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Inmiddels in het initia-
tief Het Mooiste Plaatje 
van Waspik vier maan-
den onderweg. Het aantal 
deelnemers en daarmee 
het aantal foto’s stijgt in 
kwantiteit, maar zeker 
ook in kwaliteit. Roel 
Vreeburg van de organi-
serende werkgroep blikt 
terug op de eerste maan-
de. Zie pag 2.

Mooiste Plaatje

Nol Kleijngeld stopt als 
burgemeester van de ge-
meente Waalwijk en gaat 
genieten van zijn wel-
verdiende pensioen. Na-
tuurlijk verdient hij na 
zoveel jaren trouw bur-
gervaderschap een waar-
dig afscheid. Door corona 
is er voor gekozen geen 
uitbundige activiteiten 
rondom Nol’s afscheid 
te organiseren. Maar dat 
betekent niet dat hij met 
de stille trom kan vertrek-
ken. In de drie Waalwijk-
se kernen zijn stichtingen 
en verenigingen benaderd 
om het afscheid vorm te 
geven. Voor Waspik is dat 
Vereniging Nederland & 

Oranje. “Wij willen op 
woensdag 8 september 
in Den Bolder afscheid 
nemen van Nol”, vertelt 
Alice de Klijn namens 
het Waspikse Oranjeco-
mite. “We gaan nog niet 
alles verklappen, maar 
we willen wel een oproep 
doen aan jullie, inwoners 
van Waspik. Iedereen, of 
je nou ‘gewoon inwoner’ 
bent of via een vereniging, 
school of instelling een 
relatie hebt met de burge-
meester, willen we vragen 

om een kort filmpje in 
te spreken voor Nol met 
daarin een leuke anekdo-
te, een herinnering, be-
dankje of iets dergelijks. 
Maak het op je eigen ma-
nier, zodat we uiteindelijk 
een mooie en diverse film 
kunnen monteren die een 
goede afspiegeling van 
ons dorp is.”
Maak het filmpje (liefst 
met de telefoon of camera  
liggend opgenomen) en 
app of mail het uiterlijk 
23 juli naar:
- 06-29931481 of
- oranje@oranje-waspik.
nl
“Wij hopen dat iedereen 
de moeite wil nemen en 
ons filmpjes voor Nol 
doorstuurt. Maar ook fo-
to’s van Nol of foto’s van 
bedankkaarten zijn wel-
kom. Op die manier ne-
men wij als dorp op een 
waardige manier afscheid 
van onze burgervader.” 
Meer informatie over de 
actie en over het afscheid 
van burgemeester Nol 
Kleijngeld op woensdag 8 
september is te verkrijgen 
via tel. 06-12692597 (na 
16.00 uur). “Namens Ne-
derland  & Oranje alvast 
bedankt!”
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3     Boldertheater
is mooier dan ooit

Bankgedichten door
Vincent     11

ZOMER!

Taxus-snoeisel

Hoveniersbedrijf Jan 
Mols is weer gestart met 
de inzameling van het 
snoeiafval van de taxus 
voor de ontwikkeling 
van medicijnen tegen 
kanker. Mensen kunnen 
het snoeisel in speciale 
zakken aanleveren die 
verkrijgbaar zijn bij Mols.

Na een jaar afwezig-
heid willen we weer... 
Zie pag. 3

Teamdecloe4azheimer 
verraste zaterdag 3 april 
alle bewoners van De 
Stroming met een paas-
presentje, overhandigd 
aan personeelslid Mieke 
(welzijn). Personeel zorg-
de dat iedere bewoner / 
bewoonster het presentje 
kreeg overhandigd. Zon-
dagochtend stonden vele 
presentjes bij het paas-
ontbijt. Teamdecloe4al-
zheimer is in actie voor 
Alzheimer Nederland. 
Evenement 2bike4alzhei-
mer is vanwege Corona in 
2020 niet door gegaan.18 
en 19 september 2021 fiet-
sen met 2bike4alzheimer 
in 24 uur 400 kilometer. 
Teamdecloe4alzheimer 
wil het team worden die 
het meeste sponsorgeld 
bijeen brengt. Het team 
met het meeste sponsor-
geld wint een BeleefTV 
t.w.v. € 11.000. De Be-
leefTV is een interactieve, 
mobiele activiteitentafel 
en speciaal ontwikkeld 
voor mensen met demen-
tie.. Teamdecloe4alzhei-
mer wil deze BeleefTV 
dan schenken aan De 
Stroming Waspik. Oproep 
aan alle mensen om ons te 
steunen, en een donatie op 
onze actiepagina te doen 
met wat je kunt missen.

Burgemeester Nol Kleijngeld heeft zich in zijn jaren als 
burgemeester erg betrokken getoond bij het wel en wee in 
Waspik. Daarom hoopt het Waspikse Oranjecomite op een 
warm afscheid vanuit de Waspikse gemeenschap.

Mede mogelijk gemaakt door Team De Cloe
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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 2
Oplage: 2500 stuks
Redactie en vormgeving:        
Marcel Donks Tekst en 
Vormgeving
De volgende uitgave is in 
september 2021. Kopij 
kan aangeleverd worden 
tot vrijdag 20 augustus 
op Schoolstraat 12 of 
via: dorpskrantwaspik@
home.nl.

In januari van dit jaar 
benaderden Fred van der 
Velden en Barbera van 
Breemen van Sociaal 
Cultureel Centrum Den 
Bolder de werkgroep 
WaspiKunst. Den 
Bolder was op zoek naar 
alternatieve Corona-proof 
initiatieven. Fred had 
een interessant initiatief 
gevonden in Loon op 
Zand in navolging van het 
populaire TV programma 
‘Het Perfecte Plaatje’. Dat 
leek ons van WaspiKunst 
een prachtig idee, dus 
daar zijn we gelijk mee 
gestart. 
Eerste taak was het vinden 
van een groep actieve 
vrijwilligers. Dat leek in 
eerste instantie echt een 
lastige opgave. Ondanks 
Corona en thuiswerken, 
had iedereen het toch 
druk bleek. Maar met de 

hulp van Barbera konden 
we toch in redelijk 
korte tijd een groep van 
3-4 extra vrijwilligers 
vinden die affiniteit met 
fotografie, Waspik en Den 
Bolder hadden. Lieke van 
Onzenoort, Christel van 
den Broek, Sam Bakx, 
en Geertje Naalden, 
Roel Vreeburg met op 
de achtergrond Piet 
Meijs van WaspiKunst. 
Met behulp van e-mail, 
Whatsapp, en elkaar 1 
keer in de openlucht 
zien hebben we besloten 
hoe we het gingen doen. 
Eind januari konden we 
al van start met onze 
splinternieuwe Facebook 
pagina. 
Ook het formeren van een 
professionele vakjury ging 
eigenlijk heel erg snel. 
Marcel Donks wilde wel 
in de jury, en snel vonden 

Het Mooiste Plaatje van Waspik: terugblik op de eerste 4 maanden
we Simone de Geus uit 
Sprang Capelle en Arjan 
Zoomers uit Waspik die 
allebei professioneel 
fotograaf zijn. En prima 
team bleek al snel. Veel 
input en advies van hun 
kant over de aanpak. 
En zoals we inmiddels 
ervaren hebben ook een 
vakkundige jurering met 
een duidelijke motivatie 
per foto. Waarbij iedereen 
echt kans maakt, ongeacht 
ervaring of apparatuur. En 
talent is volop aanwezig 
in Waspik, dat bleek al 
snel bij de eerste opdracht.
De eerste opdracht in 
februari had als thema 
‘Wat is jouw Carnavals 
beleving in Corona tijd’. 
Tegen onze verwachting 
in hadden we gelijk 
ruim 20 deelnemers met 
25 creatieve foto’s, die 
perfect weergaven hoe we 

ons allemaal voelden op 
dat moment. En 3 terechte 
winnaars Edith van der 
Pluijm, Anne de Klijn en 
Dany Schep.
De tweede opdracht in 
maart was gelukkig iets 
vrolijker, ‘Wat is jouw 
Lichtpunt in het voorjaar’. 
Het aantal deelnemers liep 
al snel richting de 40 met 
meer dan 50 foto’s. En 
veel nieuwe deelnemers, 
dus de interesse bleek echt 
groot. Een zwaardere taak 
voor de jury ook om alle 
inzendingen te bekijken 
en te beoordelen. En ook 
nu was de kwaliteit en 
originaliteit weer heel 
hoog volgens de vakjury 
met als winnaars: Agnes 
van der Maat, Marlon 
van den Broek en Petra 
Siemons.
Opdracht 3 voor april had 
als thema “Maak een foto 

waarop een of meer Dieren 
centraal staan”. Meer dan 
50 deelnemers en meer 
dan 60 foto’s die gepost 
zijn op onze Facebook 
pagina. En heel erg leuk; 
we hebben nu een nieuwe 
categorie toe kunnen 
voegen ‘Jeugd’. Heel 
veel talent voor fotografie 
ook onder de jeugd in 
Waspik. Prijzen waren 
er voor Christel van den 
Broek, Michel Kremers 
en Simone Langermans 
(volwassenen) en Anne 
Donks, Birgit Schep en 
Lotte Donks (jeugd); een 
eervolle vermelding was 
er voor Anne de Klijn.
Opdracht 4 (‘Leg Water zo 
mooi, origineel en creatief 
mogelijk vast’) ligt nu ter 
beoordeling bij de jury. 
De maand juni staat in het 
teken van Architectuur.
Wij als werkgroep, de 
jury en Den Bolder zijn 
ongelofelijk blij met 
alle positieve reacties 
tot nu toe, en natuurlijk 
ook met de steun van de 
plaatselijke middenstand 
die voor de prijzen zorgen.

