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Kerstdiner voor ouderen
op Eerste Kerstdag        5

De succesvolle SnertKerst 
actie van vorig jaar krijgt 
op zaterdag 18 december 
een vervolg met ‘Kerst op 
de taart’. Meer info is te 
vinden op Facebook.

SnertKerst 2.0

Meer dan ooit is er in 
Waspik behoefte aan 
een gemeenschappelijke 
plek voor ontspanning, 
ontmoeting en kennis-
vergroting. Dat vindt 
tenminste Den Bolder 
die van de gemeente een 
verbouwing mag laten 
uitvoeren van vijf ton. 
De ‘upgrade’ start dit 
voorjaar.
De wens om het cultureel 
centrum uit 2001 te ver-
bouwen bestond al langer 
bij vereniging Den Bol-
der die het gemeentelijke 
gebouw in gebruik heeft. 
“Het gebouw is toen 
door Miel Wijnen van 

De Twee Snoeken slim 
bedacht, maar inmiddels 
is de manier van gebruik 
veranderd waardoor er bij 
onze werkgroepen en ge-
bruikers behoefte is aan 
verandering”, vertelt ma-
nager Arie Eikelenboom 
van Den Bolder. “Vooral 
bij de entree, de foyer, het 
café en de bibliotheek is 
modernisering nodig. De 
indeling van de beneden-
verdieping wordt com-
pleet anders.”
Zo wordt de huidige bi-
bliotheek geïntegreerd in 
de foyer, worden de bil-
jarts verplaatst naar waar 
eerst de bibliotheek was 

en komt er een aparte in-
gang naar het café. Uit-
gangspunt is transparan-
tie waardoor Den Bolder 
meer uitnodigend en laag-
drempelige wordt. “Den 
Bolder moet nog meer de 
huiskamer van Waspik 
worden met ruimte voor 
ontmoeting, ontspanning, 
educatie en kennisver-
groting. Tevens zal Den 
Bolder een fijne plaats 
worden voor iedereen die 
in alle rust wil werken of 
studeren in een inspire-
rende en aangename om-
geving.”
De gemeente Waalwijk 
draagt als eigenaar van 

december 2021

Mede mogelijk gemaakt door

2     55 jaar carnaval
met speciaal

jubileumpakket Herinneringen aan
harmonie V&V    7

WINTER!

het gebouw zorg voor de 
kosten die met de verbou-
wing gemoeid gaan, naar 
schatting vijf ton. Daarbij 
worden ook duurzaam-
heid en toegankelijkheid 
meegenomen. De kosten 
van de inventaris van de 
nieuwe ruimtes komen 
voor rekening van vereni-
ging Den Bolder (120.000 
euro) en Bibliotheek 
Midden Brabant (30.000 
euro).”Wij moeten als 
vereniging, om deze grote 
kostenpost te dekken, alle 
zeilen bijzetten.Daartoe 
lopen er al aanvragen bij 
diverse landelijke fond-
sen, we gaan Waspikse 
ondernemers benaderen, 
er komt een crowdfun-
ding (Den Bolder: voor en 
door Waspik) en we gaan 
verschillende verbou-
wingsgerelateerde activi-
teiten organiseren tijdens 
de verbouwing.

28 januari: 18:30-20:30 uur 

Foyer Den Bolder 

Leeftijd: 6-12 jaar

Tickets alleen online

 

Dresscode: ROOD

wij zoeken hulpouders voor op de party zelf! 

meld je aan via de website

@alleskidswaspik

Een impressie van de verbouwing van de benedenverdieping van Den 
Bolder. Er wordt duidelijk ingezet op meer transparantie om nog meer als 
ontmoetingsplek te gaan fungeren.
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des mooi veur mekaor
55 jaor...
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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 4
Oplage: 2500 stuks
Redactie en vormgeving:        
Marcel Donks Tekst en 
Vormgeving
De volgende uitgave is 
in maart 2022. Kopij 
kan aangeleverd worden 
tot vrijdag 25 februari 
op Schoolstraat 12 of 
via: dorpskrantwaspik@
home.nl.

