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Stichting Jeugdcarnaval 
Waspik bestaat 55 jaar en 
dat mag niet onopgemerkt 
voorbij gaan. Een jubi-
leumcommissie is bezig 
met de voorbereiding van  
diverse jubileum activi-
teiten, binnen de geldende 
RIVM-richtlijnen. Meer 
informatie wordt spoedig 
via de Facebook-agina 
van Carnaval Waspik be-
kend gemaakt.

Jubileum carnaval

Vlak voor haar 140 jarig 
bestaan hebben de leden 
van de Waspikse harmo-
nie Volksvlijt en Volks-
vermaak besloten de ver-
eniging op te heffen. Een 
teruglopend ledenaantal 
en gebrek aan belangstel-
ling bij de jeugd hebben 
geleid tot dit pijnlijk, maar 
onvermijdbaar besluit.
De harmonie werd in 1881 
opgericht door dr. Free-
ricks, de plaatselijke huis-
arts. Zijn doel was aan-
vankelijk de mannen uit 
het dorp van de drank af 
te houden. De vereniging 
raakte al snel verankerd in 
het dorp en de geschiede-
nis van de vereniging en 
van het dorp zijn dan ook 
onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Over deze ge-
schiedenis verscheen in 
2006, ter gelegenheid van 
het 125 jarig bestaan, een 

prachtig boek, geschreven 
door de Waspikse histori-
cus Han Verschure: “Meer 
dan muziek alleen…..” 
Muzikaal ontwikkelde de 
vereniging zich  meer en 
meer. Het niveau werd 
hoog, hetgeen resulteerde 
in toetreding tot de hoog-
ste afdeling van de Kon. 
Nederlandse Muziekfe-
deratie in 1966 (destijds 
vaandelafdeling). Dit 
niveau heeft het orkest 
steeds weten vast te hou-
den. Tijdens concour-
sen werd iedere keer een 
mooie 1ste prijs behaald, 
soms met lof van de jury. 
Het laatste concours 
waaraan Volksvlijt en 
Volksvermaak deelnam 
was in 2012 en ook toen 
excelleerde het orkest. 
Het orkest werd echter 
vooral in de verre regio 
bekend door haar ver-

rassende muziekkeuze. 
Daarbij werd een uitda-
ging nooit uit de weg ge-
gaan. Mooie voorbeelden 
hiervan zijn de uitvoe-
ringen van het Requiem 
van de Hongaarse com-
ponist Hidas, samen met 
diverse koren. Bij een van 
die uitvoeringen was de 
componist zelf aanwezig! 
Een ander voorbeeld was 
het themaconcert rond de 
niet alledaagse componist 
Percy Grainger,  met ora-
toriumvereniging Cantate 
Corde uit Raamsdonk. V 
& V heeft ook regelmatig 
bekende en minder beken-
de zangers en zangeressen 
mogen begeleiden, zoals 
Gerard van Maasakkers, 
Gé Reinders en Micheline 
van Hautem. Verrassend 
was ook een optreden met 
Thereminspeler Thorwald 
Jorgenson, waarbij de fel-
begeerde Langstraat Cup 
in de wacht werd gesleept. 
Toppunt van samenwer-
king was een muziek-
theatervoorstelling ter 
gelegenheid van 70 jaar
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DWDQ 2022

TEAM DE CLOE

HERFST!

Alweer een jaar geleden in-
formeerden wij onze teams 
over het verzetten van 
DWDQ naar zaterdag 25 
september 2021. Inmiddels 
hebben we de derde golf 
achter de rug en hebben wij 
begin september 2020 ook 
het tussenspel / anderhalve 
meter spel moeten annule-
ren. Ondanks dat Nederland 
hard bezig is met het vac-
cineren, moeten wij helaas 
mededelen dat wij weder-
om hebben moeten beslui-
ten om DWDQ met een jaar 
te verzetten. De mogelijke 
restricties en eisen voor 
ons prijsuitreikingsfeestje 
zijn momenteel moeilijk in 
te schatten. Vergunnings-
aanvragen zullen nog niet 
worden toegekend. Wat wij 
hebben besloten is:
1. We spelen DWDQ op 
zat. 24 september 2022
2. Het prijsuitreikingsfeest-
je is op zat. 8 oktober 2022
3. Alle ingeschreven teams 
blijven staan in 2022.
Nogmaals willen wij be-
nadrukken dat uitstel geen 
afstel is. Onze commissie 
is nog steeds enthousiast en 
heeft er zin in om DWDQ 
2022 verder uit te werken 
en te laten ‘knallen’! Tot 
dan! DWDQ.

Verschijnt huis aan huis in Waspik          
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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 3
Oplage: 2500 stuks
Redactie en vormgeving:        
Marcel Donks Tekst en 
Vormgeving
De volgende uitgave is 
in december 2021. Kopij 
kan aangeleverd worden 
tot vrijdag 26 november 
op Schoolstraat 12 of 
via: dorpskrantwaspik@
home.nl.