De prijswinnende 
foto’s tot nu toe

Praktisch verkeersexamen De Brug Waspik
De verkeerscommissie van basisschool De Brug heeft voor de leerlingen van groep 7 en 8 weer het praktisch 
verkeersexamen georganiseerd. De Brug is in het bezit van het BVL label (Brabants Verkeers Label) en geeft 
hiermee aan dat zij waarde hecht aan de verkeerslessen op school. Met het examen worden de leerlingen goed 
voorbereid op de fietstocht die zij moeten gaan maken als zij naar het voortgezet onderwijs gaan.
Op woensdag 19 mei stond het examen voor de leerlingen van 
groep 7 en 8 op het programma. Het weer zat in ieder geval mee. In 
de weken ervoor is er hard geoefend op het theorie-examen en het 
fietsen van de route. De fietsen werden door de verkeerscommissie 
gecontroleerd, zodat alles in orde was voor het examen. Sommige 
leerlingen waren best wel gespannen. Dankzij enkele ouders 
en meneer Sjaak, die op diverse posten controleerden of alles 
volgens de verkeersregels verliep, kunnen wij terugkijken op een 
geslaagde ochtend. Iedereen heeft het theoretisch en praktisch 
verkeersdiploma behaald. Gefeliciteerd Kanjers van De Brug!!
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Corona dwong ook 
de organisatie van de 
Waspikse Muziekquiz om 
afgelopen jaar de quiz te 
annuleren. Nu alles de 
goede kant op lijkt te gaan, 
zetten we in op een zesde 
editie en wel op zaterdag 
27 november. Vijf jaar 
geleden werd door een 
drietal muziekliefhebbers 
uit Waspik voor de 

eerste keer met succes 
een Muziekquiz 
georganiseerd in eetcafé 
Hieriest. Ook de edities 
daarna trokken veel 
belangstellenden; reden 
genoeg dus om de zesde 
Waspikse Muziekquiz te 
houden bij Hieriest. De 
inschrijving is gestart.
Meteen vanaf de eerste 
editie bleek er veel animo 

voor een muziekquiz 
in Waspik te zijn. Met 
gemiddeld 25 teams is 
er sprake van een goed 
gevuld deelnemersveld. 
Die grote animo verbaast 
Barko Smits, een van 
de organisatoren, niet. 
”Waspik is een echt 
muziekdorp met veel 
muziekliefhebbers. We 
hebben veel van die 

mensen persoonlijk 
benaderd en allemaal 
reageerden ze even 
enthousiast. Het overtrof 
onze verwachtingen dat 
er al vier jaar lang zo veel 
teams meedoen.”
Eetcafé Hieriest was 
de afgelopen jaren 
goed gevuld met 
muziekliefhebbers. De 
teams werden in zes 
ronden van elf vragen 
per ronde getest op hun 
muzikale kennis. In 2017, 
2018 en 2019 waren 
er ook twee extra foto-
rondes. De driekoppige 
organisatie kiest ieder 
jaar bewust voor een 
brede opzet van de quiz 
met vragen over het 
levenslied, de sixties, 
rock, maar ook over 
nummers van dat jaar. 
Ook is er altijd een ronde 
over overleden artiesten.
De voorbereidingen 
voor de zesde Waspikse 
Muziekquiz zijn in volle 
gang. Al meerdere keren 
is de organisatie bij 
elkaar gekomen om de 

thema’s en bijbehorende 
vragen te bedenken. Jos 
Rutters: ”We gaan weer 
een stapje verder en 
stappen nog meer af van 
de standaard categorieën. 
Neemt niet weg dat de 
vragen erg divers blijven 
zodat iedereen wel wat 
weet; we hopen weer 
met een leuke en sterke 
quiz komen. Heerlijk 
om mee bezig te zijn!” 
De Muziekquiz wordt, als 
de corona-maatregelen 
het toelaten, gehouden op 
zaterdag 27 november bij 
café Hieriest. Inschrijven 
kan tot 26 november door 
een mail te sturen naar 
waspiksemuziekquiz@
gmail.com onder 
vermelding van de 
teamnaam en het aantal 
deelnemers. Deelname 
kost 10 euro per team. 
Een team bestaat uit 
minimaal 3 en maximaal 
5 deelnemers boven 
16 jaar. Meer info is te 
vinden op de pagina van 
de Waspikse Muziekquiz 
op Facebook.

Natuurlijk wordt er ook dit jaar gestreden 
om de enige echte George Beker

Na een jaar afwezigheid hopelijk dit jaar weer een Muziekquiz

‘Mooier dan ooit’ is 
de grootste cultuur- en 
entertainmentcampagne 
die Nederland ooit 
heeft gekend. Met de 
campagne ‘Mooier dan 
ooit’ telt het Boldertheater 
met andere (theater)

makers, de mensen voor 
en achter de schermen 
en jullie als publiek op 
een bijzondere manier 
af naar het moment dat 
alle theaters, poppodia, 
festivals, etc. weer open 
mogen. Want dat moment 

komt! Om jullie weer in 
de stemming te brengen 
en alvast mee te nemen 
in die heerlijke wereld die 
theater heet, verloten wij 
via de website van Den 
Bolder kaartjes voor de 
voorstelling Mannen van 
Naam op 18 september 
2021. Neem dus gerust 
een keer een kijkje!
Ook het Boldertheater 
staat te trappelen om 
weer te beginnen. 
Vanuit het kickstart 
Cultuurfonds hebben wij 
subsidie ontvangen. Een 
subsidie waarmee ons 
theater mooier dan ooit 
is gemaakt! En daar zijn 
we trots op! We kunnen 

niet wachten om jullie 
de metamorfose van het 
Boldertheater te laten 
zien. Daarom hier alvast 
een sneak preview….. 
Safe the date! Houd 
zaterdag 28 augustus 
voor het Boldertheater 
vrij, want we willen 
jullie er dan graag bij! 
Dus een groot kruis in 
de agenda, want dan 
openen wij het culturele 
seizoen met een Uitmarkt. 
Behalve verschillende 
gastoptredens lichten we 
ook een tipje van de sluier 
op, over het komende 
theaterseizoen. En dat 
seizoen wordt mooier dan 
ooit!

Mooier dan ooit… theater in Den Bolder Help uw medemens 
een handje

Wist u dat er in Den Bolder 
een depot is om houdbare 
producten in te leveren 
voor de Voedselbank? 
Heeft u producten in de 
kast die u toch niet gaat 
gebruiken en die nog niet 
over de datum zijn, of wilt 
u producten schenken, 
lever ze dan in. Achter de 
banner in de hal van Den 
Bolder vindt u kratten 
waarin u de spullen 
kunt deponeren. De 
kratten worden wekelijks 
opgehaald. Doen!
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Het is een tijd stil geweest 
omtrent de te nemen ver-
keersmaatregelen in Was-
pik en Raamsdonk, als ge-
volg van de veranderingen 
aan het knooppunt Hooi-
polder. Het is, met name 
in de spitsen, nu al druk 
op de doorgaande wegen 
in Waspik en Raamsdonk 
en als er wordt gestart met 
de werkzaamheden aan 
knooppunt Hooipolder 
wordt het nog een stukje 
drukker. Met name veel 
filemijdend verkeer en 
mensen die in Raams-
donksveer/Geertruiden-
berg wonen, zijn geneigd 
om via de kernen Raams-
donk en Waspik op de 
plaats van bestemming 
te komen. Dit geeft veel 
overlast (geluid, trillin-
gen, fijnstof, verkeerson-
veilige situaties).
Om dat tegen te gaan 
zijn verschillende belan-
gen-groepen, waaronder 
ook het Platform Waspik 
de laatste jaren (6 jaar in-
middels) met de gemeen-
ten Geertruidenberg en 
Waalwijk bezig om een 
maatregelenpakket op te 
stellen. Dit is nu eindelijk 
afgerond en wordt breed 
gedragen door de betrok-
ken belangen-groepen. 
Op basis van dit maatre-
gelenpakket is voor Geer-
truidenberg een raads-
voorstel gemaakt.
Nadat het raadsvoorstel in 
Geertruidenberg is aange-
nomen, zal een vergelijk-
baar voorstel ook in de 
Raad van Waalwijk wor-
den behandeld. Dat zal 
waarschijnlijk in septem-
ber 2021 aan de orde zijn. 
Voor Waspik worden de 
volgende maatregelen ge-
nomen:
Primair zal zoveel moge-
lijk gestimuleerd worden 
dat het verkeer op de snel-
weg blijft.

