
Verschijnt huis aan huis in Waspik          

“Met Cora en Daniël tonen we ons lokale karakter”

Jaargang 14 nummer 1

Waspik herbergt de             3
Hollandse Klompenwinkel

Voor het thema Carnaval 
zijn in februari mooie fo-
to’s aangeleverd voor het 
Mooiste Plaatje van Was-
pik. In maart is een nieuw 
thema met bijbehorende 
opdracht gestart:
Het voorjaar staat voor 
veel mensen gelijk aan een 
nieuw begin, meer per-
spectief en licht. Laat dat 
laatste nou juist het the-
ma zijn voor het Mooiste 
plaatje van maart. Licht, 
maar dan in de breedste 
zin van het woord. Neem 
het letterlijk en ga aan de 
slag met belichting op 
je camera, fantaseer een 
schouwspel van licht of 
neem de typische lichte 
en frisse lentekleuren als 
thema. Of probeer juist 
licht op de figuurlijke ma-
nier vast te leggen in een 
foto: komt er licht in de 
duisternis? Wat is jouw 
lichtpunt? Voelt het voor-
jaar voor jou ook als een 
verlichting?
Ga de uitdaging aan om 
licht vast te leggen in 
de breedste zin van het 
woord. Stuur je foto door 
naar hetmooisteplaatje-
vanwaspik@gmail.com 
of plaats hem op je sociale 
media en tag ons! Succes!

Mooiste Plaatje

De plannen van Jeroen 
van Mierlo en Jolanda 
Bergmans met het voor-
malige Binnenhof begin-
nen zichtbaar te wor-
den. Met Daniël Fitters 
(38) en Cora Zijlmans 
(44) als de nieuwe ge-
zichten bij de inpandige 
Brasserie bij 8 zet Raad-
huisstraat 8 duidelijk in 
op lokale kwaliteit.
Eind vorig jaar liet Jolan-
da al weten een ‘toffe en 
hippe tent’ te willen ma-
ken van het voormalige 
Binnenhof. De afgelopen 
twee maanden is er al veel 
gebeurd achter de gevel 
van Raadhuisstraat 8. De 
losse winkeltjes werden 

verwijderd en een nieuwe 
indeling werd gemaakt. 
Achter in het pand komen 
straks de studio, winkel 
en workshop-ruimtes van 
Noor & Zo; de voorzijde 
met sfeervolle entree is 
gereserveerd voor Bras-
serie bij 8. In Waspikker 
Rutger Snels (48) von-
den Jeroen en Jolanda de 
ideale huurder en uitbater 
van de brasserie; met z’n 
drieën kwamen ze uit op 
dorpsgenoten Cora Zijl-
mans en Daniël Fitters om 
Bij 8 dagelijks draaiende 
te houden.
“Het kwam voor mij ei-
genlijk wel op een heel 
mooi moment”, vertelt 

Cora. “Ik heb bijna twin-
tig jaar mijn zaak en 
broodjeskar Broodnodig 
gehad en vond het na deze 
tropenjaren tijd voor een 
nieuwe uitdaging. Werken 
in Brasserie bij 8 geeft me 
meer regelmaat en daar-
door rust in mijn drukke 
leven. Bovendien ken ik 
Waspik erg goed en de 
Waspikkers kennen mij: 
dat is een fijn uitgangs-
punt.”
Dat beaamt Daniël. Hij 
was de laatste jaren werk-
zaam in de cafetaria van 
zijn stiefvader in Boxtel 
en had net als Cora be-
hoefte aan een nieuwe 
stap. “Ik word helemaal 
enthousiast van dit idee. 
Ik denk dat we er hier in 
Waspik echt iets moois 
van kunnen maken. Ik 
hoop dat we de ‘gun-fac-
tor’ hebben en dat men-
sen langs komen voor een 
lekker kopje koffie of een 
lunch. Dan is het aan ons 
om ze te overtuigen van 
de kwaliteit, goede ser-
vice en vooral onze gast-
vrijheid.”
Brasserie bij 8 gaat lo-
kaal werken. Dat betekent 
dat alle producten waar 
mogelijk uit het eigen 
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in de jaren 50 en 60:
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Vincent     7

dorp of uit buurtdorpen 
gehaald worden. Voor 
Rutger en zijn vrouw Sa-
sja een logische keuze. 
“We hebben elkaar als 
ondernemers allemaal 
keihard nodig. Er is de 
laatste jaren best wel wat 
veranderd in Waspik: de 
verbinding wordt minder. 
Ik denk dat we met deze 
brasserie een mooi cen-
traal punt realiseren waar 
iedereen terecht kan, zo-
wel de klanten van Jolan-
da als mensen uit Waspik. 
Een echte laagdrempeli-
ge ontmoetingsplek met 
een open karakter waarin 
gastvrijheid en kwaliteit 
voorop staan. Het moet 
een aanvulling worden op 
de horeca voorzieningen 
die we al hebben in het 
dorp.”
Momenteel wordt er hard 
gewerkt om alle vergun-
ningen rond te krijgen en 
alles in te richten binnen 
de geldende regelen en 
voorschriften. Noor & Zo 
hoopt over een maand de 
deuren te openen; Brasse-
rie bij 8 richt haar pijlen 
op begin mei, geopend 
van dinsdag tot en met 
zaterdag van 09.30 uur tot 
18.00 uur.