vrijheid in de Leest in 
Waalwijk. Dit “muzikaal 
schilderij” was opgezet 
door Volksvlijt en Volks-
vermaak in samenwer-
king met Kunstencentrum 
Waalwijk. Diverse ver-
enigingen en individuele 
zangers, dansers, toneel-
spelers en anderen uit 
onze gemeente namen 
deel aan dit spektakel, wat 
bij velen een onuitwisbare 
indruk maakte.
Naast de muziek is de 
vereniging ook in de verre 
omstreken bekend gewor-
den door de beroemde 
“Boekenbeurs”. Opgezet 
om de kas te spekken le-
verde de beurs nog veel 
meer dan geld op: enorm 
veel plezier en enthousi-
asme bij de vrijwilligers 
en veel  momenten van 
geluk bij de kopers.
Door de jaren heen heeft 
de vereniging steeds ge-
probeerd de jeugd erbij te 
betrekken. Want “wie de 
jeugd heeft, heeft de toe-
komst” geldt ook zeker 
voor een muziekvereni-
ging. Bij het opleidings-
orkest konden jeugdleden 
zich steeds meer bekwa-

men. Daarnaast was er 
een succesvolle slagwerk-
groep. En voor die tijd 
ook nog een showkorps. 
Echter, een teken des 
tijds…de jeugd raakte 
steeds minder geïnteres-
seerd in “harmoniemu-
ziek”. Met de popband 
“Crash” werd geprobeerd 
de jonge muzikanten op 
een eigentijdsere manier 
aan te spreken. Met me-
dewerking van het Oran-
jefonds en opnieuw sa-
men met Kunstencentrum 
Waalwijk werd op de ba-
sisscholen een bijzonder 
project gestart: Kinderen 
maken muziek. Ondanks 
het feit dat hier meer dan 
100 kinderen enthousiast 
aan meededen leidde het 
echter niet tot de gehoop-
te ledenaanwas. 
Dit werd ook niet bereikt 
door de talrijke kinder- 
en gezinsconcerten die 
jaarlijks wel heel druk 
bezocht werden. In 2017 
werd er nog een mid-
dagvullend circus-pro-
gramma georganiseerd: 
“Hooggeëerd publiek”. 
Maar helaas werd gaande-
weg steeds duidelijker dat 

Volksvlijt & Volksvermaak stopt (vervolg)
de jeugd niet meer te por-
ren was voor deelname in 
een orkest. En  de jeugd-
leden die er waren verlie-
ten het orkest om elders te 
gaan studeren of werken.  
Dit past in het tijdsbeeld, 
waarbij het verenigings-
leven zwaar onder druk 
staat. Veel verenigingen 
hebben met soortgelijke 
problemen te kampen en 
worden uiteindelijk op-
geheven. Ook een eens 
zo bloeiende vereniging 
als Volksvlijt en Volksver-
maak ontkomt nu niet aan 
dit lot. 
Nog één keer schitterde 
het orkest: Voor het Mae-
stro-concert in januari 
2020 werden oud leden en 
“vaste” gastmuzikanten 
aangeschreven om met de 
overblijvende muzikan-
ten een mooi laatste con-
cert neer te zetten. En het 
resultaat mocht er zijn! 
Voor de leden bleef er een  
dubbel gevoel: Enerzijds 
hadden ze een prachtige 
prestatie geleverd, maar 
anderzijds betekende dit 
een einde aan 140 jaar 
harmonie-muziek in Was-
pik.

Veel van de gedachten die ik heb, zijn 
uitgekomen. Goede en slechte. Het was 
beter dat ik sommige niet gedacht had, 
maar zo gaat het nu eenmaal, als je de 

weg gaat die je moet gaan. Het zou beter 
zijn om alleen goede gedachten te hebben. 

Dan zou je leven ook beter gaan.

Pieternel Eisinga-Verhoeven

Muziekquiz
De Waspikse Muziekquiz 
wordt, als de corona-
maatregelen het toelaten, 
gehouden op zaterdag 27 
november bij 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 spoedig 
te vinden op de pagina van 
de Waspikse Muziekquiz 
op Facebook.

Ook bij koor Arabesk gooide corona roet in het eten. Drie dagen voor ons 
jubileumconcert in 2020 moesten we noodgedwongen de stekker eruit trekken en 
aan iedereen laten weten dat het concert niet door ging. Natuurlijk baalden we 
daarvan maar al gauw hebben we met zijn allen de positieve vibe weer opgepakt en 
zijn we gaan zingen.  Niet samen in den Bolder maar via Zoom. Ieder achter zijn 
laptop thuis. Of het goed klonk? Onze dirigent kan het je niet vertellen want hij 
kon het niet horen want bij iedereen stond het geluid uit :)  Maar we oefenden ons 
repertoire, zagen elkaar op beeld en aan het begin van iedere repetitie konden we

elkaar toch even spreken. En zo bleef onze 
enthousiaste, leuke groep ook tijdens deze 
Coronatijd bijelkaar. En dat is een groot 
compliment waard! Inmiddels repeteren we weer 
op onze vaste maandagavond in den Bolder. 
Keurig op anderhalve meter afstand.  Choreografie 
kan daardoor natuurlijk nog niet geoefend. Toch 
hopen we op 26 en 27 maart 2022 alsnog ons 
prachtige jubileumconcert Four Seasons in One 
te kunnen geven. Check www.arabesk-waspik.nl.

Arabesk op de planken in 2022

Onderhoud kerkhof
De werkgroep “Onderhoud Kerkhof Bartholomeus” 
is op zoek naar vrijwilligers die telkens op de eerste 
maandag(morgen) van de maand willen komen 
schoffelen. De gemiddelde leeftijd van de huidige 
groep van 9 mensen is wat hoog aan het oplopen dus 
extra versterking van wat jongere medewerkers is hard 
nodig. Interesse? Bel met 0416-311745 of kom op de 
eerste maandag van de maand langs.
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Ik woon inmiddels al bij-
na 40 jaar in waspik en 
ik ben als hobby al jaren 
actief bezig in de geolo-
gie. De laatste jaren ben 
ik druk bezig geweest 
met het schrijven van 
een basisboek over aard-
wetenschappen omdat 
dit ontbreekt in alles wat 
hierover te koop is. Het 
boek is inmiddels uit en 
alleen te koop via mijn 
website en via beurzen 
waar ik sta. Ik heb alles in 
eigen beheer gedaan.
Hieronder een korte be-
schrijving.Vanaf augustus 
2021 is een nieuw boek 
beschikbaar met als titel 
“Op ontdekkingsreis in 
de Geologie”. Een reis 
door Nederland, gezien 