Aanwijzen van de 
doorgaande wegen 
Schoutstraat, Beneden-
kerkstraat van Waspik als 
30-km gebied. Dit zal in 
2021/2022 plaatsvinden. 
Het tussenliggende ge-
bied is reeds 30-km.
Korte termijn maatrege-
len in 2021/2022, waar-
bij in de Schoutstraat 
een verkeersremmende 
maatregel wordt aange-
bracht in de vorm van 
een poortconstructie (ver-
smalling, eventueel in 
combinatie met een drem-
pel). Op de splitsing van 
de Benedenkerkstraat/
Stadhoudersdijk zal een 
verkeersplateau (30km) 
worden aangelegd en in 
de straat worden enkele 
tweezijdige versmallin-
gen toegevoegd. Er zal 
afwisselend een voor-
rangsregeling of geen 
regeling bij de versmal-
lingen worden toegepast. 
Later volgen wellicht nog 
enkele verkeersremmen-
de maatregelen. Scharlo 
zal als 50-km worden in-
gericht, waarbij ook en-
kele verkeersremmende 
maatregelen worden aan-
gebracht.
De Oude Straat zal een 
60km inrichting krijgen. 
Het tunneltje onder de 
A59 blijft zoals het nu 
is, maar dit zal 30 km 
worden. Ook zal het tun-
neltje worden voorzien 
van nieuwe lichte verf en 
verlichting. Het tunneltje 
wordt bewust niet aange-

Plannen Hooipolder stand van zaken
past, om niet een te gro-
te verkeersaantrekkende 
werking te krijgen.
De Hooiweg zal ingericht 
worden als eenrichtings-
weg van west naar oost.
Net over de grens van 
Waspik, zal het viaduct 
over de A59 worden voor-
zien van verkeerslichten, 
om zo het verkeer dat via 
de polders een weg zoekt, 
te kunnen doseren (ont-
moedigen). Dit vergroot 
tevens de verkeersveilig-
heid.
Op langere termijn zal 
de Benedenkerkstraat de-
finitief als 30km gebied 
worden ingericht. Dat 
zal waarschijnlijk tussen 
2023 en 2025 zijn.
Door een aantal bewoners 
nabij de Oude Straat (o.a. 
Hof van Polanen) is be-
zwaar aangetekend tegen 
de plannen voor Waspik, 
aangezien het verkeer 
in de Oude Straat na uit-
voering van de plannen, 
sterk zal toenemen. Deze 
bezwaren zijn inmiddels 
bekend bij de gemeente 
en worden in de besluit-
vorming meegenomen.  
Een aantal bewoners nabij 
de Oude Straat (o.a. Hof 
van Polanen) is bezorgd 
over de voorgenomen ont-
wikkelingen in Waspik, 
aangezien het verkeer in 
de Oude Straat na uitvoe-
ring van de plannen, zal 
toenemen. De zorgen zijn 
bekend bij de gemeente 
en worden in de besluit-
vorming meegenomen.

EDW (E-bike Duofiets Waspik) is er voor mensen 
met een mobiliteitsprobleem. Als men niet zelfstan-
dig (meer) kan fietsen bieden wij een mogelijkheid 
om toch naar buiten te kunnen en in de omgeving van 
Waspik te genieten van de natuur met een familielid, 
vriend, buren of een vrijwilliger van onze organisatie.
Voor het gebruik van de fiets vragen wij een kleine 
bijdrage in het onderhoud van €1,50 per dagdeel dat u 
de fiets leent. Te voldoen met gepast geld (in het kistje 
in de stalling) of door het overschrijven van €1,50 naar 
NL 81 RABO 0171749901 t.n.v. Stichting Platform 
Waspik.
U kunt een afspraak 
maken op bovenstaand 
telefoonnummer, mini-
maal 1 dag van tevoren.
Met 1 volledig opgela-
den accu kan men mi-
nimaal 50 km fietsen, 
indien niet steeds de 
volledige ondersteu-
ning ingezet wordt. Als 
er schade toegebracht 
wordt aan de fiets door 
de klant is deze voor 
rekening van de klant.
EDW is een onderdeel 
van Sociaal Contact 
Waspik en daardoor 
maken zij ook deel uit
van het Platform Waspik. Bij problemen/geschillen 
van de klant met EDW  is het Platform aanspreekbaar 
en bemiddelaar. Het telefoonnummer is HET telefoon-
nummer van onze centrale; iedereen die belt krijgt de 
EDW rechtstreeks aan de lijn: 06-18891677. Wij zijn 
altijd op zoek naar vrijwilligers die willen gaan fiet-
sen met onze klanten. Via bovenstaand nummer kunt 
u hierover meer informatie aanvragen. Op zon- en 
feestdagen zijn wij telefonisch gesloten, maar u kunt 
natuurlijk eerder de fiets reserveren! Graag tot ziens 
en maak veelvuldig gebruik van onze prachtige fiets!

Dankzij initiatiefnemer Cees Kamp en met medewerking 
van Barry Schrijver (gemeente Waalwijk) hebben de 
containers op het Dorpsplein een ander en frisser

aanzicht gekregen. Leuk toch?

E-bike Duofiets Waspik
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Vanwege de corona 
maatregelen is de 
dorpsboerderij bijna een 
half jaar gesloten geweest 
voor bezoekers. Voor de 
dieren was dat heel erg 
wennen, zij zijn gewend 
dat er bezoekers komen 
om te aaien en te helpen 
met voeren. Voor de 
beheerders was het ook 
wennen, het was erg stil 
op de boerderij. Maar er 
is toch veel gebeurd! 
Tijdens de sluiting was er 
tijd om na te denken over 
de veestapel. Welke dieren 
zijn een toevoeging voor 
de boerderij. Allereerst 
zijn er twee nieuw cavia’s 
gekomen. Omdat de stal 
voorlopig gesloten moet 
blijven voor bezoekers is 

De Dorpsboerderij is weer open!
er een mooie buitenren 
geplaatst voor de cavia’s. 
Voor de dieren fijn, want 
ze kunnen lekker naar 
buiten. En ook voor de 
kinderen fijn, zij kunnen 
ondanks de corona 
maatregelen toch met de 
cavia’s knuffelen.
Dit jaar zijn er weer 
eieren uitgebroed, dit 
keer van de Noord-
Hollandse Blauwe. Een 
mooie aanvulling op het 
groepje kippen dat nu op 
de boerderij loopt. 
Tot slot is er op het 
binnenpleintje een 
volliere geplaatst met 
vogeltjes. Het is een 
gezellig gekwetter en 
enorm leuk om naar te 
kijken. Naast de vliegende 

vogeltjes lopen er op de 
grond van de volliere een 
aantal kwarteltjes.
De komende weken 
volgen er nog een aantal 
nieuwe dieren. Er komen 
vier nieuwe konijntjes bij. 
Er is gekozen voor grote 
rustige konijnen, die zich 
graag laten aaien. En er 
komt nog een nieuw dier 
bij ons wonen…..maar 
dat blijft nog even een 
verrassing. 
De dorpsboerderij hoopt 
de komende tijd veel 
bezoekers te zien. Mocht 
je interesse hebben om 
beheerder te worden en 
voor de dieren te zorgen, 
dan kan dat natuurlijk 
ook. Op Facebook is alle 
info hierover te vinden!