Op 11-11 opende Stich-
ting Jeugdcarnaval Was-
pik officieel haar 55-jarig 
jubileumjaar met een suc-
cesvolle Lichtjesoptocht. 
Veel kinderen genoten 
van de wandeling met 
lichtjes en lampionnen. 
Daarna werd bij Den Bol-
der door voorzitter Eric 
Kamp het jubileum offi-
cieel geopend met de ont-
hulling van een aftelbord 
op Den Bolder. Als coro-
na het tolaat, staat er rond 
carnaval 2022 van alleste 
gebeuren rondom het ju-
bileum. Meer informatie 
hierover volgt.
Ter ere van dit jubileum-
jaar is er i.s.m. brouwerij 
De 3 Horne & Goed ge-
brouwen uit Kaatsheuvel 
een speciaal Jubileumbier 
(tripel) gebrouwen. Ver-
der is er een speciaal jubi-
leumpakket samengesteld 
met hierin 4 jubileumbie-
ren. De 0,75 liter fles ju-
bileumbier (8,5%) en het 
jubileumpakket zijn nu te 
bestellen via Facebook. 
De opbrengst hieruit komt 
volledig ten goede aan de 
activiteiten die de Stich-
ting organiseert voor de 
Waspikse jeugd.

Het Jubileumpakket bestaat uit:
1x Jubileum wimpel  /  4x Jubileum tripel

4x Jubileum bierviltje  /  3x Jubileum ballon
4x Sticker  /  1x Handschoenen

Voor 10 januari bestellen betekent levering 2 weken 
voor carnaval. Alaaf!

55 jaar carnaval jubileumpakketten Toponiemen verklaard
Heemkunde, volgens Wikipedia “onderzoek naar de 
eigen leefomgeving met als doel heemkennis te vergaren 
en gericht op o.m. geschiedenis, stamboomonderzoek, 
dialect, toponymie van een woonomgeving”. Een 
veelomvattend begrip waar de heemkundekring Op 
’t Goede Spoor zich intensief mee bezighoudt. We 
lichten er deze keer één onderwerp uit t.w. toponymie 
of in goed Nederlands plaatsnaamkunde. Binnen onze 
heemkundekring houdt een werkgroep zich bezig met 
het verklaren van toponiemen, ook wel veldnamen 
genoemd. Veldnamen werden door een bepaald stuk 
grond te onderscheiden van de omgeving. Deze 
veldnamen komen dan ook vaak al voor op oudere 
landkaarten en in registers van kavels, de voorloper 
van de registratie bij het Kadaster. Een concreet 
voorbeeld: in de Veerstraat heeft zich in vroeger tijden 
een sluis bevonden die de aan- en afvoer van water 
regelde vanuit en naar de Dellenpolder. Die sluis 
staat op oude kaarten genoemd als de Borstlappesluis 
maar hoe is die te verklaren ? Kijkend naar een kaart 
uit 1747 waar die sluis al is ingetekend zien we ten 
zuiden van die sluis een scheepswerf toebehorende 
aan de scheepsmaker Borstlap. Dus door de naam 
van de scheepsmaker te koppelen aan de sluis was 
voor iedereen duidelijk waar die sluis zich bevond. 
Zo zie je dat een oude landkaart veel informatie kan 
leveren om plaatselijke veldnamen te verklaren. 
Enkele jaren geleden heeft de heemkundekring alle 
hulpkaarten van het Kadaster gekregen. Hierin staan 
alle bouwactiviteiten van elk perceel in. Dit gaat vanaf 
1816 tot ongeveer 1960. Wil je iets weten over een 
pand uit die periode dan kunnen wij dat opzoeken. 
Wilt u meer weten over toponiemen of over de 
geschiedenis van uw pand, kom dan eens langs op
dinsdag- of donderdag-
ochtend in het heemhuis 
aan de Kerkstraat 30a. 
En voor slechts € 20,00 
per jaar bent u al lid en 
ontvangt u informatie 
over uiteenlopende on-
derwerpen middels de 
periodieken die drie-
maal per jaar worden 
uitgegeven. Voor meer 
informatie: www.goe-
despoorwaspik.nl

Op vrijdagavond 21 januari organiseren Bloembinderij Irene en Den Bolder een 
spectaculaire Bingo. Deze goed gevulde avond wil je niet missen. Je wordt ont-
vangen met koffie, thee en iets lekkers. Er worden 6 bingorondes gespeeld met als 

afsluiting een hoofdprijsronde. Er is een 
gratis loterij en prachtige prijzen te win-
nen, waaronder een Bloemenbon ter waar-
de van € 150,00. Aanvang van de avond is 
20.00 uur. Entree € 20,00 incl. koffie/thee 
met lekkers, een borrel, 6 rondes bingo, 
een  hoofdprijsronde en loterij en een leu-
ke attentie voor iedereen. Overige drankjes 
zijn voor eigen rekening. Trommel je buur-
vrouw, moeder, je vrienden en vriendinnen 
op en zorg dat je erbij bent. Dan beloven 
wij je een onvergetelijke avond! Kaarten 
via www.denbolder.nl en in de winkel bij 
Bloembinderij Irene.