Er wordt hard gewerkt aan de brasserie in Raadhuisstraat 
8 met van links naar rechts Joyce Martens, Daniel Fitters, 
Cora Zijlmans, Rutger Snels, Jeroen van Mierlo en 
Jolanda Bergmans.

Mede mogelijk gemaakt door
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Dorpskrant Waspik is een 
initiatief van Platform 
Waspik en verschijnt 
vier keer per jaar huis 
aan huis in Waspik.

Jaargang 14, nummer 1
Oplage: 2500 stuks
Redactie en vormgeving:        
Marcel Donks Tekst en 
Vormgeving
De volgende uitgave is 
in juni 2021. Kopij kan 
aangeleverd worden 
tot vrijdag 21 mei op 
Schoolstraat 12 of via: 
do rpsk ran twasp ik@
home.nl.

Dit jaar loopt alles net 
even anders, zo ook de 
Open Dag bij CBS De 
Brug. “Het kiezen van 
een basisschool is een 
spannende gebeurtenis 
voor ouder en kind. 
De basisschool vormt 
immers een belangrijk 
deel van de jeugd van 
een kind. Daarom moeten 
ouders en verzorgers zich 
goed kunnen oriënteren” 
volgens Woulinda van 
Tiggelen directeur bij 
CBS De Brug. Normaliter 
geven we tijdens een Open 
Dag een rondleiding, laten 
we de klassen zien en zijn 
er ouders en leerkrachten 
aanwezig om potentiële 
ouders te vertellen hoe 
het op De Brug is. Nu 
moesten we op zoek 
naar een andere manier 
om ouders en kinderen 
kennis te laten maken met 
De Brug. De oplossing 
hebben wij gevonden in 
een 360-graden virtuele 

tour door onze school. 
“Iedereen is heel creatief 
en met veel plezier aan de 
gang gegaan met filmpjes 
en virtuele rondleidingen. 
Ik weet zeker dat ouders 
en kinderen zo ook 
een leuk en duidelijk 
beeld van CBS De Brug 
krijgen” aldus Esther van 
de PR-commissie.
Ouders en kinderen 
lopen virtueel door onze 
school. Door op filmpjes 
te klikken kunnen ze over 
de onderwerpen waarover 
zij meer willen weten 
informatie verkrijgen. Zo 
stellen onze leerkrachten 
zich voor, geeft Woulinda 
informatie over ons 
continu rooster en de 
Engelse les en ziet u 
een filmpje van een 
workshop tijdens ons 
‘verlengde aanbod na 
schooltijd’. Ook zijn er 
onder andere filmpjes van 
onze samenwerking met 
de buurtsportcoach, onze 

360-graden virtuele tour door CBS De Brug
verkeerscommissie en 
onze ouderraad.
Maar ook aan de kinderen 
is gedacht! In alle lokalen 
is er via de groene buttons 
op leeftijd afgestemde 
informatie te vinden. Zo 
wordt er in groep 0-1 
voor de kinderen een 
prentenboek voorgelezen 
en leren ze in het lokaal 
van groep 7-8 meer over 
het zonnestelsel.
U kunt de virtuele tour 
bekijken via de button 
op onze website www.
cbsdebrug.nl. Via de 
WhatsApp-chatfunctie 
op onze website is het 
ook direct mogelijk om 
vragen te stellen – die wij 
uiteraard zo snel mogelijk 
beantwoorden. Bent u 
nieuwsgierig geworden 
en wilt u een keertje 
persoonlijk kennismaken, 
maak dan een afspraak 
en dan ontvangen wij u 
graag! Tot ziens op CBS 
De Brug!

                                                      

                    Vanwege de huidige maatregelen is de 
                                        OPEN DAG
             van Cbs de Brug en Bs de Veste niet mogelijk.
     Neem gerust contact op voor een persoonlijke rondleiding.     Kijk voor meer info op de websites van beide basisscholen.

De twee Waspikse basisscholen bezoeken? Dat kan, ook in Corona-tijd. Echter wel middels het maken van een afspraak voor een rondleiding.Check de school-websites van voor de mogelijkheden.

Het ontstaan van carnaval in Waspik
De heemkundekring Op ’t 
Goede Spoor heeft weer 
een stukje Waspikse ge-
schiedenis beschreven in 
het 57e periodiek dat be-
gin maart is uitgekomen. 
Bijvoorbeeld over carna-
val, dat dit jaar, begeleid 
door de vele wapperende 
carnavalsvlaggen voor-
namelijk is gevierd met 

een prachtige carnavals-
krant annex knutselboek 
en de online carnavals-
kwizz. Jos Smits laat het 
carnavalsgevoel nog even 
leven en neemt u op zijn 
eigen carnavaleske wijze 
mee naar het ontstaan en 
de geschiedenis van het 
Waspikse carnaval. Brass-
muziek in Waspik voert u 

mee met de Waspikse mu-
ziekvereniging Animato 
en op de Vrouwkensvaart-
sestraat 28 zijn bijzonde-
re vondsten ontdekt. Ook 
kunt u lezen over een ge-
meentesecretaris met een 
droevig verhaal, over sol-
daat Langerwerf en nog 
veel meer. Is uw interesse 
gewekt, bestel dan dit pe-
riodiek voor een bedrag 
van € 4,50 via administra-
tie@goedespoorwaspik.
nl. Maar nog beter is na-
tuurlijk om lid te worden 
van de heemkundekring 
zodat al deze wetens-
waardigheden voortaan 
gratis bij u op de mat val-
len. Bekijk onze website 
www.goedespoorwaspik.
nl voor alle verdere infor-
matie. 
Naast het geven van in-
formatie zoals middels 