Boek “Op ontdekkingsreis in de geologie”

door een geologische bril, 
vormt de basis van dit 
boek. Ik breng een bezoek 
aan verschillende interes-
sante plaatsen. Daarbij 
maak je kennis met de 
belangrijkste begrippen 
en termen die in de geo-
logie gebruikt worden en 
ik loop in het kort door de 
geschiedenis van de aarde 
vanaf het ontstaan tot he-
den.
Het is een basisboek waar-
in veel facetten besproken 
worden als introductie. 
Het is daarmee geen we-
tenschappelijk document, 
maar wel een goede start 
voor de algemene kennis 
van de geologische pro-
cessen die in en op de aar-
de plaatsvinden. Dit alles 

toegespitst op Nederland.
Enkele onderwerpen die 
in het boek besproken 
worden: Landschappen 
in Nederland. Opbouw 
en samenstelling van de 
aarde, Ondergrond van 
Nederland, Hoe wereld-
delen verschuiven, Aard-
bevingen en vulkanen, 
Gesteenten en mineralen, 
Oorzaken van ijstijden, 
Verwering en erosie, Geo-
logische tijdschaal, Fos-
sielen, Evolutie van het 
leven, Ontmoeting met de 
archeologie, Delfstoffen 
uit onze bodem, Zelf op 
zoek en Je eigen verza-
meling opbouwen.
Het boek is niet te koop 
in de boekhandel maar te 
bestellen via de website 
www.geoboek.nl of di-
rect via een mail naar ge-
oontdekkingsreis@gmail.
com. Daarnaast kunt U 
mij vinden op diverse mi-
neralen- en fossielenbeur-
zen door geheel Neder-
land. Het boek omvat 320 
pagina’s met ruim 500 fo-
to’s en 200 illustraties en 
is uitgebracht in een hard-
cover A4 formaat en kost 
€ 29.95 (excl. verzend-
kosten). Kees Hendrix.

Lopen-4-Den Bolder
De werkgroep Avond-4-
Daagse Waspik organi-
seert een wandeltocht in 
het laatste weekend van 
oktober. De wandeltocht 
is er een die iedereen kan 
doen en iedereen kan zelf 
bepalen hoe ver hij of zij 
wil lopen. Het is nl een 
tocht die uit 4 delen be-
staat en elk deel komt in 
Den Bolder terug, waar de 
rustplaats is. Loop je 2, 3 
of 4 rondes mee?
Op vrijdag 29 oktober is 
de wandeltocht geschikt 
voor jeugd of de wat ou-
dere wandelaar, de rond-
jes zijn ongeveer 2,5 km 
lang, loop je er 4 dan heb 
je toch mooi 10 km in de 
benen.
Op zaterdag 30 oktober 
zijn de rondjes wat lan-
ger, nl 7,5 km , en kun je 
na 4 rondes 30 km aftik-
ken. Voor de wat minder 
geoefende wandelaar is 
het ook mogelijk 1-2 of 3 
rondes te lopen.
In de 2e pauze zorgen 
we natuurlijk voor wat 
lekkers om de volgende 
ronde weer goed door te 
komen.

Deze wandeldagen wor-
den georganiseerd met 
als doel de financiën rond 
te krijgen om na de ko-
mende verbouwing van 
Den Bolder een nieuwe 
inventaris te kunnen be-
kostigen. Hiervoor zal 
elke werkgroep van Den 
Bolder het komend jaar 
een activiteit organiseren. 
Dit is de eerste sportieve 
activiteit dus ga de uitda-
ging aan en doe mee! 
Trommel je vriendjes, 
familie, kennissen, buren 
op en maak er, net als 
de Avond-4-Daagse een 
mooi feestje van.
Op vrijdag is de start om 
13.00u vanaf Den Bolder, 
Tarief kind: 5 euro / bege-
leider: 5 euro
Op zaterdag is de start 
van 9.00 tot 11.00u, ta-
rief: € 10,00 pp

Wereldlichtjesdag 12 december
Sinds 2011 heeft er op de tweede zondag van decem-
ber bij het Monument voor het Overleden Kind op de 
Algemene Begraafplaats aan de Roonlaan een herden-
king plaats gevonden in het kader van Wereldlichtjes-
dag.  Overleden kinderen, van alle leeftijden, werden 
herdacht door hen met naam te noemen en voor hen 
een lichtje te ontsteken. Vanaf dit jaar zal deze traditio-
nele herdenking op die plaats komen te vervallen. Het 
monument zal wel in het licht worden gezet om op die 
manier deel uit te blijven maken van de cirkel van licht 
die op deze dag de wereld rond gaat. Belangstellenden 
kunnen deel gaan nemen aan de herdenking die wordt 
gehouden in de aula van het crematorium aan de Karel 
Boddenweg in Tilburg. Deze bijeenkomst begint om 
19.00 uur met een lichtritueel en zal duren tot 20.30 
uur. Voor meer info of opgave van te noemen namen 
kan contact worden opgenomen via yvonnesevers@
kpnmail.nl  of tel 06-31269725. Zij zullen immers 
nooit worden vergeten!