Spectaculaire bingo in Den Bolder
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Zaterdag 15 januari 
20.15 uur: Hans Kazan 
met Happy Magic
“Happy Magic” is de 
naam van deze eenmalige 
en unieke solo show van 
Hans Kazàn. Dit interac-
tieve theaterprogramma 
zit boordevol verrassende, 
verbluffende acts en heel 
veel humor. Hans is een 
entertainer pur sang. Of 
hij nu optreedt voor uit-
zinnig enthousiaste jon-
geren op een festival als 
Lowlands of voor een pu-
bliek bestaande uit meer-
der generaties samen, 
iedereen gaat uiteindelijk 
met een blij gevoel en een 
brede glimlach naar huis! 
Vandaar  “Happy Magic”!

Zondag 6 februari 14.00 
uur: Appeltaartjescon-
cert met Annet Dellegno 
Tijdens een sfeervol sa-
menzijn zingt en ver-
telt Annet Dellegno over 
de jaargetijden van het 
leven. Het wordt een 
feest der herkenning met 
klassieke en populaire 
nummers die u kent van 
bijvoorbeeld Wim Sonne-
veld, André Rieu en Doris 
Day. Ontroerend, ont-
spannend en oergezellig.
Wie weet zingt u zelfs 
mee.

Zaterdag 19 maart 20.15 
uur: Gerrie Smits met 
“De Groene Steen”
Comedian Gerrie Smits 
is een Brabander in hart 
en stembanden. Al vele 
jaren is hij door het hele 
land te zien op de diverse 
comedypodia. Een verha-
lenverteller en filosoof die 
binnen no time de gunfac-
tor van de zaal te pakken 
heeft. Als comedian geeft 
Gerrie je het gevoel dat 
je ontspannen achterover 
kunt leunen maar ook op 
het puntje van je stoel wilt 

Boldertheater 2022
zitten. Met een enorme 
dosis valse bescheiden-
heid geeft hij je een hila-
risch maar ook spannend 
inkijkje in zijn leven; zijn 
jeugd, zijn liefde, zijn 
dochter en andere her-
kenbare thema’s. Hierbij 
balanceert hij zorgvuldig 
tussen kwetsbaarheid en 
hilariteit. Zijn debuut-
programma “De Groene 
Steen” gaat over de be-
langrijke, maar ook on-
benullige zaken van het 
leven. Van de bevalling 
van zijn dochter tot zijn 
ervaringen als kermisex-
ploitant. Van kamperen 
bij de boswachter tot het 
juk van zijn eigen naam. 
Gerrie gaat van links naar 
rechts met een heerlijk 
Eindhovens accent en als 
publiek ga je vanzelf met 
hem mee.

Zaterdag 23 april 20.15 
uur: Andy Marcelissen 
met “Op Verzoek”
Queen Elizabeth is sinds 
de middeleeuwen vorstin 
van het Verenigd Konink-
rijk, Sjaak Swart voetbalt 
al 250 jaar voor Ajax en 
tonpater Andy Marcelis-
sen staat al sinds men-
senheugenis in de ton. 
We weten niet beter. Het 
is net zo vanzelfsprekend 
als ademen. Andy Mar-
celissen kent een rijke 
tonpraatgeschiedenis. Hij 
neemt u mee naar het ver-
leden en vertelt de leuk-
ste anekdotes. Uiteraard 
brengt Andy zijn beste 
buuts, maar daarnaast 
heeft u als bezoeker ook 
wat in de brok te pappe-
len. Geef bij aanvang van 
de show uw voorkeur op 
en misschien wordt uw 
wens in vervulling ge-
bracht. Daarna is het nog 
slechts een kwestie van 
zo lang mogelijk leven en 
vredig sterven.