het periodiek ontvangen 
wij ook graag informatie, 
bijvoorbeeld in de vorm 
van bidprentjes, geboorte-
kaarten, huwelijkskaarten 
e.d. Mocht u nog ergens 
prentjes hebben liggen of 
komt er bij het opruimen 
van een huis een schoe-
nendoos met dergelijke 
prentjes tevoorschijn, doe 
deze dan niet weg en neem 
alstublieft contact met 
ons op via bidprentjes@
goedespoorwaspik.nl . 
U bent natuurlijk ook 
van harte welkom in het 
heemhuis aan de Kerk-
straat 30a op dinsdag- en 
donderdagmorgen. Ook 
kunt u prentjes en kaarten 
afgeven op het adres van 
Duvenvoordestraat 5 in 
Waspik. Dank!
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In oktober is Den Bolder 
gestart met Samen Eten 
op donderdagavond. 
Een mooi initiatief waar 
je voor € 5,00 kunt 
aanschuiven voor een 
gezond drie- gangendiner. 
Het was meteen een 
groot succes. We hebben 

Crowdfunding voor Samen Eten

toen voor een flinke club 
mensen gekookt met onze 
eigen potten en pannen 
van thuis. We willen nu de 
keukeninventaris van Den 
Bolder uitbreiden met 
professionele pannen, een 
extra inductie kookplaat, 
een warmhoud-wagen 

met bijbehorende 
gastronorm-bakken en 
een mooi servies.
Op woensdag 3 maart 
zijn we gestart met een 
Crowdfunding actie 
middels het project 
Samen voor de Buurt 
van de Regiobank; www.
samenvoordebuurt.nl. 
We hopen met jullie hulp 
en een mooie bijdrage 
van de Regiobank een 
bedrag van € 3.000,00 op 
te halen, zodat we heel 
veel mensen kunnen laten 
genieten van een heerlijke 
verse maaltijd. De eerste 
donaties zijn binnen!

Lasergame buiten
Nu Den Bolder gesloten is gaan we lekker buiten 
lasergamen in het Klauterwoud op vrijdagavond 19 
maart. Samen met Tavenu en de buurtsportcoaches 
van GO Waalwijk nodigen we alle jongeren vanaf 12 
jaar uit. Opgeven bij Stefanie: 06-4388 7529.

Mijn naam is Betsy van 
Erp en samen met mijn 
man Jan runnen wij van-
af 2014 De Hollandse 
Klompenwinkel.
Na 12,5 jaar als verpleeg-
kundige in een ziekenhuis 
te hebben gewerkt ben ik 
voor onze 2 zonen gaan 
zorgen. Nu zij minder 
aandacht nodig hebben 
ben ik op zoek gegaan 
naar een nieuwe uitda-

De Hollandse Klompenwinkel
ging. Na 4 jaar alleen de 
website gerund te hebben 
heeft Jan zijn baan als 
projectleider bij een in-
stallatiebedrijf opgezegd. 
Door de toenemende 
drukte was het voor mij 
niet meer mogelijk om al-
les alleen te doen. 
Wij zijn een klompenwin-
kel gestart met 100 paar 
houten klompen, maar we 
kwamen er al snel ach-

ter dat wanneer we onze 
klanten een goede service 
willen bieden en verze-
kerd willen zijn van een 
snelle levering dat dit niet 
voldoende was. Inmiddels 
liggen er 2000 paar hou-
ten klompen in allerlei 
kleuren en uitvoeringen in 
ons magazijn op een nieu-
we eigenaar te wachten. 
Binnen 4 jaar draaiden 
we volgens de grootste 
klompenfabriek van de 
wereld mee in de top van 
zijn afnemers. Deze levert 
aan diverse grote partijen 
zoals Schiphol, de Zaanse 
schans en de Keukenhof 
waar natuurlijk veel meer 
toeristen komen dan wij 
in onze Klompenwinkel 
kunnen ontvangen.  
Wat er bij de draagklom-
pen hoort zijn natuurlijk 
ook klompsouvenirs. Wij 
verkopen diverse soorten 
zoals spaarpotten, sleutel-
hangers, klompenpaartjes 
van 5 t/m 14 cm, borstel-
klompjes en vele ande-
re uitvoeringen. Alles is 
leverbaar in vele kleuren 
en met diverse designs. 
Door de vraag naar ande-
ren producten zijn we ook 

gestart met de verkoop 
van houten tulpen in 11 
kleuren en verschillende 
variaties. 
Ook kregen we steeds 
meer de vraag om klom-
pen en souvenirs te be-
drukken met een logo 
of tekst. Helaas staat dit 
wegens de Coronacri-
sis op een laag pitje. De 
meeste evenementen en 
reclamebureaus liggen op 
dit moment stil waardoor 
we minder opdrachten 
krijgen. De levering aan 
particuliere afnemers gaat 
natuurlijk wel gewoon 
door want er zijn toch 
bruiloften, jubilea en ge-
boortes waarvoor we leu-
ke gepersonaliseerde pro-
ducten in ons assortiment 
hebben. Wij krijgen regel-
matig mensen uit Waspik 
in onze showroom die 
zeggen dat ze nog nooit 
gehoord hadden dat er een 