Nierstichting zoekt Waspikse collectanten
Je ziet het vaak niet aan ze, maar opgroeien met een nierziekte eist ongelooflijk 
veel van kinderen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat ze weer mee kunnen doen. 
Daarom zet de Nierstichting zich in voor een toekomst waarin nierziekten te gene-
zen zijn. In de week van 19 t/m 25 september collecteren duizenden vrijwilligers 
voor de Nierstichting om zoveel mogelijk geld op te halen om dit te realiseren. In 
Waspik zoekt de Nierstichting nog nieuwe enthousiaste collectanten. Collectevrij-
willigers maken het verschil voor nierpatiënten. “Samen kunnen we ervoor zorgen 
dat kinderen met een nierziekte weer mee kunnen doen. Door er aandacht voor te 
vragen en . door meer onderzoek te doen. De Nierstichting krijgt geen structurele 
financiële steun van de overheid en is afhankelijk van giften en donaties. De in-
komsten uit de collecteweek zijn dan ook erg belangrijk voor de Nierstichting”, 
benadrukt Marjon van Iersel, sinds vorig jaar collectecoördinator in Waspik. “Wij 
zijn ieder jaar ontzettend blij met onze collectevrijwilligers. De inzet van deze 
vrijwilligers maakt namelijk écht het verschil.” Ook u kunt helpen als collectant 
tijdens de collecte met twee uur van uw tijd. En met uw inzet echt verschil ,maken. 
Niet alleen voor jonge helden, maar voor alle nierpatiënten. Aanmelden kan via 
www.nierstichting.nl/2uur.
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In 2021 bestaat de lokale 
afdeling van de Zonne-
bloem in Waspik 50 jaar. 
Al in maart werd een 
jubileum feestdag aan-
gekondigd en werd er 
achter de schermen hard 
aan gewerkt om daar iets 
bijzonders van te maken. 
Een jubileum waar de 
organisatie trots op mag 
zijn. Maar helaas werd 
alles afgeblazen vanwege 
Corona. We zijn weer een 
groot aantal maanden ver-
der en Corona is onvoor-
spelbaar. Uiteraard kan al-
leen maar gefeest worden 
als alles veilig is en onder 
controle. De organisatie 
heeft opnieuw een jubile-
umdatum vastgesteld en 
wel op vrijdag 15 oktober 
2021. De Nationale Ver-
eniging De Zonnebloem 
werd officieel opgericht 
op 17 januari 1949 en is 
uitgegroeid tot een orga-
nisatie met 40.000 vrij-
willigers en ruim 1500 
afdelingen.
De Zonnebloem Afdeling 
Waspik is er daar één van 
en is opgericht 1 mei 1971. 
Belangrijke initiatiefne-
mers van het eerste uur : 
mevrouw de Bont- Taks,  
mevrouw Boons-Zijl-
mans, mevrouw Verschu-
ren-Savelkouls, mevrouw 
van Turnhout en zuster 

Vissers. De vrijwilligers 
van het eerste uur wa-
ren mevrouw Jo Op de 
Weegh, mevrouw Tonny 
Zijlmans en mevrouw 
Riet van Dongen. Aan-
vankelijk waren de activi-
teiten uitsluitend gericht 
op het bezoeken van zieke 
mensen. Maar dat is in de 
loop van de jaren uitge-
groeid tot een organisatie 
die bijna maandelijks een 
activiteit organiseert om 
de bij de Zonnebloem in-
geschreven gasten uit hun 
isolement te halen. Met 
een gemotiveerd bestuur 
en ongeveer dertig zeer 
bekwame vrijwilligers 
wordt er dan ook voort-
durend naar gestreefd 
om het leven van hon-
derd gasten aangenamer 
te maken. Het is vooral 
ook belangrijk te weten 
dat leeftijd niet bepalend 
is voor deelname aan de 
doelgroep. Ook en voor-
al jonge mensen met een 
fysieke beperking hebben 
behoefte aan en recht op 
aandacht. Door de jaren 
heen is ook gebleken dat 
één op één contacten als 
erg waardevol worden er-
varen. Om die reden is het 
ook van groot belang dat 
het vrijwilligersbestand 
voortdurend wordt aan-
gevuld met nieuwe jonge 

50 jaar Zonnebloem Waspik
en enthousiaste mede-
werkers. Ook in de regio 
Midden-Langstraat heeft 
de afdeling Waspik een 
goed contact en wordt er 
daar waar mogelijk is sa-
mengewerkt.
Heel Waspik moet we-
ten dat De Zonnebloem 
een prominente plaats in-
neemt in het maatschap-
pelijke leven om mensen 
met een fysieke beperking 
vreugde en een beetje af-
leiding te brengen. Aan-
dacht voor elkaar en sa-
menzijn is onontbeerlijk. 
De feestdag wordt na-
tuurlijk goed voorbereid 
door een feestcommissie 
die als enige doel heeft 
om deze jubileumdag 
onvergetelijk te maken. 
Het dagprogramma blijft 
vooralsnog een verras-
sing. Maar wel mag al be-
kend worden dat deze dag, 
waar zo verwachtingsvol 
naar wordt uitgekeken, 
afgesloten wordt met een 
galadiner van hoogstaan-
de kwaliteit, waar alle 
gasten en vrijwilligers en 
genodigden bij aanwe-
zig zullen zijn. Daarmee 
wordt door de Afdeling 
Waspik het motto van de 
Nationale Vereniging De 
Zonnebloem wel ten zeer-
ste waargemaakt. “Samen 
kun je meer dan je denkt”