Bouwplannen De Brug

Platform Waspik is in gesprek met de Gemeente om 
invulling te geven aan een onbeantwoorde (woon)
vraag naar starterswoningen en seniorenwoningen 
binnen ons dorp. Al jaren is er voor deze groep 
minimaal bijgebouwd of woningen vrijgekomen. 
Wij als Platform Waspik willen graag, dat mensen uit 
Waspik in Waspik kunnen blijven wonen ongeacht de 
portemonnee.
De gesprekken rondom dit thema zijn op gang 
gekomen door de concept plannen van de firma MyQb 
(een lokale ontwerper en bouwer van duurzame 
woningen), die gemaakt zijn voor de locatie van 
voormalige basisschool De Brug. Een sfeervol en 
kleinschalig plan voor een inbreiding met starters- en 
seniorenwoningen in een ruime opzet. Firma MyQb 
heeft haar plannen gepresenteerd op een vergadering 
van het Platform Waspik, op zoek naar draagvlak voor 
deze plannen. Op deze plannen zijn veel positieve 
reacties gekomen van de bewoners van Waspik. 
Samen met de gemeente en betrokken burgers wordt er 
thans gekeken naar deze locatie en de mogelijkheden 
daarvan. De gemeente ziet de vraag ook en stoeit 
met de mogelijke oplossingsrichting die past binnen 
de geldende regels. Gesprekken lopen, maar op dit 
moment is de uitkomst daarvan nog onduidelijk. 
Binnenkort is er overleg tussen het Platform Waspik 
en de projectleider van de gemeente.
Het hierboven beschreven proces is voor 
Platform Waspik een extra reden om de vraag 
naar starterswoningen (huur en koop) en naar 
seniorenwoningen (huur en koop) een gezicht te geven 
en is op zoek naar geïnteresseerde bewoners
Stichting Platform Waspik staat positief tegenover dit 
plan van MyQb en gezamenlijk willen we dit graag 
met belangstellenden uit Waspik vorm en inhoud 
geven. Voor hen die zich nog niet als belangstellende 
gemeld hebben, kan dit alsnog via:  https://www.
myqb.nl/de-brug en secretariaat@platformwaspik.nl 
o.v.v. De Brug.

De werkgroep “Er op uit 
in Waspik” organiseert 
vanaf maandag 26 
juli t/m  3 september 
zomeractiviteiten. De 
voorbereidingen zijn in 
volle gang! 
Op de maandagen wordt 
er in wisselende locaties 
van 14.00u tot 16.00u 
koffie/thee gedronken met 
spelmomenten of vraag/
antwoordspel en niet te 
vergeten gezellig gebuurt!  
Op de woensdagen 
zijn er activiteiten in 
Den Bolder van 10.00u 
tot 14.00u. We starten 
weer met koffie/thee en 
lekkers! Daarna volgt een 
activiteit in de Rabozaal 
zoals doe-spelletjes bijv. 
biljartbalspel. Andere 
activiteiten zijn o.a. 
een meditatief moment 
en ‘n beweegmoment. 
Om 12.00u wordt 
geluncht! Een kop soep 
wordt aangeboden, 
klaargemaakt door 
“Samen Top”.
Op de vrijdagen is er in 

Er op uit in Waspik: zomer
wisselende locaties van 
14.00u tot 16.00u een 
activiteit, zoals Bingo, 
een Quiz of een creatieve 
middag. Ook wordt er 
een bezoek gebracht 
aan de “Hollandse 
Klompenwinkel” op ’t 
Vaartje!
De vakantieperiode 
gaat weer aanbreken! 
Heel veel mensen gaan 
in de zomermaanden 
op vakantie, hetgeen 
een ieder van harte is 
gegund. Maar dat geldt 
niet voor iedereen. Het 
zijn vooral de ouderen 
die thuis blijven. Voor 
hen, maar ook jongeren, 
die door omstandigheden 
thuis blijven, organiseert 
de werkgroep “Erop 
uit in Waspik” 
zomeractiviteiten. Zo 
wordt de zomer voor 
iedereen een mooie 
periode. 
Binnen enkele weken 
valt de flyer bij u in de 
brievenbus! Hierop staat 
ook vermeld hoe en bij 

wie u zich kan aanmelden 
en wat de kosten zijn! . 
Vervoer; Indien nodig 
reserveren bij Vervoer 
en Boodschappendienst 
Waspik (VBW) 06 
18225614
Interesse? Volg dan de 
aanwijzingen op de flyer!

Het Stimuleringsfonds 
van Thebe Extra maakt het 
mogelijk, dat woensdag  
23 juni deelnemers van 
de koffieclub SCW samen 
met haar vrijwilligers 
kunnen gaan genieten 
van het Landgoed “Het 
Broeck” n Raamsdonk. 
We starten met n heerlijk 
kopje koffie/thee en 
lekkers. Daarna volgt een 
film over rijtuigrestauratie 
met een rondleiding 
door het Rijtuigmuseum.                                                                      
Na de lunch kan men gaan 
genieten van een bezoek 
aan de beeldentuin.

We sluiten de dag af met 
een  koffie/thee of fris 
drank en wat lekkers. 
Hopen op een zonnige dag!

Het Broeck



Samen eten
Dorpskrant Waspik, jaargang 14, nummer 2 (juni 2021)

6
Onlangs heeft Den Bolder een crowdfund-actie opgezet via de site Samen voor de 
Buurt in samenwerking met Regiobank Dussen. Met de opbrengst van deze actie 
kan Den Bolder keukenapparatuur en servies aanschaffen voor het project Samen 
Eten.
Wanneer de horeca in Den Bolder weer open mag, kan iedereen weer aanschuiven 
op donderdagavond van 17.15 tot 18.30 uur voor een gezond drie-gangendiner. De 
Toppers van Samen Top en vrijwilligers van Den Bolder bereiden de maaltijd en 
serveren deze voor u uit
Beheerder Daniëlle vertelt: “Wij zijn enorm blij en dankbaar voor alle dona-
ties die we van jullie hebben mogen ontvangen. Zo hebben we vanuit het bedrijfsle-
ven uit Waspik een mooi bedrag gekregen. Daarnaast hebben verschillende mensen 
een bon gekocht om ook hier eens te komen eten en zijn er chocolaatjes verkocht.
Samen met de Toppers die hier hard mee bezig zijn geweest hebben we met zijn al-
len deze actie tot een succes gemaakt.Behalve dat we donaties in de vorm van geld 
hebben mogen ontvangen, kwam er vanuit een familie ook veel materialen, zoals 
borden, kopjes. Zo ontzettend veel!! Hier zijn we ontzettend blij mee. Deze me-
vrouw, waar de kookspullen van geweest zijn, heeft altijd met liefde ge-
kookt voor haar familie en vrienden. De liefde en warmte waarmee zij dat ge-
daan heeft, zit in al haar spulletjes verwerkt. Wij zijn zo enorm dank-
baar dat we deze spullen nu mogen hebben.
Als we straks weer beginnen met koken, nodigen we deze familie dan 
ook graag uit om mee te komen eten. Zo kunnen zij zelf zien en proe-
ven, hoe wij met veel liefde en warmte koken, hier in Waspik.
Zeg nu zelf, alles smaakt dan toch lekkerder!! Lieve mensen bedankt! Mede dank-
zij jullie bijdragen is deze crowdfund-actie goed geslaagd”.

Samen Eten op donderdagavond in Den Bolder

Den Bolder is nog op zoek naar vrijwilligers die mee wil helpen koken. Kom eens lang op donderdagavond of vraag beheerder Daniëlle om 
meer informatie.Via de website en Facebookpagina van Den Bolder laten we u weten wanneer Samen Eten op donderdagavond weer van 
start gaan.

En we willen dat graag 
letterlijk nemen want we 
zijn bezig met het verder 
ontwikkelen van onze 
dorpswandeling en – wat 
helemaal nieuw is – fiet-
stochten door Waspik e.o. 
We willen ook proberen 
om deze tochten op twee 
wielen door omringende 
dorpen te laten gaan, zo-
dat we niet alleen de bij-
zonderheden van ons ei-
gen fraaie dorp maar ook 