klompenwinkel in Waspik 
was. Ook krijgen we vaak 
de opmerking dat we een 
leuke hobby hebben maar 
het is gewoon ons werk 
waar we onze boterham 
mee verdienen. Als we 
vertellen dat verzenden 
naar de Verenigde staten 
de gewoonste zaak van 
de wereld is en dat we 
al voor vele buitenland-
se koningshuizen houten 
klompen met een logo 
hebben gemaakt zijn de 
mensen stomverbaasd. 
Voor ons is dat inmiddels 
vrij normaal. U kunt ons 
assortiment bekijken op 
www.dehollandseklom-
penwinkel.nl maar u bent 
ook van harte welkom om 
vrijblijvend een bezoek 
aan onze showroom te 
brengen aan de Vrouw-
kensvaartsestraat 29 in 
Waspik. Houdt hierbij wel 
de Coronaregels in acht!
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Tja, wat kunnen we u nu 
nog melden. Ten tijde van 
dit schrijven zitten we, 
zoals de gehele Horeca 
en meerdere sectoren nog 
steeds in de Lock-Down. 
Wat de vooruitzichten 
zijn is nog onduidelijk, 
het ziet er naar uit dat 
we nog geduld moeten 
hebben. Na de december 
feestdagen kijken we 
normaliter al uit naar de 
Carnavalsdagen maar 
ook hierin een grote 
verandering dit jaar. 
Gelukkig hebben veel 
inwoners van Waspik zich 
aangemeld voor de Grote 
Waspikse Carnavalskwizz 
en hebben op deze manier 
toch een stukje van 
carnaval meegekregen. 
De Kwizzboxen, een 
samenwerking tussen 
d’Ouwe Haven en 
Hieriest, werden in 
grote getalen besteld. 
Zo heeft Horeca Waspik 

toch een steentje kunnen 
bijgedragen. 
Zoals we bij Hieriest 
na iedere carnaval 
gewend zijn hebben 
we, ondanks het niet 
doorgaan van carnaval, 
toch de plannen voor het 
sfeervoller maken van 
de binnenruimte hervat. 
De bar voorzien van een 
nieuwe toplaag, toch maar 
weer een muurtje een 
andere kleur en andere 
lampjes, andere lampen 
boven de bar, afijn, van 
alles wat. Dus als we 
straks weer opengaan (en 
geloof ons, dat gaan we!!) 
ziet het er weer keurig 
uit. En natuurlijk bent u 
dan ook weer hartelijk 
welkom op ons terras. 
Wat verder nog? Zondag 
21 maart begint de lente 
en deze dag bieden wij u 
een “lente special menu”. 
Wat dit gaat worden is 
nog een verrassing, check 

Hieriest houdt vol en blijft positief
hiervoor regelmatig onze 
Facebook/ Ins tagram/
Website. Natuurlijk 
zullen we tussendoor ook 
diverse specials blijven 
aanbieden en natuurlijk 
kunt u van woensdag 
t/m maandag bestellen 
van onze reguliere (en 
uitgebreide) kaart voor 
afhaal en bezorgservice. 
Het is eerder al meerdere 
malen door ons vernoemd 
maar wij zeggen het 
nogmaals: Mede door uw 
afhaal/bezorg bestelling 
bij Hieriest zijn wij in 
staat om positief naar de 
toekomst te blijven kijken 
en wij willen iedereen 
die gebruik maakt van 
deze service daarvoor 
nogmaals hartelijk 
bedanken.  
Website www.Hieriest.nl 
Bezorg/afhaalservice: via 
whats app 0637329146
Marianne, Ronald en 
team Hieriest.

Toekomst Theresiakerk

Eind vorig jaar heeft een enquête plaatsgevonden om 
Waspik de mogelijkheid te geven om hun ideeën en 
mening te geven over de herbestemming en ontwik-
keling van de Theresiakerk, Klooster en tuin aan de 
Carmelietenstraat in Waspik. Aan die enquête is ruim-
schoots gehoor gegeven en de input wordt momenteel 
gebruikt in de eerste planvorming en haalbaarheids-
analyse. 
De belangrijkste conclusies uit de enquête zijn dat de 
respondenten de locatie graag ingevuld zien worden 
met wonen en woonzorg omdat dit bijdraagt aan de 
leefbaarheid van het dorp op lange termijn. Waarbij 
de tuin wordt opengesteld, bij de dorpskern gaat horen 
en ruimte geeft voor ontmoeten. Het invullen van de 
enquête is niet alleen gebleven bij het aanvinken van 
hokjes maar de meeste mensen hebben ook echt de 
moeite genomen om hun ideeën en wensen uitgebreid 
te omschrijven. 
Momenteel is ontwikkelcombinatie Daverveld Ont-
wikkeling – FLS Vastgoed in samenwerking met hun 
projectteam druk bezig om de wensen en mogelijkhe-
den samen te brengen tot een haalbaar plan. Bestaande 
uit verschillende ideeën en verschillende scenario’s 
voor gebruik van kerk, klooster en kloostertuin. Daar-
voor wordt samengewerkt met specialisten in het pro-
jectteam en ook met de gemeente Waalwijk. 
Het vinden van een nieuwe haalbare bestemming voor 
de kerk en het klooster en mogelijk ook ‘t Schooltje 
kent de nodige uitdagingen. Er is sprake van achter-
stallig onderhoud waardoor de restauratiekosten hoog 
uitvallen. In dit gedeelte van het plan zit ook nog de 
grootste onzekerheid. Dit onderzoek naar de haalbaar-
heid zal eind februari 2021 afgerond worden. Daarna 
zullen we de resultaten van het onderzoek openbaar 
maken. Aan welk type woningen denken we, is er 
ruimte voor zorg en ontmoeting, gaat het om huur of 
koop en natuurlijk is het überhaupt haalbaar? Eind eer-
ste kwartaal 2021 zullen we iedereen nader informeren 
en zullen we de Waspikse gemeenschap en met name 
de direct omwonenden gaan betrekken bij de planvor-
ming. 
Met vriendelijke groet, Taskforce Theresia / Daver-
veld Ontwikkeling / FLS Vastgoed 