Expo Waspikkers
Een groep Waspikse kunstschilders gaat op zaterdag 2 
en zondag 3 oktober als ook op zaterdag 9 en zondag 
10 oktober tussen 12.00 uur en 17.00 uur hun werk 
exposeren in de Steenfabriek in Gilze. (Steenfabriek 
7 in Gilze). De groep bestaat uit Marian van den 
Berg, Betty Braaksma, Jeanne Ripzaad en Lya van 
Irsel. Tevens toont Jan van Gastel een aantal beelden. 
Marian van den Berg werkt de laatste jaren realistisch/
expressionistisch, maar wel thematisch. De natuur, 
landschappen is haar inspiratiebron. Zij gaat bij het 
schilderen veelal uit van een foto uit de werkelijkheid. 
Het materiaal dat ze gebruikt is oliepastel en 
olieverf. In 2016 is door de “Brabantse Beeldende 
amateurkunst” een van haar werken, namelijk “In 
het vuur van de (wed)strijd”, genomineerd. Marian 
heeft in verschillende galeries en expositieruimtes 
in Nederland, België en Duitsland geëxposeerd. 
Voor Betty Braaksma vormen mens en natuur een 
blijvende en boeiende inspiratiebron. Op een vrije 
en persoonlijke manier probeert ze dat te vangen en 
te ‘verwoorden’ d.m.v. verf, krijt en of inkt op papier 
en doek als schilderij of als collage. De figuur vormt 
de basis in de werken van Jeanne Ripzaad. Zij maakt 
gebruik van zowel model als foto. Haar werken zijn 
figuratief/realistisch, doorspekt met een dosis fantasie. 
Jeanne werkt met olieverf op doek. Soms ook met 
een mix van schilderen en collage. Daarnaast werkt 
zij ook op papier met gouache en collagetechniek. 
Deze collages vormen vaak haar uitgangspunt, als 
onderwerp, om te schilderen. Haar doel is om werken 
te creëren die mensen raken en prikkelen om langer te 
blijven observeren. Jan van Gastel heeft de opleiding 
en specialisatie voor beeldend kunstenaar met goed 
gevolg gedaan aan de Gemeentelijke Academie voor 
Schone Kunsten te Arendonk. Hij haalt zijn inspiratie 
uit de dagelijkse en maatschappelijke ervaringen, 
b.v. houten beelden van blinden en slechtzienden. 
Lya van Irsel heeft haar opleiding gevolgd aan de 
kunstacademie St. Joost te Breda, richting vrije grafiek. 
Haar werk laat zich karakteriseren als een onderzoek 
naar tegenstellingen tussen klein versus monumentaal 
en stilstand versus beweging. Haar werk bestaat uit 
verschillende technieken en media. Etsen, collages, 
schilderijen, mixed media en sinds kort ook digitale 
ontwerpen.

Handwerkclub “De krom-
me breinaald “ startte op 
donderdag 9 september 
weer met haar handwerk 
middagen in Den Bolder. 
Mensen die zin hebben om 
te komen breien, haken of 
borduren of gewoon zin 
hebben in een middagje te 
komen kletsen zijn wel-
kom. Maar als je wil leren 
breien, of andere hand-
werkdingen ben je wel-
kom op donderdagmid-
dag in Den Bolder tussen 
14.00 uur en 16.00 uur.

Kromme breinaald
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In Waspik wonen  men-
sen die uit een ander land 
hier terecht gekomen zijn 
en de taal (nog) niet spre-
ken. Doordat vorig jaar 
Enass uit Syrie vrijwillli-
gerswerk  in Den Bolder 
deed, is het balletje gaan 
rollen en zijn er meerdere 
mensen gevraagd om naar 
Den Bolder te komen en 
samen een praatje te ma-
ken, zoveel mogelijk in 
het Nederlands natuurlijk.
Beheerder van Den Bol-
der Marjoleine Veldhui-
sen is hierop doorgegaan 
en informeerde in deze 
groep waar de behoefte 
ligt, daaruit kwam naar 
voren dat iedereen zoveel 
mogelijk wil oefenen met 
het spreken van de Ne-
derlandse taal. Er werden 
vrijwilligers gezocht die 
een instructie volgden om 
de spreektaal zo goed mo-
gelijk te begeleiden. Van 
lieverlee is er een leuke 

Anderstaligen welkom bij Taalgroep Den Bolder
groep ontstaan van men-
sen uit Syrie, Litouwen, 
Polen en Pakistan die we-
kelijks 1 a 2 keer een uur 
Nederlands spreken over 
allerlei dagelijkse dingen 
zoals familie, boodschap-
pen, vrije tijd, reizen en 
natuurlijk……..het weer
De methode Spreektaal 
wordt gevolgd, geen 
grammaticaregels maar je 
vooral kunnen redden in 
het Nederlands is het be-
langrijkst. Er wordt voor-
al voor een ongedwongen 
sfeer gezorgd waarin ie-
dereen Nederlands durft 
te spreken en hierdoor een 
stukje verder komt in hun 
dagelijks leven binnen 
de samenleving in Was-
pik.  De tijden waarin de 
groep bij elkaar komt zijn 
maandag 11-12 uur en 
woensdag 19-20u in SCC 
Den Bolder. Heb je in je 
omgeving ook buiten-
landse mensen die hier-

aan deel zouden willen 
nemen? Dan kun je hun 
wijzen op de mogelijk-
heid om op deze manier 
beter Nederlands te leren 
spreken. Contact persoon 
is beheerder Marjoleine 
Veldhuisen, tel 0416-
311346 of marjoleine@
denbolder.nl. Inmiddels 
is de groep gegroeid en 
zijn er wat nivo-verschil-
len ontstaan. Daarom 
zijn we ook op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers om 
een nieuwe groep op te 
kunnen starten.  Als on-
dersteuning kun je een 
cursus Basistraining Taal 
gaan volgen via het Taal-
huis van de Bibliotheek. 
Dit neemt 5 x 3 uur van 
uw tijd in beslag en zorgt 
ervoor dat u goed voor-
bereid bent. Voor meer 
informatie kunt u contact 
opnemen met beheerder 
Marjoleine Veldhuisen 
via tel. 0416-311346.