Nieuwjaarsconcert
Nadat ook de werkgroep Blaasconcerten Den Bolder 
geruime tijd moest stoppen met haar activiteiten 
vanwege corona, mag nu gelukkig weer begonnen 
worden met het plannen van concerten. Maar helaas 
is alles nog wel onder voorbehoud in verband met 
eventuele  toekomstige maatregelen.
Traditiegetrouw vindt aan het begin van het nieuwe 
jaar het  Nieuwjaarsconcert plaats. Op  dinsdag 
18 januari 2022 zullen twee orkesten een optreden 
verzorgen in Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder. 
Allereerst Duinstedenkapel Waalwijk onder leiding 
van Henk van Hulten. Zij brengen een veelzijdig 
repertoire van Egerländermuziek, musical melodieën 
en muziek uit de zestiger- en zeventiger jaren. 
Daarnaast Seniorenorkest S.O.N.G Nieuw Ginneken 
onder leiding van Ad de Klijn. Ook dit orkest brengt 
een programma ten gehore van prettig herkenbare 
muziek van evergreens, tango’s, walsen, marsen en 
hedendaagse muziek. Kortom, een zeer afwisselend 
muzikaal programma en een concert dat zeker bij 
velen in de smaak zal vallen. Het concert begint om 
14.00 uur en is gratis toegankelijk. Tijdens de pauze 
en ook na afloop is er nog gelegenheid om onder het 
genot van een drankje met elkaar bij te praten.
U bent van harte welkom in Den Bolder.

Muziekquiz in 2022
De zesde Waspikse Muziekquiz kon op 27 november 
en op 11 december niet doorgaan door de geldende 
corona-maatregelen. De organisatie heeft besloten de 
Muziekquiz te verplaatsen naar het voorjaar van 2022. 
“We zetten in op deze zesde quiz in het voorjaar 2022 
met de intentie om dan in november 2022 ‘gewoon’ 
weer een reguliere quiz te houden: twee maal in 2022 
dus. Laten we hopen dat het door kan gaan”, aldus 
mede-organisator Jos Rutters. Meer info volgt via de 
Muziekquiz-pagina op Facebook.

Hieriest
Hieriest wenst iedereen 
fijne feestdagen en een 
gelukkig en gezond 2022. 
Hopelijk tot snel als het 
allemaal weer kan!

Theresiakerk
Eind vorig jaar heeft een 
enquête plaatsgevonden 
om Waspik de mogelijk-
heid te geven om hun 
ideeën en mening te ge-
ven over de herbestem-
ming en ontwikkeling van 
de Theresiakerk, Klooster 
en tuin aan de Carme-
lietenstraat in Waspik. 
Aan die enquête is ruim-
schoots gehoor gegeven 
en de input is gebruikt in 
de planvorming.
De belangrijkste conclu-
sies uit de enquête zijn dat 
de inwoners deze locatie 
graag ingevuld zien wor-
den met wonen en woon-
zorg omdat dit bijdraagt 
aan de leefbaarheid van 
het dorp op lange termijn. 
Waarbij de tuin wordt 
opengesteld, bij de dorps-
kern gaat horen en ruimte 
geeft voor ontmoeten. 
Momenteel is FLS Vast-
goed in samenwerking 
met NBArchitecten een 
ontwerp aan het maken en 
de haalbaarheid van het 
plan aan het analyseren.  
Graag nodigen we u uit 
voor een online presen-
tatie op woensdag 22 de-
cember om 19.00 uur. De 
presentatie is bij te wonen 
via de website www.fls-
vastgoed.nl/waspik
Tijdens deze avond kunt 
u kennis maken met de 
voorgenomen plannen en 
zijn we benieuwd naar uw 
reactie. FLS vastgoed BV
Voor vragen: m.vanbo-
ven@gripopvastgoed.nl.
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Sinds dinsdag 19 oktober 
begeleiden de kunstenaars 
Betty Braaksma, Jeanne 
Ripzaad en Marian van 
den Berg (coördinator 
SCW) weer de bewoners  
van de P.G. afdeling in De 
Stroming met het schilde-
ren! Ruim anderhalf jaar 
was dit, als gevolg van 
Covid-19, niet mogelijk! 
De deelnemers zijn heel 
enthousiast en hebben er 
zin in! Op schilderpapier 
wordt met ecoline ge-
schilderd of gebruiken de 
bewoners wasco of kleur-
potloden! De “schilders 
in de dop” werken heel 
geconcentreerd en maken 

mooie werken. “Het is 
genieten”,  vinden Betty, 
Jeanne en Marian! Som-
migen hebben intensieve 
begeleiding nodig, an-
deren kunnen wat meer 
zelfstandig werken! De 
bedoeling is, dat enkele 
werken van elke deelne-
mer  worden ingelijst en 
het komende jaar tentoon-
gesteld in “Galerie Den 
Bolder”.  Daarna krijgen 
deze werken weer een 
mooi plaatsje in de huis-
kamer! Het doel dat de 
kunstenaars willen berei-
ken is. Het alleen zijn van 
deze mensen of het erva-
ren hiervan, vervangen 