Heemkundekring Op ’t Goede Spoor volop in beweging

van omliggende plaatsen 
toe kunnen lichten. En 
denkt u dat het lastig is 
om op de fiets te horen 
wat de gids u vertelt, niets 
is minder waard. Dankzij 
een subsidie van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds 
hebben we een mooie 
set met zend- en ontvan-
gapparatuur kunnen aan-
schaffen waardoor u ook 
op afstand bereikbaar 
bent tijdens een wande-

ling of fietstocht. Houd 
onze informatie hierover 
in de gaten. Mocht u be-
langstelling hebben om 
met vrienden, familie of 
t.g.v. een bijzondere ge-
legenheid een wandeling 
of fietstocht te maken met 
behulp van deze moder-
ne apparatuur, dan kunt 
u contact opnemen met 
het secretariaat van onze 
Heemkundekring: secre-
tariaat@goedespoorwas-
pik.nl. En denkt u dat het 
rondleiden en informeren 
van zo’n groep iets voor u 
is, neem dan vooral con-
tact met ons op, we kun-
nen uw diensten goed ge-
bruiken en wij zorgen er 
dan voor dat u helemaal 
opgeleid wordt voor dit 
interessante gidsenwerk.
In juni 2021 komt er weer 
een schitterend thema-
nummer uit. Een mees-

terproef van één van onze 
vrijwilligers, Jac Jansen. 
Het belicht de leer- en 
schoenindustrie in Was-
pik. We hebben in het 
Heemhuis twee planken 
staan met ingekerfde her-
inneringen aan activitei-
ten van de Rakkers, een 
jeugdbeweging die in de 
jaren ’50 en ’60 van de 
vorige eeuw floreerde in 
Waspik. We willen daar 
in het volgende periodiek 
van november 2021 graag 
een stuk over schrijven en 
zijn dus naarstig op zoek 
naar informatie. Bent u 
ooit een Rakker geweest, 
hebt u nog materiaal uit 
die tijd (papieren, spul-
len) of kunt u ons op een 
andere manier aan infor-
matie helpen, neem dan 
contact op via secretari-
aat@goedespoorwaspik.
nl of bel het secretariaat 

(zie onze website). Onze 
website is vernieuwd. 
Dankzij de subsidie van 
Erfgoed Brabant hebben 
we onze website kunnen 
vernieuwen en aan kun-
nen passen aan de behoef-
tes van deze tijd. M.m.v. 
NVS Design is een aan-
trekkelijk en veelzijdig 
beeld gecreëerd van de 
heemkundekring.  Hebt u 
na het bekijken van onze 
website aanvullende sug-
gesties, ideeën, enz., stuur 
uw reactie dan naar info@
goedespoorwaspik.nl .   
En wist u dat echt nog 
geen 50+ hoeft te zijn 
voor het lidmaatschap van 
de heemkundekring. Ook 
als 50-, 40- en 30-minner 
bent u van harte welkom. 
Want geschiedenis gaat 
niet alleen over stoffige 
zaken maar reikt tot aan 
de dag van vandaag.
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Ken jij het bestaan van 
de Onafhankelijk Cliën-
tondersteuners, oftewel 
OCO’s van de gemeente 
Waalwijk al? Deze vrij-
willige OCO’s zijn ge-
traind om inwoners van 
de Waalwijk, Waspik en 
Sprang-Capelle te onder-
steunen of te begeleiden. 
Onafhankelijk, gratis, 
voor álle leeftijden en in 

Onafhankelijke Cliëntondersteuning

samenwerking met ande-
re vrijwilligers en organi-
saties die je misschien al 
kent, zoals Sociaal Con-
tact of de ouderenbonden. 
De OCO’s hebben aller-
lei middelen en kennis 
om jou, je echtgenoot, 
kind of goede kennis te 
ondersteunen. Dit kan 
op allerlei gebieden zijn 
zoals werk, inkomen, on-

derwijs, zorg, maatschap-
pelijke ondersteuning, 
welzijn en wonen. Zelfs 
het voorbereiden van een 
gesprek bij Baanbrekers 
of Team WijZ wordt on-
dersteund door een OCO. 
Dus zit je al een tijdje 
met een vraag of taak die 
je niet helemaal overziet 
laat het ons weten. Dan 
kijken we samen met jou 
of ondersteuning van een 
OCO passend is.
Je kunt contact opnemen 
met ContourdeTwern 
via 0416 760 160 van 
maandag t/m vrijdag tus-
sen 9.00 en 12.00 uur of 
je stuurt een mail naar 
infowaalwijk@contour-
detwern.nl. Wij denken 
graag met je mee! Je staat 
niet alleen! Contourde-
Twern.

Verheij Groenzorg
Beste bewoners van Waspik,
Sinds begin dit jaar onderhouden wij, Verheij Integra-
le Groenzorg in Waspik, Sprang-Capelle en Landgoed 
Driessen de openbare ruimte. Een prachtige opdracht 
van de gemeente Waalwijk, waarbij wij u als bewoners 
graag betrekken. Wij stellen ons graag even voor!
Wie zijn wij?
Verheij Integrale groenzorg uit Sliedrecht verzorgt 
buitenruimten. We werken voor overheden, onder-
wijs- en zorginstellingen en bedrijven in verschillende 
sectoren in heel Nederland. Als familiebedrijf, zijn wij 
sterk betrokken bij organisatie, klant en omgeving. 
Onze samenwerking met de gemeente Waalwijk heeft 
een aantal uitgangspunten die wij ook zeer belangrijk 
vinden in ons dagelijks werk. Deze uitgangspunten zi
jn:                                                                                                   
Het duurzaam uitvoeren van al onze werkzaamheden.
Het actief sturen op tevredenheid van inwoners.
Het stimuleren van bewonersinitiatieven (zelfbeheer).
Het inzetten van mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt.
Het actief bijdragen aan de visie Duurzaam Waalwijk 
2030.
Meedoen!
De buitenruimte is van u en als bewoner heeft u er 
belang bij dat het in de buitenruimte plezierig vertoe-
ven is. Om u te betrekken geven wij via ons platform 
Kleurrijk Buiten informatie over de werkzaamheden 
die wij verrichten. Maar wij gaan ook graag met be-
woners in gesprek die hun omgeving schoner of groe-
ner willen maken of de biodiversiteit willen vergroten. 
Manager Omgeving & Participatie Cees Lock: “ Wij 
krijgen graag inzicht in de initiatieven en wensen van 
bewoners. Vandaar uit gaan wij aan de slag om het be-
heer zoveel mogelijk te laten aansluiten bij deze wen-
sen. Op naar een goede samenwerking en een kleurrij-
ke buitenruimte.” 
Kader Kleurrijk Buiten
Website: https://kleurrijkbuiten.nl/waalwijk 
Facebookpagina: Kleurrijk Buiten Waalwijk
Contact?
Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op 
met onze manager Omgeving en Participatie, Cees 
Lock. Telefoon 06-57 78 52 11 of per e-mail c.lock@
verheijbv.nl

En niet te veel denken 
aan wat (nog) niet mag. 
Eind april mochten we 
ons terras openen, einde-
lijk weer! Gelukkig ma-
ken we sinds vorig jaar al 
gebruik van een overkap-
ping. Door deze overkap-
ping en het gebruik van 
gaskachels hebben we 
de ondanks de mindere 
weersomstandigheden al 
veel gasten mogen be-
groeten. De overkapping 
zal het gehele jaar blijven 
staan voor de regenachti-
ge dagen en op zonnige 
dagen kunt u ook op ons 

Eetcafé Hieriest, genieten van wat mag…

zij-terras terecht. Hopelijk 
mogen we begin juni ook 
binnen gasten ontvangen. 
En zo hopen we (lang-
zaam aan) weer naar het 
oude vertrouwde te gaan. 
Onze agenda komt al 
steeds voller te staan met 
reserveringen voor beslo-
ten feesten en natuurlijk 
gaan we de draad weer 
oppakken voor wat the-
ma avonden betreft. Naast 
uw bezoek als gast op ons 
terras of binnen gaan we 
met besloten feesten, onze 
7e verjaardag met SUR5, 
de Waspikse Muziekkwis 

op 27 november, thema 
avonden en proeverijen 
naar het einde van dit toch 
wel bijzondere jaar en ho-
pen we 2021 af te sluiten 
met een geweldig HIER-
IEST TOP2000 weekend! 
Hieriest is binnen in een 
ander jasje gestoken, de 
muren zijn voorzien van 
een nieuw kleurtje, ande-
re verlichting op de muren 
en boven de bar. De lunch 
en avondkaart zijn ook 
vernieuwd met klassieke 
maar ook met verrassen-
de gerechten. Ook nieuw 
is de “koffie Hieriest” 
een heerlijk kopje koffie 
met een gebakje van ha-
zelnootschuim en room-
boter-mokka. Standaard 
minimaal 5 bieren van de 
tap, diverse speciaalbie-
ren op fles en een keuze 
uit meerdere heerlijke 
wijnen (geselecteerd door 
Wijnhandel van Iersel) 
welke wij op een nieuwe 
wijnkaart hebben gezet.
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Moldavië is met afstand 
het armste land van Eu-
ropa. De armoede onder 
de bevolking is overal 
aanwezig maar het meest 
zichtbaar in plattelands-
gebieden. Geen werk be-
tekent ook geen inkomen, 
en daarmee ook geen 
menswaardig bestaan. 
Door het gebrek aan per-
spectief trekken daardoor 
veel jonge mensen weg 
om in het buitenland geld 
te verdienen. Ze pluk-
ken fruit in Zuid-Euro-
pese landen of werken in 
West-Europa in fabrieken, 
de tuinbouw of om onze 
pakketjes op tijd in huis 
te krijgen. Alleen Molda-
ven met een Roemeens 
paspoort mogen in de EU 
werken. Voor een groot 
deel van de jonge Mol-
daven is dat niet mogelijk 
en zij blijven samen met 
de ouderen en kinderen 
achter in deze uitzichtloze 
armoedespiraal. 
Stichting Movu-Moldo-
va is sinds 2013 actief in 
Moldavië. Begonnen als 
klein particulier initiatief 
na een bezoek aan dit land 
leidde dit ertoe dat het hart 
geraakt werd en dat er met 
een aantal medestanders 
een kleine hulporgani-
satie werd opgericht om 
concrete hulp te bieden 
aan de Moldavische plat-
telandsbevolking. Deze 
hulp verloopt via loka-