Vrijdag 3 september was 
alweer de laatste zomer-
activiteit van EropUit in 
Waspik. Drie keer in de 
week, zes weken lang wa-
ren er activiteiten voor de 
thuisblijvers van jong tot 
oud. Op maandagmiddag 
werden er gezelschaps-
spelletjes gespeeld op 
wisselende locaties. De 
woensdagochtenden was 
iedereen eerst zelf actief 
in Den Bolder om ver-
volgens af te sluiten met 
een kop soep en brood. 
De vrijdagmiddagen met 
activiteiten van bingo tot 
Brabantse kwis, een ver-
tellende schoenmaker en 
een bezoek aan de klom-
penmaker. Op 20 augus-
tus gingen alle bezoekers 
met een eigen kunstwerk-
je van speksteen of hout 

EropUit in Waspik groot succes!
naar huis. Deze middagen 
waren zeer goed bezocht.
De afsluiting van EropUit 
op 3 september was wat 
langer dan anders: start 
met een lekkere lunch, 
eerst door de vrijwilli-
gers zelfgemaakte soep, 
een slaatje en een brood-
je kroket en als toetje ijs 
met verse aardbeien en 
slagroom. En of het nog 
niet genoeg was hebben 
we genoten van een op-
treden van José Verschu-
ren en Cees Timmermans.  
De  sketch van Corrie 
Hoefnagels en Betsie Mu-
reau heeft de gasten doen 
schuddebuiken van het 
lachen. Cissy de Bruijn 
heeft gebruik gemaakt 
van deze gelegenheid om 
de nieuwe burgemeester 
uit te nodigen. Zo kon 

zij kennis maken met 
Eropuit, Den Bolder en 
de bezoekers. Ook heeft 
mevrouw Sacha Ausems 
een hapje meegegeten. 
Kortom een geweldige af-
sluiting van 6 intensieve 
maar mooie weken. Een 
leuke opmerking van een 
trouwe deelneemster was: 
“Jammer dat het voorbij 
is vanaf nu nog maar 1 
keer per week de koffie-
club.”
Een hechte viermans-
groep vrijwilligers was 
iedere keer aanwezig dus 
18 keer in 6 weken.  Zij 
spreken van een gewel-
dige samenwerking met 
ruimte voor ieders eigen 
inbreng, met veel respect. 
Speciale dank namens ie-
dereen aan Corrie, Betsie, 
Ria en Hannie.

Heb je onze poster zien hangen in het dorp?De laatste maanden is de dorpsboerderij watactiever op social media. Tijdens de lockdownwas dat een mooie manier om onze bezoekersop de hoogte te houden van onze dieren. Wehebben daar veel positieve reacties op ont-vangen. Sinds kort hebben we ook Instagram,ook daar kun je onze dieren bewonderen.Neem je snel een kijkje?

De “Week tegen de eenzaamheid” is dit jaar van 30 
september t/m 8 oktober. Deze week is een actieweek 
met honderden activiteiten in het gehele land. De be-
doeling van deze week is, activiteiten te organiseren 
die de sociale contacten en netwerken stimuleren en 
versterken. Activiteiten die ontmoetingen makkelij-
ker en waardevoller kunnen maken, met als uiteinde-
lijke doel; meer betekenisvolle contacten en minder 
eenzaamheid.
Ook dit jaar wordt er door de werkgroep “Eropuit in 
Waspik”, de week “Tegen de eenzaamheid” georga-
niseerd. Deze week is sinds enkele jaren in Waspik 
omgedoopt tot “Doe mee in Waspik”. Deze week 
wordt in Waspik georganiseerd door de Senioren Ver-
eniging, Hervormde Kerken, Den Bolder en Sociaal 
Contact Waspik (SCW). In deze week worden op vrij-
dag 1 oktober, maandag 4 oktober en woensdag 6 ok-
tober verschillende activiteiten georganiseerd!  Voor 
meer informatie zie folder “Doe mee in Waspik”. 
Op woensdag 6 oktober is het mogelijk om deel te 
nemen aan de wandelactiviteit die door Den Bolder 
wekelijks wordt georganiseerd met als afsluiting soep 
en een broodje. Indien nodig kan men voor de wan-
deling gebruik maken van een rolstoel van De Stro-
ming! Doe mee in Waspik!

Doe mee!

@Dorpsboerderijwaspik
Hier posten wij regelmatig leuke berichten over de dieren op de
Kinderboerderij en natuurlijk met een leuke foto erbij!

Kakel, mekker, blaat en geniet!

Je volgt ons al in 5 simpele stappen:Stap 1: Zorg dat je een actieve internetverbinding hebtStap 2: Open de Instagram app
Stap 3: Ga naar je profiel en klik op de      rechts bovenin.Stap 4: Tik op “QR code” 

Stap 5: Tik onderin het scherm op “QR code scannen”, scan de QR code en klik 
op volgen
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Wijkpunt voortaan in Den Bolder
Dit najaar leert u 
waarschijnlijk nieuwe 
sociaal werkers kennen 
in Waspik! Na de zomer 
wordt er weer opnieuw 
leven ingeblazen in het 
Wijkpunt in Waspik. Sinds 
er wat veranderingen 
hebben plaatsgevonden 
binnen ons team ziet 
u nieuwe gezichten in 
Waspik. Tijd om ons te 
leren kennen! Wij zijn 
Joris, Janne, Hanneke, 
Eus, Dulcie, Naomi en 
Stéphanie.
Op woensdagochtenden 
tussen 10.00-12.00u kunt 
in SCC Den Bolder terecht 
voor allerlei vragen. 

Het wijkpunt is er voor 
vragen zoals een brief van 
de gemeente die u niet 
begrijpt, het aanvragen 
van een Paswijzer, vragen 
over kwijtscheldingen, 
vragen over activiteiten 
in Waspik. Weet u even 
geen raad alleen en u 
wilt extra ondersteuning, 
bijvoorbeeld voor uw 
administratie of het 
aanvragen van zorg?
Alle leefgebieden komen 
aan bod. U kunt terecht 
met vragen over werk, 
inkomen, wonen, welzijn, 
zorg, wmo, jeugdhulp, 
onderwijs. Vragen over 
opvoeden en opgroeien? 