Schilderen in De Stroming
door (meer) genieten van 
deze dag
Het geeft de mensen (en 
hun familie) meer kleur 
aan het leven. Met ande-
ren hun ervaringen kun-
nen delen!
Het verhoogt het gevoel 
van “Erbij horen”.
Het verhoogt de levens-
vreugde
Het verhoogt de kwaliteit 
van het leven. Hierdoor 
wordt ook hun welzijn en 
gezondheid bevorderd.
Door het begeleiden van 
deze mensen met het 
schilderen zijn de kun-
stenaars ervan overtuigd 
hierin beter te slagen!

Grámhara: Ierse folk

Grámhara is een Ierse 
folkgroup uit Waspik, 
Grámhara betekent: lief-
hebbers van muziek en 
…..Grámhara was er 
weer! Voor wie Grámha-
ra niet kent: Vanaf 2019 
waren een aantal Waspik-
se muziekvrienden bezig 
met het formeren van een 
Ierse Folkgroup. De groep 
bestaat uit zeven leden en 
zingt en speelt bestaande 
Ierse nummers, maar on-
derscheidt zich door haar 
eigen bewerkingen en 
meerstemmigheid.
Naast het zanggebeuren 
heeft de groep de beschik-
king over diverse gitaren, 
mandoline, banjo, basgi-
taar, Ierse bouzouki, ac-
cordeon, fluiten en cajon. 
Genoeg ingrediënten om 
een Ierse sound te creë-
ren. Na een lange corona-
periode mochten we weer 
optreden. In het School-
tje op 24 oktober tijdens 

een Iers-Schotse middag. 
Een prachtige ambiance, 
een geweldig en in grote 
getalen opgekomen pu-
bliek. Dat smaakte naar 
meer, echter ook nu moet 
de groep haar optredens 
cancelen a.g.v. de co-
ronavoorschriften. He-
laas! Maar niet getreurd, 
ook dit gaan we samen 
doorkomen, zoals we ook 
de voorgaande jaren door-
gekomen zijn. Grámhara 
blijkt een hechte groep 
te zijn, die graag hun be-
leving en hun plezier in 
muziek willen delen met 
allen die daarvoor open 
staan. Gramhára zoekt 
nog een violist(e). Lief-
hebbers kunnen reage-
ren. Bezoek onze website 
www.gramhara.nl voor 
meer impressies en in-
formatie. Voor contact: 
muziek@gramhara.nl of 
bellen naar Theo van den 
Burg (0416-312166).

Wij als koor the Future 
bestaan dit jaar 40 
jaar en dat hadden we 
graag willen vieren bij 
het kerstconcert in den 
Bolder. Helaas door de 
huidige omstandigheden 
zijn al onze optredes 
afgelast. Wij zijn een koor 
dat naast kerstliederen 
ook pop- oude klassiekers 
en Nederlandstalige 
hits ten gehore brengt. 
Eigenlijk zingen we alles 
wat we leuk vinden. We 
treden samen met ons 
combo (fluit en keyboard) 
graag op bij activiteiten en 

evenementen in Waspik 
en omstreken. Je kunt 
ons ook tegenkomen in 
de kerk, verzorgingshuis 
of de kroeg om de hoek. 
We repeteren iedere 
woensdagavond om 
19.45 uur in buurthuis ‘t 
Schooltje. Na de repetitie 
sluiten we af gezellig af 
aan de bar, onze  derde 
helft! Helaas gaat onze 
dirigent Richard  ons na 
30 jaar lid te zijn geweest 
verlaten. Daarom zijn 
we nu op zoek naar 
iemand die het net zo 
leuk vindt als wij om 

The Future: wie neemt het stokje over?
samen muziek te maken 
en de muzikale stokje 
wil overnemen. Dus heb 
jij gevoel voor muziek, 
op woensdagavond tijd, 
dan zijn we op zoek naar 
jou! Heb je interesse bel 
of mail ons dan of loop 
gerust even binnen om 
de sfeer te proeven. Lian 
(06-48852607) /
engelina1@hetnet.nl.