Waesbeeck zoekt 
oproep bezorger
Voor de periode van 1 april tot 1 
oktober zijn we opzoek naar een 
oproepkracht om enkele uren per 
week voor ons medicijnen bij 
patiënten thuis te bezorgen. Het 
betreft vooral het bezorgen op de 
vrijdagen in de namiddag. Heeft u 
belangstelling hiervoor, neemt u 
dan contact met ons op en vraag 
naar Ans de Meere.

Onze kater Kobus is kwijt sinds 27 
januari. Hij is 1.5 jaar oud, gecastreerd en 
gechipt. Hij woont samen met zijn zusje 
aan de Schotse Hooglandersstraat. Heeft 

iemand hem gezien? Tel. nr. 0416-534891

Waes-
beeck

Apotheek Waesbeeck
Wilhelminastraat 4

5165TJ Waspik
0416-313777
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Op 22 februari vertrok 
Stichting Movu-Moldova 
uit Waspik met 3 volle 
trailers met hulpgoede-
ren naar Moldavië. De 6 
vrijwillige chauffeurs en 
bijrijders hebben als u dit 
leest een lange reis van 12 
dagen en 5.000 km achter 
de rug over de Europese

wegen en daarmee 6 lan-
den doorkruist.  De goe-
deren zijn afgeleverd bij 
de lokale bevolking in 
het zuiden van Moldavië. 
Een plattelandsomge-
ving waar de nood zeer 
hoog is.  Naast het afle-
veren van de humanitaire 
hulpgoederen hebben de 
chauffeurs  met dit be-
zoek de straatarme bevol-
king  op het platteland een 
hart onder de riem kunnen 
steken ter bemoediging 
in hun zware strijd om 
te overleven tijdens deze 
corona pandemie. De 5 
mannen en 1 vrouw van 
Stichting Movu-Moldova 
spraken met de mensen 
op locatie en doen bij 
thuiskomst verslag van 
de nijpende situatie en 
ervaringen. Er is onder 
de kwetsbare bevolking 
eigenlijk gebrek aan alle 
eerste levensbehoeften 
zoals goed voedsel, kle-
ding, warmte, medische 
zorg en basis hygiène.  Ja 
er wordt honger geleden 
in Europa. Natuurlijk is 

Hulpgoederen transport van Waspik naar Moldavië
deze reis ivm de corona 
pandemie niet zonder ri-
sico’s geweest. De mus-
ketiers zoals de reizigers 
van Movu-Moldova zich-
zelf noemen moesten zich 
uiteraard houden aan alle 
noodzakelijke richtlijnen 
maar de situatie daar is 
echt onvergelijkbaar met 
de luxe omstandigheden 
waarin wij hier leven. 
Graag willen wij u nader 
informeren over dit bij-
zondere  transport en de 
vrijwilligers die de goe-
deren inmiddels hebben 
afgeleverd. Zij kunnen 
uw praktische, morele 
en financiële steun goed 
gebruiken zodat zij hun 
hulpprojecten en humani-
taire transporten kunnen 
blijven voortzetten ten 
behoeve van de bevolking 
in het armste land aan de 
uiterste rand van Europa. 
Wat ging er zoal mee aan 
hulpgoederen
Het hulptransport bestond 
o.a. uit 18.000 kg aardap-
pels, 6.000 kg groentecon-
serven, honderden zakken 
en dozen met kleding, 
huishoudelijke artikelen, 
keukenspullen en school-
spullen. Honderd bedden 
en matrassen waarvan 45 
zeer mooie hoog-laag ver-
pleeghuis bedden van een 
verpleeghuis uit de regio. 
Deze hebben een mooie 
bestemming gekregen 
voor een ziekenhuis in de 

kleine stad Cahul in Zuid-
west Moldavië. Verder 
zijn er nog vele rollators, 
rolstoelen, fietsen, school-
spullen en vele honderden 
stoelen, tafels en gewone 
bedden en matrassen af-
geleverd.  In totaal ca. 280 
m3 hulpgoederen met o.a. 
volumetrailers. Een heel 
mooi resultaat van alle-
maal gratis ingezamel-
de goederen die met een 
kleine groep vrijwilligers 
bij elkaar verzameld, ge-
sorteerd en verpakt zijn.  
Met deze hulpgoederen 
heeft Movu-Moldova in 
vele dorpen onder hon-
derden mensen heel veel 
goede en wonderlijke 
dingen tot stand gebracht 
die een echte verbetering 
in het leven van mensen 
betekenen in deze extra 
zware tijd van Corona die 
ook in Moldavië genade-
loos toeslaat. 
Help ons met onze groot-
ste uitdaging 
Nu hebben we nog een 
grote uitdaging die we 
graag met u willen delen. 
De 3 trekkers en de trai-
lers moesten we huren, 
de chauffeurs waren alle-
maal vrijwilligers die met 
dit transport 2 weken van 
hun vrije tijd hebben ge-
geven aan dit bijzondere 
project. Met de 3 trucks 
zijn ca. 15.000 km afge-
legd waarbij we ca. 5.000 
liter diesel nodig hadden. 