Een melding maken over 
discriminatie? Vragen 
over vrijwilligerswerk? 
Ook dan bent u welkom. 
Wij denken graag met u 
mee.
Wilt u liever een plekje 
reserveren of een gesprek 
in een aparte ruimte 
voeren? Bel op maandag 
t/m vrijdag tussen 9.00u 
en 12.00u, en woensdagen 
van 9.00 - 20.00u naar 
0416 1760 160 en geef 
aan dat u graag naar het 
Wijkpunt in Waspik komt. 
We zijn ook bereikbaar 
via e-mail, neem contact 
op met infowaalwijk@ 
contourdetwern.nl.

Stratenloop 2021
Na een jaar niet in de running te zijn geweest zijn wij 
voornemens om dit jaar, indien de omstandigheden 
het toelaten, weer de stratenloop in Waspik te gaan 
organiseren. De datum is zondag 12 december. Het 
voorlopige programma is zoals dat van de vorige jaren, 
met vooraf de kidsloop met liefst de ouders en opa’s 
en oma’s van de partij. Vervolgens het bekende rondje 
van 2,5 km. door natuurgebied de Vest en over het 
Halve Zolenpad met de start en finish bij buurthuis ’t 
Schooltje. Deelnemers kunnen kiezen voor de 2.5 km. 
(1 rondes voor de beginnende lopers) 5 km (2 rondes) 
of de 10 km (4 rondes). Wij hopen ook dit jaar weer 
velen in Waspik te mogen begroeten en zullen zorgen 
voor weer een gezellige sfeer bij dit evenement.Voor 
info kijk op onze site www.stratenloopwaspik.nl of 
volg ons op FB bij Stratenloop Waspik Train ze en.....
tot zondag 12 december in Waspik.

Wekelijks te doen in Den Bolder
U kunt elke woensdag wandelen rond half 11. We wandelen in kleine groepjes en 
houden rekening met uw wandeltempo. U kunt dan 3 of 5 km lopen. Heeft u zin 
om wat meer te bewegen en vind u dat leuk om in een klein groepje te doen, dan 
bent u van harte uitgenodigd! Daarnaast organiseren we elke woensdag: soep eten 
in de foyer: Rond 12 uur eten we een kopje soep ( 1 euro per kop soep). De soep 
wordt gemaakt door de toppers van Samen Top, een dagbesteding voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij vent u van harte welkom, ook als u niet 
meewandelt.
Elke donderdag is er van half 6 tot half 7 Samen Eten. De verse en gezonde maaltijd 
wordt door onze toppers voor u gemaakt op donderdag. Daarbij hebben we ook 
de hulp van een aantal vrijwilligers. Met zijn allen maken we er een gezellige 
avond van, onder het genot van een heerlijke maaltijd. Er is een voorafje, meestal 
in de vorm van soep. Dit kost 1 euro. U kunt er ook voor kiezen om alleen een 
hoofdmaaltijd te nemen en een toetje. Hiervoor zijn de kosten 5 euro. Wij vragen 
u vriendelijk om een consumptie af te nemen bij de maaltijd. Door het gebruik 
van verse producten en het halen daarvan bij de groentetelers zelf, proberen we 
de maaltijdprijs zo laag mogelijk te houden. De maaltijd is gevarieerd en gezond, 
boordevol groentes.  En ik kan u vertellen, de maaltijd is heerlijk. Echt het proberen 
waard. Dus bent u alleen thuis en zou u het eens leuk vinden om een gezonde 
maaltijd te nuttigen  in het gezelschap van anderen, dan bent u bij ons aan het 
juiste adres en van harte welkom! U kunt zich aanmelden via 0416-311346. Elke 
donderdag kunt u zich telefonisch aanmelden voor de donderdag daarop. Wij 
kunnen per keer 25 personen ontvangen, dus meld u snel aan. Meer informatie over 
Samen Eten vind u op de facebook site van Den Bolder.

De Vervoer - en boodschappendienst (VBW) is met 
spoed op zoek naar nieuwe vrijwilligerschauffeurs 
die bereid zijn, om  een of meerdere keren per week 
een ritje met cliënten willen maken, hetzij in Waspik 
zelf of in een straal van 25 km eromheen! Het kan 
zijn voor de boodschappen of om andere redenen, 
zoals ziekenhuisbezoek! Onkosten van de rit worden 
rechtstreeks aan de chauffeur vergoed. Sinds 8 maart 
2017 heeft de VBW al zo’n 2125 ritten gereden! 
Mocht u interesse hebben om u ook als vrijwillige 
chauffeur voor de VBW te willen inzetten,  kunt u  
rechtstreeks met de coördinator bellen of buiten deze 
tijden de voicemail inspreken. Graag uw naam en 
telefoonnummer achterlaten om te worden teruggebeld. 
VBW telefoonnr. 06-18225614. Marian van den Berg, 
coördinator SCW.

VBW zoekt chauffeurs

‘;[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[…ç

sten slechts € 

……

‘Zo moeilijk is 

bridge 

nu ook weer niet 
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Vincent
Over Waspik...