Vrijwilliger horeca Den Bolder
Voor de werkgroep Horeca zijn wij op zoek naar extra handjes achter de bar. Je 
komt te werken in een gezellig team, op momenten dat het jou het beste uit komt. 
Wil je het liefst overdag, ’s avonds of in het weekend helpen? Kom je liever een 
paar keer per jaar of heb je wellicht iedere week wel een paar uurtjes beschikbaar? 
Alles is mogelijk. Natuurlijk helpen we je rustig op weg en leren we je tappen, 
drankjes schenken en omgaan met de kassa. Twijfel je nog? Spreek gerust één van 
de beheerders of andere vrijwilligers aan. Je ontmoet nieuwe mensen, maakt leuke 
activiteiten mee en zult het vast erg gezellig vinden met onze gasten, beheerders 
en andere vrijwilligers. Liggen jouw kwaliteiten of interesses op een ander vlak 
dan de horeca? Ook op het gebied van PR, relatiebeheer, techniek, ICT, facilitair 
en natuurlijk bij één van onze vele werkgroepen is er altijd wel plaats voor nieuwe 
enthousiaste mensen. We zien je graag in Den Bolder!
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De kerstdagen komen 
dichter bij en vragen we 
ons af; “Wat gaan we dit 
jaar met kerstmis doen?”. 
Mensen zijn vaak al vroeg 
plannen aan het maken. 
Gaan we uit eten of blij-
ven we thuis? Nodigen 
we mensen uit om te eten? 
Gaan we naar de kinderen 
/ vrienden / familie? Dit 
jaar vragen we ons ook 
af; “Zijn de restaurant met 
Kerstmis gesloten a.g.v. 
corona? “
De kerstdagen zijn bij 
uitstek de gelegenheid 
om samen te zijn, samen 
te eten, bij te praten, tijd 
voor gezelligheid! De 
meeste mensen zijn, bui-
ten coronatijd, in de ge-
lukkige omstandigheid 
dat ze dit ook kunnen 
doen, dat ze kunnen kie-
zen wat ze gaan doen en 
met wie ze de kerstdagen 
doorbrengen!
Maar heel veel mensen 
zijn soms al jaren ach-
tereen alleen met Kerst. 
Door het verlies van een 
dierbare zien ze als een 
berg op tegen deze vrije 
dagen, deze feestdagen, 
die voor hen zeker niet 
feestelijk voelen! Ook 
zijn er mensen, die met 
z`n tweeën toch heel al-
leen kunnen zijn. De re-
den kan zijn, dat zij door 
financiële problemen ter-
nauwernood elke maand 
rond kunnen komen, zich 
iets extra`s en met de 
Kerst zeker niet kunnen 
veroorloven! Een ande-
re  oorzaak van “alleen 
zijn” kan zijn, dat zij om 
wat voor reden dan ook 
hun kinderen niet meer 
zien, onenigheid in fami-
lies! Zo kunnen we nog 
wel even doorgaan met 
opsommen van redenen 
waarom mensen zich al-
leen kunnen voelen.
Deze problemen zien we 

Wat doen we dit jaar met Kerst?

overal om ons heen, ook 
in ons eigen dorp Waspik!
Vaak hoor je in deze tijd 
van het jaar de slogan:

“Met Kerst hoort er nie-
mand alleen te zijn”

SCW gaat hier voor het 
vierde jaar iets aan doen 
en……… het is weer ge-
lukt!!! Op Eerste Kerst-
dag gaan we uit eten in 
Waspik met ongeveer 25 
personen uit de gemeente 
Waalwijk. Een kerstdi-
ner om 12.00 uur bij eet-
café “Hieriest”. Hoewel 
ze normaal gesproken 
gesloten zijn op Eerste 
Kerstdag en deze dag 
doorbrengen met hun fa-
milie, hebben zij besloten 
om ook dit jaar weer hun 
deuren wijd open te zet-
ten voor ons en voor een 
scherpe prijs een mooi 
kerstdiner te gaan koken 
voor onze mensen! Fan-
tastisch!!
Door een prachtige bij-
drage van het Stimule-
ringsfonds van Thebe 
Extra, Team Maatschap-
pelijke Ontwikkeling Ge-
meente Waalwijk en een 
anonieme gift, kunnen we 
ook dit jaar ons plan reali-
seren! Een hartelijk dank 
voor hun bijdragen is ze-
ker op zijn plaats! 
Uiteraard ook een “Dank 
je wel” aan de familie 
Branderhorst voor de 
gastvrije ontvangst en 
het heerlijke kerstdiner! 
Zonder hen kon dit kerst-
diner niet plaatsvinden.
GEWELDIG!!! Hierdoor 