De tolgelden over de Eu-
ropese autowegen en de 
documenten voor doua-
ne en transport. Alles bij 
elkaar is er een bedrag 
van       € 13.500,00 no-
dig om al deze waar-
devolle spullen op de 
plaats van bestemming te 
krijgen. Deze middelen 
zijn er nog lang niet en 
is voor Movu-Moldova 
een stap in geloof en ver-
trouwen. Hiervoor vra-
gen de vrijwilligers van 
Movu-Moldova aan de 
achterban van vrienden, 
familie en bekenden, be-
drijven, dorpsgenoten en 
kerken om financiële on-
dersteuning. Mogen wij 
op uw steun rekenen om 
ons te helpen met deze 

heel concrete en klein-
schalige hulp. U kunt uw 
bijdrage overmaken op 
NL41RABO0136 641083 
t.n.v. Stichting Mo-
vu-Moldova. De stichting 
heeft een ANBI status 
waardoor u giften aftrek-
baar zijn van de belasting. 
Naast de humanitaire 
transporten heeft Stich-
ting Movu-Moldova nog 
meer sociale projecten in 
Moldavië.  Voor meer in-
formatie over de projecten 
van Movu-Moldova kunt 
u contact opnemen met 
Rob Hendriks uit Waspik 
via onderstaande website. 
Het hulptransport en de 
voorbereidingen volgen 
kan ook via Facebook en
www.movu-moldova.nl

Samen ouder worden
Oma, vertel eens / opa, vertel eens. Dat zijn de titels 
van twee boekjes die de stichtingen ‘Samen ouder 
worden’ en ‘Eén tegen eenzaamheid’ ter beschikking 
hebben gesteld. Senioren Vereniging Waspik en So-
ciaal Contact Waspik ontvingen elk 20 exemplaren 
van de boekjes. We hebben ze aan diverse ouderen in 
Waspik uitgereikt. Mensen kunnen hierin hun eigen 
verhaal kwijt, b.v. over klein zijn en opgroeien, over 
liefde en opa of oma worden, over vrije tijd en leuke 
dingen, over wie je bent geworden. Mensen kunnen 
het boekje geheel naar eigen idee invullen en hun ei-
gen verhalen schrijven. Zodra we weer meer vrijheid 
krijgen en samen kunnen komen, zou het leuk zijn om 
een verhalenmiddag te houden. Graag willen wij te 
zijner tijd de verhalen delen met hen die het boekje 
ontvingen, maar ook ‘luisteraars’ zijn dan van harte 
welkom. Deelname aan een dergelijke middag is na-
tuurlijk geheel vrijblijvend. We houden u op de hoogte 
en informeren u tijdig wanneer en waar deze activi-
teit georganiseerd gaat worden. Meer info? Neem dan 
contact op met Ineke Ruygt (0416-312000) of Cissy 
de Bruyn (0416-313078).
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VC ATAK’55 kijkt naar wat wél kan
Atak Goes Live quiz
Helaas mag er een he-
leboel niet, maar VC 
Atak’55 kijkt graag naar 
wat wél kan. Om de on-
derlinge band met spe-
lers en achterban stevig 
te houden, heeft de acti-
viteitencommissie op 27 
februari via livestream de 
online quiz ‘Atak Goes 
Live!’ georganiseerd. Met 
volop creativiteit en veel 
gezinsteams, want het 
was uiteraard voor jong én 
oud. Ook al kan er nooit 
getipt worden aan het live 
ontmoeten en een échte 
competitie, het fanatisme 
van de deelnemers was 
groot. Een topavond dus!
Atak Beach
Naast kijken wat nú mag, 
worden ook voor de ko-
mende maanden plan-
nen gemaakt. Een nieuw 
driekoppige Waspik Be-

ach-commissie buigt zich 
over de mogelijkheden 
van beachvolleyballen. 
De eerste ideeën worden 
uitgewerkt, waarover 
meer informatie volgt zo-
dra concrete mogelijkhe-
den duidelijk zijn.
Sjors Sportief
Verder kijken we uit naar 
het ontmoeten van nieu-
we basisschooljeugd die 
via Sjors Sportief van Go 
Waalwijk. Tijdens proef-

lessen zullen de kinde-
ren kennismaken met de 
volleybalsport bij Atak. 
Deze actie start in april.
Het wordt steeds mooi-
er weer en langer licht. 
Veel leden komen elkaar 
tegen tijdens de eenzame 
wandelingen, hardloop-, 
skeeler- en fietstochtjes. 
Alles om in topvorm te 
blijven om er tegenaan te 
gaan zodra het weer kan. 
Zo is de spirit van Atak!