le contactpersonen met 
wie Movu-Moldova een 
duurzame relatie heeft en 
intensief contact onder-
houd. Deze lokale con-
tactpersonen zijn betrok-
ken en actief in de lokale 
gemeenschappen in de 
dorpen op het arme Mol-
davische platteland. Ze 
kennen de noden van hun 
dorpsgenoten als geen an-
der en organiseren met de 
hulp van Movu-Moldova 
voor de hulp aan de meest 
kwetsbare mensen.
Movu-Moldova zamelt 
in de regio Langstraat 
en Bommelerwaard goe-
deren in en verzorgt 
o.a. hulptransporten 
naar Moldavië. Met een 
konvooi van meerdere 
vrachtwagens wordt ca. 
2 á 3 x per jaar naar Mol-
davië gereden om daar de 
hulpgoederen af te leve-
ren. Gebruikte kleding, 
hulpmaterialen (rollators, 
rolstoelen en incontinen-
tiemateriaal), bedden, 

Waspik helpt kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië

matrassen, klein-meubi-
lair, keukenspullen en ser-
viesgoed, speelgoed, enz. 
Ook worden er spullen 
ingezameld voor speci-
fieke doelen zoals hoog-
laag bedden voor een 
ziekenhuis, schoolmeubi-
lair,schoolborden en zelfs 
computers voor scholen. 
Spullen die hier econo-
misch zijn afgeschreven 
en geen waarde meer 
hebben maar in Moldavië 
nog een mooi 2e leven 
krijgen. Ook brengt Mo-
vu-Moldova grootschalig 
voedsel naar de noodlij-
dende bevolking. Zo is er 
in Februari jl. weer 18.000 
kg aardappelen en 8.000 
potten groente conserven 
naar Moldavië gebracht. 
Movu-Moldova kan deze 
hulp bieden mede dank-
zij hulp van particulieren 
zoals u en bedrijven in de 
brede regio. Trailers en 
goederen worden gratis 
ter beschikking gesteld 
en gedoneerd. De chauf-

feurs op de transportpor-
ten doen dit werk geheel 
vrijwillig. Hierdoor kan 
Movu-Moldova koste-
nefficiënt hulp bieden. 
In september staat ons 
volgende hulptransport 
gepland met 2 of 3 grote 
trailers. 
Naast de hulpgoede-
ren transporten heeft 
Movu-Moldova ook 
structurele projecten in 
Moldavië. Zo worden 
er maandelijks voedsel-
pakketten verdeeld onder 
ouderen en kwetsbare 
gezinnen met onvoldoen-
de inkomen om voedsel 
te kunnen kopen. Mo-
vu-Moldova financiert 
maaltijdprojecten op 2 
scholen waar kinderen 
tussen de middag een war-
me maaltijd krijgen zo-
dat ze minimaal 1 goede 
maaltijd per dag hebben. 
Ook helpen we met een 
naschoolsopvang project 
waar kinderen worden 
opgevangen voor huis-
werkbegeleiding, sport en 
spel. Veel kinderen leven 
namelijk bij opa’s en/of 
oma’s die zelf ook niks 
hebben of op straat. Deze 
opvang biedt de kinde-
ren structuur en een stuk 
ontspanning. Ook ontwik-
kelen ze hiermee sociale 
vaardigheden die ze in het 
leven op straat niet leren. 
Tot slot ondersteunt Mo-
vu-Moldova een kinder-
tehuis in waar kinderen 
worden opgevangen die 
geen veilig thuis hebben. 
Movu Moldova kan deze 
hulp bieden dankzij de 
hulp van vrijwilligers en 
donateurs. Bestuursleden 
en vrijwilligers doen dit 
werk onbezoldigd met 
veel liefde en plezier voor 
dit goede doel omdat ze 
een concrete bijdrage 
willen leveren aan het 
verbeteren van leefom-

standigheden van de arme 
Moldavische bevolking. 
Op dit moment kan Stich-
ting Movu-Moldova hulp 
gebruiken om haar ac-
tiviteiten te continueren 
en mogelijk zelfs uit te 
breiden. Daarvoor zoeken 
we steun van mensen die 
willen helpen met bijv. in-
zameling van goederen of 
in onze goederenopslag 
met sorteren van kleding 
of registratie van andere 
spullen. Maar ook men-
sen die iets kunnen bete-
ken bij andere taken zoals 
communicatie (website, 
social media, nieuws-
brieven, netwerken) of 
anderszins sponsoring 
via bedrijven of organisa-
ties (ook in natura) of via 
hun netwerk een zinvolle 
bijdrage kunnen leveren 
vanuit Waspik of de bre-
de regio worden van harte 
uitgenodigd om contact 
met ons op te nemen. 
Wilt u ons eenmalig of 
structureel ondersteunen 
dan kunt u uw bijdrage 
overmaken op via NL 41 
RABO 0136 6410 83.  
Stichting Movu-Moldo-
va heeft een ANBI status 
waardoor uw giften fis-
caal aftrekbaar zijn.  Al-
vast hartelijk dank voor 
uw hulp en ondersteuning 
in welke vorm dan ook
Rob Hendriks (Vz)
Stichting Movu-Moldova
Leeuwerik 43 Waspik
06-51177860



UIT in Den Bolder 

2014 - 2015 

B
ew

aa
re

xe
m

p
la

ar
 

Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder 

Schoolstraat 19 

5165TR Waspik 

 
T: (0416) 31 13 46 

E: info@denbolder.nl 

W: www.denbolder.nl 

9 VV Waspik
Dorpskrant Waspik, jaargang 14, nummer 2 (juni 2021)

In de laatste uitgaven van 
de Dorpskrant hebben 
we niet zoveel van ons 
laten horen. Daar wil-
len we voor nu en in de 
toekomst, verandering 
in gaan brengen. Er is al 
veel gezegd over de afge-
lopen Covid-19 periode. 
Als voetbalvereniging 
hebben we een lastig jaar 
gehad. Financieel gezien 
hebben we veel geluk met 
trouwe sponsoren, leden 
en vrijwilligers. En we 
zijn goed geholpen met 
subsidieregelingen vanuit 
de gemeente en andere 
overheden. Voetbaltech-
nisch gezien (en daar gaat 
het bij een voetbalvereni-
ging uiteindelijk toch echt 
om), hebben we gepoogd 
om zoveel mogelijk trai-
ningen en onderlinge 
wedstrijden te laten door-
gaan. Maar zoals eenieder 
snakken we naar het oude 
‘normaal’. Om lekker 
te voetballen, of om een 
wedstrijd te bezoeken, 
wel of niet onder het ge-
not van een drankje. Maar 
het is zeker niet allemaal 
kommer en kwel! De af-
gelopen periode hebben 
we gebruikt om een aantal 
structurele verbeteringen 
door te voeren en weet 
vooral de jongste jeugd de 
weg naar het sportpark te 
vinden. Wat wel weer be-
tekent, dat we qua trainers 
en vrijwilligers, echt wel 
wat extra hulp nodig zul-
len hebben! 

Uitbreiding staf selectie 
V.V. Waspik
Voor het seizoen 
2021/2022 is de techni-
sche staf van de selectie 
compleet. Op verzoek 
van de selectie én als be-
tere ondersteuning van de 
ambities van onze vereni-
ging - ook dit jaar weer 
uitkomende in de derde 

VV Waspik heeft weer nieuws te melden
klasse KNVB - hebben 
we voor de eerste keer in 
de historie gekozen voor 
een trainersstaf van vier 
personen. Onder leiding 
van hoofdtrainer Emiel 
Heefer, zullen Rob IJpe-
laar (assistent trainer), 
Hans van der Geld (trai-
ner 2e  elftal) en Benno 
van der Voet (keeperstrai-
ner), het technisch hart 
vormen. Het is voor ons 
als vereniging een mooie 
mix; naast het in huis ha-
len van ervaren trainers 
geven we tegelijkertijd 
een echte clubman (Rob) 
de kans om zich als trai-
ner verder te ontwikkelen.

