gaan. Maar tot verbazing 
van allen nam de voorzit-
ter opnieuw het woord en 
richtte de aandacht we-
derom op het afscheidne-
mende bestuurslid Marja 
Meijs. Inmiddels werden 
echtgenoot en kinderen 
Meijs naar binnen geroe-
pen en konden zij mede 
getuige zijn van de hul-
diging van Marja in het 
kader van 10 jaar lidmaat-
schap. Opnieuw werd 
zij toegesproken door de 
voorzitter en in het zonne-
bloemetje gezet. Veel lo-
vende woorden en felici-
taties van de aanwezigen.
Een Zilveren Zonne-
bloemspeld had de

voorzitter graag zelf op-
gespeld, maar onder Co-
rona-omstandigheden 
werd dat overgelaten aan 
de dochter. Applaus en 
een niet gezongen maar 
opgezegd “lang zal zij 
leven” maakte de ceremo-
nie compleet, nadat Marja 
ten tweede male een groot 
boeket Zonnebloemen in 
ontvangst mocht nemen.
Een belangrijke en mooie 
ledenvergadering can de 
Zonnebloem met voor de 
familie Meijs een leuke 
apotheose.



€ 1750,- vlak / € 2850,- electrisch

Tweede kerstdag geopend

Nú met

15%
korting

‘Kom eens
een kijkje
nemen in 

onze ruime
winkel’

van 11.00 - 17.00 uur

      PICOKRIE