Sportieve vlam Witte Ster
Het geduld is bij iedereen heel erg op de proef gesteld 
en laat dat nu net een heel slechte eigenschap zijn 
van de handballers van Witte Ster. Wanneer kunnen 
we weer handballen? Nog steeds niet? Echt niet? Na 
de eerste berichten dat het wellicht weer mogelijk 
ging zijn om teamsporten onder voorwaarden toe te 
laten, ging het sportieve hart van de trainers/coaches 
van alle teams harder kloppen. De groepsapp ging 
los en iedereen wilde iets gaan doen met zijn of 
haar team. Het barst van de initiatieven en op alle 
mogelijke manieren wordt er gezocht naar geschikte 
accommodaties en de invulling van de activiteiten 
binnen de regels. Het is een zekerheid dat de jongens 
en meiden van Witte Ster heel snel weer lekker kunnen 
sporten en dat is nodig ook. Sporten, elkaar weer zien, 
lachen. Zo, wat kun je dat missen zeg. Er is gewoon 
heel veel mogelijk zonder dat je met grote groepen bij 
elkaar bent, want dat kan gewoonweg nog even niet. 
Dit zal wel een hoop improvisatievermogen eisen van 
bestuur, technische commissie en de trainers van de 
jongens en meiden. Gezien het enthousiasme die nu 
heerst in de vereniging, gaat dat helemaal goed komen. 
We gaan starten met de A-B-C-D-E-F jeugd. De kids 
mogen als eerste ‘de wei’ in. Voor de senioren teams 
onder 27 wordt op een later moment een goed plan 
gemaakt. Dan kunnen we het verantwoord opschalen.
Hopend op veel mooi (droog) weer, zal het beach 
handballen een hele welkome activiteit zijn. Lekker 
rollebollen in het zand. Handballen en plezier 
maken. Even geen Corona zorgen, even iets anders, 
de uitlaatklep die zoveel mensen nodig hebben. Wil 
je ook een keer mee komen trainen, stuur dan even 
een mailtje naar tc@wittester.nl. Kijk ook eens op 
www.sjors.gowaalwijk.nl I.s.m. Sjors sportief en GO 
Waalwijk kun je hier vanaf 7 april kiezen om gratis 
een aantal proeftrainingen bij te wonen. Wij zouden 
het heel leuk vinden als jullie hier Witte Ster voor 
zouden kiezen. Wij hebben er weer enorm veel zin in 
en kijken weer positief uit naar de rest van het jaar. 
Hou de socials van Witte Ster in de gaten. Wij houden 
u daar op de hoogte van onze activiteiten.

Dit jaar stond de organisatie van de traditionele 100 km toertocht van ‘t Verzetje 
voor Waspikkers en ex-Waspikkers met ’n racefiets weer op het programma. 
Echter de ontwikkelingen van de heersende Corona-pandemie zijn zo 
onvoorspelbaar, dat het zeer twijfelachtig is of de huidige maatregelen medio 
september dusdanig zijn versoepeld dat we tocht probleemlos door kunnen 
laten gaan. We hebben daarom besloten om de tocht dit jaar te annuleren, maar 
van uitstel komt zéker geen afstel want we schuiven hem gewoon ’n jaar door 
en gaan volgend jaar extra ons best doen om er weer ’n mooie, sportieve dag 
van te maken met alles erop en eraan!

Toertocht Verzetje naar 2022

Afstand scheidt slechts de lichamen, niet de geesten
Dit citaat van Erasmus 
hebben we op deze per-
soonlijke kaart geschre-
ven voor alle mensen in 
het bestand van Sociaal 
Contact Waspik. Op 10 
februari is gestart met het 
rondbrengen van bijna 
70 kaarten. Daar zijn we 
tijdens het schrijven van 
dit stuk nog mee bezig, 
dus mocht u nog niets 
ontvangen hebben? Het 

komt nog! De bezorging 
en het praatje aan de deur 
leverde leuke, verraste, 
positieve reacties op. Zo 
riepen de handen van An-
ton en Toos Kemmeren, 
het symbool van SCW, 
bij velen herinneringen 
op. Ook kwamen mensen 
met ideeën en wensen: 
weer eens naar de dieren-
tuin, iemand op bezoek, 
een wandeling maken of 

een rondje fietsen op de duo-fiets. Met 
tips en ideeën zijn we natuurlijk erg blij. 
Die gaan we zeker gebruiken als we de 
zomeractiviteiten gaan plannen. We kun-
nen wel zeggen dat we altijd blij zijn met 
mensen die mee willen helpen, op wel-
ke manier dan ook. pscwaspik@gmail.
com voor vragen, ideeën, opmerkingen, 
adviezen, SAMENWERKING! Voor 
Boukje Buster als nieuwe coördinator 
was het erg fijn om kennis te maken met 
veel mensen die hun eigen ervaringen en 
belevenissen deelden.
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Vincent
Over Waspik...