Samenwerking Voet-
baldirect (voor-
heen Sportshop.com)   
Onze vereniging en Voet-
balDirect.nl slaan op-
nieuw de handen ineen 
en continueren de samen-
werking. De overeen-
komst zal zelfs uitgebreid 
worden. De komende 5 
jaar zal VoetbalDirect.nl 
op de achterkant van alle 
tricots van al onze teams 
(zowel jeugd en senio-
ren) getoond worden. 
Afgelopen maanden zijn 
we met VoetbalDirect.nl 
druk in de weer geweest, 
met de uitwerking van 
‘Teamwear’ voor onze 
vereniging. Het resultaat 
is een uniek - special de-
sign - ontworpen tenue 
voor onze club. Middels 
een ‘poll’ hebben onze 
leden mee mogen beslis-
sen over hun favoriete 
tricot. Medio augustus 
zal door VoetbalDirect.nl 
een volledig nieuwe V.V. 
Waspik webshop worden 
gelanceerd met scherpe 
acties en korting voor 
onze leden.   
 
Horsten Meubelen conti-
nueert ook de langdurige 

overeenkomst als hoofd- 
en shirtsponsor van het 
1ste elftal van v.v. Waspik   
De regelmatige bezoe-
ker van het 1ste elftal 
zal niet onbekend zijn 
met Horsten Meubelen 
als shirtsponsor. Ook zal 
Horsten Meubelen weder-
om de komende jaren als 
hoofdsponsor op de nieu-
we special design shirts 
(zowel thuis- als uittenue) 
prijken van het vlaggen-
schip van onze vereni-
ging. Als vereniging zijn 
wij erg verheugd over 
de voorzetting van deze 
langdurige samenwerking 
met deze Waspikse onder-
neming!   

Verduurzaming sport-
park Elzenhage
In goede samenwerking 
met Gemeente Waalwijk 
is besloten om voor de 
start van het nieuwe sei-
zoen, de volledige lich-
tinstallatie op het (hoofd)
trainingsveld te vervan-
gen door LED-verlich-
ting. Naast een sterk ver-
beterde lichtopbrengst, 
betekent dit ook een stevi-
ge afname van de het ver-
bruik, waarmee onze ver-
eniging ook haar steentje 
bijdraagt aan de zorg voor 
een beter milieu! Vanwe-
ge de voortdurende groei 
van onze vereniging, 
wordt daarnaast de licht-
capaciteit van het 3e trai-
ningsveld uitgebreid.

Aanmelden voor het 
nieuwe seizoen is weer 
mogelijk
Vorig seizoen hebben 
zich maar liefst 41 nieu-
we jeugdleden aangemeld 
en dit jaar verwachten 
we wederom veel nieuwe 
(jeugd)leden te mogen 
verwelkomen. Vanaf 5 
jaar mag je jezelf (laten) 
inschrijven. Als je tijdig 

bent ingeschreven, dan 
ben je in ieder geval ver-
zekerd van een plek in 
een team, en kun je vanaf 
de zomervakantie mee-
trainen. Én: de eerste 3 
maanden zijn kosteloos!

Hulp gezocht!
Groei en ambitie betekent 
ook dat we nog meer on-
dersteuning nodig heb-
ben. Zo zijn we dringend 
op zoek naar jeugdtrai-
ners en begeleiders voor 
een aantal van onze jeug-

delftallen. Begeleiden en 
opleiden door KNVB is 
hierbij mogelijk. Daar-
naast is extra personeel 
achter de bar en in de keu-
ken ook zeer welkom. In-
teresse, mail naar: info@
vvwaspik.nl.

Afgelopen jaar moesten wij onze Fiets-3-daagseWas-
pik helaas annuleren wegens de corona.
De vooruitzichten zien er veel belovend uit wat de co-
rona betreft, dus willen wij dit jaar weer van start gaan 
met de Fiets-3-daagse Waspik en wel op dinsdag 24 
woensdag 25 en           donderdag 26 augustus uiteraard 
met de nodige voorzieningen wat covid betreft.       
Wij hebben ook dit jaar weer mooie routes gemaakt 
die naar alle windrichtingen voeren en de mooie weg-
getjes en plekjes van Brabant laten zien.
De Fiets-3-daagse Waspik is toegankelijk voor zowel 
ouderen als jongeren, gezinnen of alleenstaanden.
Ook mensen vanuit de regio verwelkomen wij graag. 
Mensen die van ver komen kunnen de fiets(en) gratis 
in Den Bolder (start- en eindpunt) laten staan, zodat zij 
deze niet elke avond achterop de auto mee naar huis 
hoeven te nemen.
De afstanden van de Fiets-3-Daagse zijn 30 km – 45 
km – 60 km.
De routes worden aangeboden op papier met een dui-
delijke routebeschrijving.                  Voor elke route 
is er onderweg gelegenheid voor een consumptie of 
versnapering, dit hangt natuurlijk af hoe de vooruit-
zichten zijn in verband met covid.
Let op: ivm de spreiding bij de start en bij de rustloca-
ties zijn de starttijden  in blokken ingedeeld
De starttijden voor de 60 km zijn van 8.30 uur tot 
10.30 uur, voor de 45 km van 9.30 uur tot 11.30 uur en 
voor de 30 km van 10.30 uur tot 12.30 uur.
Wij zouden het fijn vinden als je van te voren inschrijft 
dat scheelt een hele hoop drukte op de dag zelf, de 
kosten zijn € 8,- . U kunt inschrijven via de website 
van Den Bolder, uw inschrijfkaart ligt dan op dinsdag 
klaar. Ook is het mogelijk om 1 of 2 dagen te fietsen, 
de kosten zijn dan € 5,- per dag.
De deelnemers starten en eindigen dagelijks bij Den 
Bolder, Schoolstraat 19 in Waspik.   Meer info: www.
denbolder.nl.

Fiets-3-daagse 2021
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Sfeervol beachvolleyballen voor iedereen en John Kottier worrdt Erelid

woon langs en ervaar of 
de (beach)volleybalsport 
bij jou past!
Waspik Beach-velden te 
huur voor niet-leden 
Geen lid van Waspik Be-
ach maar wil je wel samen 
met bijvoorbeeld vrien-
den, collega’s of familie 
gebruik maken van onze 
velden? Dat kan. Je huurt 
een veld vanaf € 15 per 
uur per veld, inclusief ma-
teriaal en ballen. Reserve-
ren kan door een mail te 
sturen naar info@waspik-
beach.nl. In verband met 
de coronamaatregelen 
heeft de vereniging proto-
collen opgesteld voor het 
gebruik van de velden. 
Per moment bekijken we 
wat binnen de regels mo-
gelijk is. Kijk op www.
waspikbeach.nl
Online ALV
Niet alleen de Beach-
commissie is druk. In 
mei was er de jaarlijkse 
Algemene Leden Verga-
dering, ditmaal online. 
De opkomst was hoog en 
was er ook wat interactie. 
Bestuurs- en commissie-
leden kwamen aan het 
woord, vragen konden 
eenvoudig via de chat 
gesteld worden en zelfs 
digitale handjes gingen 
omhoog om akkoord te 
geven. Daarnaast was het 

maken van een groepsfoto 
een van de voordelen van 
een digitale vergadering. 
Say cheese!
John Kottier Erelid
John Kottier heeft na 
vele jaren besloten om te 
stoppen als bestuurslid. 
Gelukkig voor Atak blijft 
John wel betrokken bij de 
vereniging en gaat hij de 
competitiecommissie ver-
sterken. Johns afscheid 
van het bestuur kon niet 
ongemerkt voorbijgaan. 
Na alle jaren dat John zich 
dag en nacht (letterlijk) 
heeft ingezet voor Atak, 

besloot het bestuur om 
hem tot ‘Erelid van Atak’ 
te benoemen. Deze offici-
ele benoeming vond van-
wege de Coronamaatre-
gelen voorafgaand aan de 
ALV plaats. Samen met 
Johns familie, zijn huidi-
ge team en de bestuursle-
den is John in het zonne-
tje gezet. Atak voorzitter 
Mark van Gulik had een 
mooie speech met van 
input van meerdere (oud)
spelers voorbereid. Via 
deze weg bedankt Atak 
John nogmaals voor alle 
inzet tot nu toe!!!