door

Je wenst zo vaak
dat alles zal blijven
zoals het is,
zoals het was,
toen het goed was
Dat het hooi geurt naar hooi,
de kerkklokken luiden geruststellend
en de kraaien kraaien wel
maar de verse boontjes smaken precies 
zoals altijd,
gewoon …
Je wandelt de hoek om
en ziet wat je verwachtte te zien;
de kust is veilig
Dus dat je gewoon thuiskomt
en je hoort, zoals altijd,
haar stem, die klinkt
alsof er niets is gebeurd
Zodat je niet hoeft te wensen
dat alles zou blijven
zoals het was

vvdhoven@home.nl

Last summer

VVDHOVEN@HOME.NL

Opening nieuw schooljaar
Na een heerlijke vakantie was het maandagmorgen 6 
september toch echt weer tijd om naar school te gaan. 
Alle kinderen en het team hadden er weer veel zin in. 
Het plein was leuk versierd, maar wat stond daar nu 
voor vreemde mysterieuze tent op het schoolplein. Alle 
kinderen en hun ouders werden welkom geheten door 
de directrice, juf Woulinda. Hierna werden de kinderen 
ook nog verwelkomd door bestuurslid Steven Heller. 
Helaas was hij een beetje onhandig, hij liet de sleutel 
vallen en die was kapot. Hoe moesten de kinderen en 
de juffen nu toch naar binnen? Het raam bij groep 3-4 
stond wel een heel klein beetje open, maar daar pasten 
ze toch echt niet door. Ook bij groep 7-8 boven stond 
het raam open, maar ja de ladder lag in school dus dat 
ging ook niet. De kinderen hadden allerlei ideeën die 
ze enthousiast vertelden tot er opeens rook en bellen 
bij de mysterieuze tent omhoog kwamen.  De tent ging 
open en daar zat een echte tovenaar. De sleutel werd 
aan de tovenaar gegeven en nu maar hopen dat hij die 
kon maken.  Er klonk muziek en de tovenaar maakte 
allerlei bewegingen. De toverdoos ging open en daar 
werd de sleutel ingelegd. Nog steeds muziek en de 
tovenaar maakte weer diverse bewegingen. Hij maakte 
het wel heel spannend. Daarna maakte de tovenaar 
de toverdoos weer open en ja, de sleutel was weer 
heel. Gelukkig maar! Steven kreeg de sleutel weer 
aangeboden, maar moest er nu wel heel voorzichtig 
mee omgaan. Om er zeker van te zijn dat de school nu 
toch echt open kon, ging de tovenaar zelf maar met de 
sleutel de deur open doen. YES, de deur ging open!
De kinderen konden samen met de juffen naar 
binnen. Bij binnenkomst kregen de kinderen ranja, 
natuurlijk helemaal in stijl uit een heuse ranjafontein. 
De tovenaar was ook mee naar binnen gegaan en 
opende per klas de deur voor de kinderen en hun juf. 
Nu konden de kinderen dan echt beginnen aan hun 
nieuwe schooljaar. Fantastisch! Dinsdag was weer een 
feestelijke dag. Deze dag stond in het teken van kunst 
en cultuur. Er waren diverse workshops te volgen: de 
kinderen van de groepen 1 t/m 4 kregen een workshop 
visionair art en een workshop streetdance. De groepen 
5 t/m 8 volgden de workshops greenscreen, streetbeats 
en breakdance. Het eten en drinken werd verzorgd 
door de actieve ouderraad. Door op deze leuke en 
actieve manier met elkaar bezig te zijn, wil de school 
de groepssfeer bevorderen, zodat ze er met z’n allen 
weer een fijn jaar van kunnen maken. De kinderen
hebben genoten 
en het weer zat 
natuurlijk ook 
reuze mee. In de 
vakantie was er ook 
een leuke activiteit 
voor de ouders 
bedacht, maar 
daarover wordt 
u in de volgende 
dorpskrant op de 
hoogte gebracht.

Hieriest kijkt vooruit... na Covid
Weer meer terug naar 
het normale? Kunnen we 
Covid achter ons laten? 
Hopelijk wel... Maar hoe 
dan ook, Hieriest heeft 
de moed tijdens de lock-
down niet opgegeven en 
doet dat nu zeker niet! 
De agenda van Hieriest 
is al weer ingevuld met 

voor ieder wat wils!  De 
Waspikse Muziekquiz, 
TOP2000 weekend, 
Spaanse-Zwitserse-Itali-
aansde thema avonden, 
Whisky Proeverij rond 
de wereld, Hieriest 7 jaar 
met live SUR5 en nog 
veel meer activiteiten. 
En, heeft u iets te vieren? 

Ook voor besloten feesten 
kunt u bij Hieriest terecht. 
Koffie met lekkers, lunch, 
avondkaart, borrelen, the-
ma avonden, live muziek, 
besloten feesten, koffie-
tafels, u zegt het maar en 
Hieriest staat voor u klaar. 
Check onze agenda op 
www.hieriest.nl.

Uniek boek over oorlogsslachtoffers
Het is nu ruim 75 jaar 
geleden dat Nederland 
werd bevrijd. De Tweede 
Wereldoorlog kostte heel 
veel mensen het leven, 
ook in de Langstraat. Het 
is tijd om stil te staan bij 
al deze mannen, vrouwen 
en kinderen.
Op 25 september zal 
een boek uitkomen over 
de oorlogsslachtoffers 
in de huidige gemeente 
Waalwijk, dus ook die 
uit Sprang-Capelle en 
Waspik. Het boek bevat 
145 hartverscheurende 

verhalen en laat zien dat 
iedereen slachtoffer van 
de oorlog kon worden, 
want naast militairen en 
vermoorde Joden waren 
het voor het merendeel 
gewone burgers die om 
het leven kwamen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog 
en de Politionele Acties in 
voormalig Nederlands-In-
dië. Burgers bovendien 
van beide geslachten en 
van alle leeftijden. Het 
jongste slachtoffer was 
zeven weken, het oudste 
84 jaar. Het boek wil een 

papieren monument zijn 
voor al deze mensen. Het 
boek is het resultaat van 
jaren onderzoek door de 
Heemkundevereniging 
Sprang- Capelle, Heem-
kundekring De Erste-
linghe uit Waalwijk en 
Heemkundekring Op ’t 
Goede Spoor uit Waspik. 
Dankzij subsidies is het 
mogelijk om het boek 
voor slechts 15 euro aan 
te bieden.
Het boek verschijnt in een 
beperkte oplage, wees er 
dus snel bij!
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