door

In het jaar dat achter ons ligt, hebben veel mensen gebruik gemaakt van de 
opgelegde beperkingen om nieuwe wegen in te slaan. Dat leverde kostbare 
ontdekkingen op. Ik hoorde mensen bijvoorbeeld vol verbazing vertellen over de 
wandelroutes die ze in en rond Waspik hadden ontdekt, langs het kanaaltje, over 
het Kronkelpad met het (helaas nog gesloten) terras van Wim Donks, naar het 
voedselbos, dat een fantastische aanwinst is. Zelf hebben wij een ‘parkjesroute’ 
samengesteld die ons in een klein uurtje langs Waspikse plantsoenen, bosschages 
en parkjes leidt. We kunnen zo heerlijk variëren. Wie heeft er een auto nodig 
om vervolgens in de ongewenste drukte terecht te komen? Wij niet, hoor! 
Vooralsnog ….
         Maar er is nog iets meer! Ik ben dit jaar vogeltjes gaan bestuderen. Niet 
meteen lachen! Het is zó geweldig! Het begon in onze tuin, waar zich, toen ik 
er oog voor begon te krijgen, allerlei soorten gevogelte bleek op te houden, met 
name geïnspireerd door enkele in de bomen opgehangen vetbollen en zakjes met 
een smurrieachtige substantie die onze gevederde vrienden heerlijk blijken te 
vinden. In de sneeuwweek was het er een drukte van belang en ik weet zeker dat 
ik een warme, persoonlijke band heb opgebouwd met de merels, roodborstjes, 
winterkoninkjes, lijsters (de grote én de zang-), koolmeesjes (de brutaalste 
van het spul) en mussen die ons bezoeken. Natuurlijk zijn ook het vlieg-tuig: 
de luidruchtige eksters en kraaien, alsmede de tokkies van het luchtruim –de 
meeuwen-  vertegenwoordigd. 
         Om het nog groter aan te pakken, heb ik bij de ANWB een verrekijker 
gekocht waarmee ik op onze wandelingen valken, buizerds en sperwers spot. 
Natuurlijk is het nog lastig om het allemaal uit elkaar te kunnen houden, maar ik 
neem er de tijd voor. 
        De volgende stap: ik wil de taal der vogels leren kennen. Ik ben op zoek 
naar cd’s of elpees met zingende tuinvogels, zodat ik straks, zonder ze te zien, 
meteen kan vaststellen om wat voor zanger het gaat. Ik lees er al wel wat over. 
Zo leerde ik dat lijsters per straat of wijk een verschillend repertoire hebben. Een 
soort dialect dus, en ze leren de deuntjes van elkaar. Wist ik niet! Nu wel.
Ik kwam ook een prachtig gedicht tegen van de te jong overleden dichter Jan 
Hanlo. Het heet De mus en het gaat zo:

De Mus
Tjielp tjielp - tjielp tjielp tjielp
tjielp tjielp tjielp - tjielp tjielp

tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp 
tjielp tjielp tjielp

Tjielp
etc.

Voor mij is dan een gezinspak Kleenex te klein, hoor, als ik zoiets lees. Vooral 
dat etc.!  Ik ben het nu van buiten aan het leren. Overigens zingen vogels onder 
andere om een potentiële partner ertoe te bewegen hetzelfde takje, en later 
hetzelfde nestje te delen. Wie het mooiste fluit, heeft de meeste kans op sjans. 
Dat heb ik in mijn oren geknoopt, en toen ik deze week een romantische bui had, 
besloot ik de proef op de som te nemen. Ik floot enkele deuntjes, luid genoeg 
om het lieftallige oortje mijns liefs te penetreren. Toen ze niet reageerde, besloot 
ik om mijn beproefde vink-imitatie ten beste te geven. Maar ze reageerde nogal 
platonisch, met een: ‘als je last van je maag hebt, neem dan een rennie….’ 
Geniet van de lente!  VVDHOVEN@HOME.NL

vvdhoven@home.nl

Tjielp tjielp
50 jaar Zonnebloem
In 2021 bestaat de loka-
le afdeling van de Zon-
nebloem in Waspik 50 
jaar.Dat is een jubileum 
waar de organisatie trots 
op mag zijn.En uiteraard 
wordt er achter de scher-
men al hard aan gewerkt 
om die dag onvergete-
lijk te maken. De datum 
waarop dit gevierd gaat 
worden is al vastgesteld 
op vrijdag 18 juni 2021. 
En natuurlijk weet nie-
mand op dit moment of 
alles door kan gaan wat 
iedereen zo graag zou 
willen.Corona houdt alles 
en iedereen in een wurg-
greep en is onvoorspel-
baar. En uiteraard kan al-
leen maar gefeest worden 
als alles veilig is en onder 
controle. De maatregelen 
die dan eventueel nog 
gelden zijn nu onbekend.
Maar…..  alle vrijwilli-
gers zijn verwachtings-
vol en positief ingesteld 

en dus worden de draai-
boeken al ingevuld. Heel 
Waspik moet weten dat 
De Zonnebloem een pro-
minente plaats inneemt 
in het maatschappelijke 
leven met als doel om 
mensen met een fysieke 
beperking, vreugde en een 
beetje afleiding te bren-
gen. De Zonnebloemgas-
ten kunnen niet wachten 
om eindelijk weer eens 
contact te krijgen met de 
buitenwereld en dus zou 
het toch fantastisch zijn 
als juist dit jubileum een 
start mag betekenen naar 
een wereld waarin samen-
zijn weer mogelijk is. Met 
die gedachte wordt uit-
gekeken naar 18 juni en 
uiteraard zal uitgebreid 
publicitaire aandacht wor-
den geschonken aan dit 
jubileum vanaf het mo-
ment dat zeker is dat alles 
door kan gaan. “Samen 
kun je meer dan je denkt”

Vraag gerust!
Inkomen, werk, een goede dagindeling, daar kunnen 
we niet om heen. Het zijn een levensbehoeften, we 
kunnen niet zonder. Veranderingen in je inkomen kan 
maken dat je in de problemen komt. Ben je het over-
zicht even kwijt? Het kan fijn zijn dat er iemand met 
je meekijkt. Misschien wil je graag dat iemand met je 
meegaat naar een gesprek, bij Baanbrekes, of een an-
dere organisatie? Iedereen heeft wel eens vragen over 
werk en inkomen. Vraag gratis hulp! In de gemeente 
Waalwijk zijn gratis Onafhankelijke Cliëntondersteu-
ners aan het werk voor jou! Deze vrijwillige cliënton-
dersteuners kunnen jou, je echtgenoot, je kind of een 
goede kennis ondersteunen op allerlei vlakken. Con-
tact? Bel op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 - 12.00 
uur naar 0416 760 160.
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