Zomersluiting Den Bolder

V.C. ATAK’55 is volop 
in beweging. Er wordt 
buiten aan beachvolley-
bal gedaan, in het zand 
gespeeld met kleuters, 
met alle leden online 
vergaderd en John Kot-
tier is in het zonnetje 
gezet. Bovendien biedt 
de vereniging de Was-
pik Beachvelden te huur 
aan. Lees snel verder! 
Toekomstige NL beach-
volleybaltoppers uit Was-
pik? Grote kans! Aan de 
kwaliteit en uitstraling 
van de beach-locatie zal 
het niet liggen. De ‘regel-
meesters’ van de Waspik

Beach-commissie zorg-
den met vereende krach-
ten voor de professio-
nalisering van de drie 
beachvelden aan de Lin-
denheuvel in Waspik-Bo-
ven. Waar mogelijk zijn 
herbruikbare materialen 
ingezet. De omheining 
van houten pallets en au-

tobanden houdt de ruim 
450 (!) kuub zand goed 
bij elkaar. Bovendien 
benadrukt het een heuse 
‘strandsfeer’. De voor-
uitzichten met veel zon-
nige dagen zal de sfeer 
en speelvreugde vast nog 
verder verhogen.
Zandspeeltuin
Alle kinderen van Was-
pik (en omgeving) heb-
ben sinds begin juni de 
mogelijkheid om lekker 
sportief in het zand bezig 
te zijn. De planning is als 
volgt: 
4 en 5-jarigen zijn wel-
kom op woensdagen van

18.30-19.30u om te spe-
len in het zand en leuke 
(bal)spelletjes te doen. 
Aanmelden kan via www.
waspikbeach.nl
6 t/m 12-jarigen mogen 
meedoen op vrijdagen 
om 18.15u met de CMV 
jeugd. Vooraf aanmelden 
is niet nodig! Kom ge-

Den Bolder is deze zomer beperkt geopend. Van 26 
juli tot en met 22 augustus alleen op woensdagen van 
09.00 tot 17.00 uur en op vrijdagmiddag van 13.00 tot 
17.00 uur. Op deze dagen zijn er activiteiten voor Er-
opuit Waspik en Biljartvereniging Den Bolder. Daar-
na is Den Bolder geopend tijdens de Fietsdrie-daagse 
en de Jeugdvakantieweek. Tijdens al deze dagen zijn 
er ook andere activiteiten mogelijk in Den Bolder. 
Wilt u iets organiseren? Vraag de beheerders van Den 
Bolder naar de mogelijkheden: info@denbolder.nl, 
0416-31 13 46

Jeugdvakantieweek: inschrijven kan nu
Vol goede moed zijn wij druk met de plannen voor JVW 2021. Na een alternatieve 
JVW afgelopen jaar kijken wij uit naar een (hopelijk) normale JVW dit jaar. Wij 
verwachten dat alles overdag zoals het hutten bouwen, het verven, de survival en 
andere activiteiten op het veld door kunnen gaan maar helaas hebben wij ook geen 
voorspellende krachten. Natuurlijk hopen we stiekem ook op dingen zoals de over-
nachting en een feestavond maar daar voor moeten we natuurlijk goed kijken wat 
de situatie deze zomer toelaat. Het gaat de 50e editie van de JVW worden en dat 
betekent een extra toffe JVW, toch zullen we de overige ideeën nog even moeten 
bewaren en verlengen we ons jubileum gewoon nog wat langer. De JVW is bedoeld 
voor alle kinderen uit Waspik (en omgeving), tussen de 6 en 13 jaar oud. Het zal 
plaatsvinden van 30 Augustus t/m 4 September. Je kunt je hiervoor nu al opgeven 
via www.jvw-waspik.nl. Wil je meedoen? Schrijf je dan snel in want VOL = VOL! 
De kosten hiervoor zijn 25 euro per kind. We zijn altijd op zoek naar extra leiding, 
Neem snel contact met ons op via Facebook of info@jvw-waspik.nl
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Vincent
Over Waspik...

door

“Als ik op een bankje ga zitten, dan denk ik altijd: en nou???”

Wat is er in de afgelopen anderhalf jaar uitbundig gewandeld!  Ik vermoed dat 
heel veel mensen het wandelen -en fietsen- (vaak opnieuw) hebben uitgevonden. 
We ontdekten dat Waspik nog veel mooier is dan we al dachten. En soms, als 
de gelegenheid zich aanbood, zetten we ons even neer, gewoon, om even bij te 
komen, wat om ons heen te kijken,  een appeltje te verorberen of een babbeltje 
te maken. 
Twee jaar geleden werden er in Waspik acht prachtige, in het dorp vervaardigde 
nieuwe bankjes geplaatst. De bedenker van dit plan was de onvolprezen  BW’er 
Wim Kools, die daarmee een initiatief van de gemeente Waalwijk verzilverde. Bij 
de ‘opening’ mocht ik een gedichtje doen. Daaruit ontstond het idee om bij ieder 
bankje een gedicht te plaatsen.  Het vergde veel tijd om zoveel ‘bankgedichten’ 
te schrijven, maar onlangs heb ik ze ingeleverd. Om alvast een tipje van de sluier 
op te lichten, laat ik er in deze Dorpskrant ééntje zien. Deze komt bij  het bankje 
dat bij de kruising ‘s Grevelduinweg-Schotse Hooglanderstraat staat:

Perspectief
Vanuit jou

wordt nu dit landschap  gezien
Zo voeg jij er zin aan toe

De groene akker
en de boerderij

-in zichzelf verzonken, onvoorbereid-
schrikken wakker

van jouw blik:    Huh  .........................?
……..‘Nog niét kijken!’

De bomenrij recht zijn rug
De wei vraagt of zijn gras goed zit

en zijn de ogen van het huis wel open?
Ja?

Kijk maar!!

vvdhoven@home.nl

Bankgedichten

Zonnebloem zoekt vrijwilligers
Mensen met een 
lichamelijke beperking 
zijn vaker alleen dan ze 
zouden willen. Voor hen 
zijn persoonlijk contact 
en eropuit gaan niet 
altijd vanzelfsprekend. 
Zeker in coronatijd is 
sociaal isolement een 
dagelijkse realiteit. 
Zonnebloemvrijwilligers 
creëren momenten om 
naar uit te kijken en 
herinneringen om te 
koesteren. 
Ook in Waspik zijn 
vrijwilligers van De 
Zonnebloem actief. Ze 
gaan op bezoek, samen 
eropuit en organiseren 
vakanties en activiteiten 
voor mensen met een 
lichamelijke beperking. 
Doordat de nadruk steeds 
meer op kleinschalige en 
1-op-1 activiteiten komt 
te liggen, zijn er steeds 

meer vrijwilligers nodig.  
De komende jaren wil De 
Zonnebloem er voor nog 
meer mensen in Waspik 
kunnen zijn. Daar hebben 
we jouw hulp bij nodig.
Vrijwilligerswerk is niet 
alleen leuk om te doen, 
maar het geeft ook een 
goed gevoel om iets 
voor een ander te kunnen 
betekenen.
Is je interesse gewekt 
en wil je meer weten? 
Kom kennismaken. Dan 
bekijken we samen waar 
jouw interesses liggen en 
hoe jij je het beste in kunt 
zetten. Neem contact op 
met ons secretariaat:
Piet Boons
R.F. Wijffelsstraat 25
06 43588385/0416 313224
Met jouw tijd en inzet 
kun je echt het verschil 
maken! Er kan zoveel 
meer dan je denkt.

Zomerkamp gaat door!

VVDHOVEN@HOME.NL

Een traditie van meer dan 50 jaar heeft vorig jaar 
helaas niet plaats kunnen vinden, het Zomerkamp 
Waspik. Gelukkig kunnen we dit jaar als het meezit 
weer genieten van de mooiste week van het jaar voor 
de Waspikse jeugd van 9 t/m 16 jaar. Vanzelfsprekend 
volgen we de maatregelen op de voet en zullen 
we hiernaar handelen. Maar over het algemeen 
zijn we heel positief. We doen er alles aan om in 
samenwerking met den Bolder een onvergetelijke 
week te organiseren. De leiding heeft er al vele 
voorbereidingen op zitten en de eerste grote groep 
kinderen heeft zich al ingeschreven. Het Zomerkamp 
bestaat uit tal van activiteiten, onder andere een 
zeskamp, variété, sur-
vival enz. Zoals elk
jaar zullen we ver-
trekken in de eerste
week van de basis-
schoolvakantie, 25
juli tot en met 31
juli. Inschrijven is
mogelijk via onze
site. Meer info en
vragen via info@
zomerkampwaspik.nl
Schrijf je snel in,
dan zien we el-
kaar deze zomer!



Voel je écht thuis bij De Statie Wonen

      PICOKRIE