ontstaat een écht kerstge-
voel, wij voelden ons zo 
gesteund door jullie!
Ook dit jaar heeft Van de 
Valkrestaurant “De Wit-
te” in Vught 4 mensen 
van SCW op 13 decem-
ber uitgenodigd voor het 
jaarlijkse kerstdiner, ge-
sponsord door het “Oude-
renfonds”. Ook aan deze 
organisatie is een “dank je 
wel” op zijn plaats!  SCW 
gaat er samen met onze 
mensen een mooie Eerste 
Kerstdag van maken! 
SCW: Boukje Buster: 
0638572896. Marian van 
den Berg: 0618435995.
Boukje, Marian en Ineke 
Warren zijn elke woens-
dag van 10.00 uur tot 
11.30 uur aanwezig in de 
foyer van Den Bolder.

Wijkpunt Den Bolder
Begin november kon je ons vinden in de Aldi in Was-
pik en op de markt op het dorpsplein. Het was een 
frisse ochtend op de markt, maar gelukkig hield een 
kopje koffie en de warmhartige gesprekken ons warm. 
We hebben veel inwoners van Waspik leren kennen en 
leuke gesprekken gehad. Nu hopen we jullie snel weer 
te zien en spreken! Alle ondernemers op de markt en 
het personeel van de Aldi bedankt voor de gezelligheid 
en gastvrijheid. Tot snel!
We zijn op woensdagochtend te vinden voor een kopje 
koffie, ontmoeting, wandelen en een kopje soep in Den 
Bolder. Tussen 09:30 en 13:00 uur is er altijd wat te 
doen. Helemaal nieuw start er binnenkort een groepje 
Fitdance samen met Katie’s Dansschool. Je kan je nog 
aanmelden voor de woensdagen tussen 15:00- 16.00! 
En, niet te vergeten het ‘Samen eten’ op donderdag-
avond. Vanaf 17:30 uur ben je welkom om gezellig 
samen te eten. Nu is het wel handig als je je voor het 
‘Samen eten’ aanmeld, dat mag telefonisch naar Den 
Bolder, T 0416 311 346.
Tussen 10:00-12:00 uur op woensdagen is er dan ook 
het zogenoemde ‘Wijkpunt’. Hier zijn allerlei gemak-
kelijke en moeilijkere vragen welkom. Vragen over de 
activiteiten, vragen over het installeren van een DigiD, 
tot het aanvragen van kwijtschelding voor het riool-
recht, of het aanmelden voor vrijwilligerswerk. We 
kijken graag met je mee.
Wil je graag een sociaal werker leren kennen, of heb 
je vragen? Kun je niet op woensdagen of wil je een 
afspraak maken? Bellen mag ook, van maandag t/m 
vrijdag tussen 9.00-12.00u en woensdagen van 9.00-
20.00u naar 0416 760 160. Mailen kan ook, mail dan 
naar infowaalwijk@contourdetwern.nl.

De groep Vaartje Minde-
ren is opgericht om aan-
dacht te vragen voor de 30 
kmh zone van ‘t Vaartje in 
Waspik. Enkele omwo-
nenden zijn daar een be-
wonersinitiatief gestart. 
Onder andere wordt een 
inventarisatie gemaakt 
van de ervaren overlast.
Samen met de gemeente 
wordt gezocht naar mo-
gelijke oplossingen. In 
deze groep kunnen alle 
omwonenden en wegge-
bruikers hun mening, er-
varingen en ideeën delen. 
Heb respect voor elkaar, 
blijf vriendelijk en be-
leefd. Samen Duurzaam 
Veilig. Wethouder Bak-

Vaartje Minderen voor veiligheid

ker bezocht op 19 okto-
ber ’t Vaartje Minderen.
De verkeersoverlast is bij 
de gemeente in beeld. Op 
verzoek van de bewoners 
wordt op korte termijn de 
markering aan de kom-
grens voorzien van ‘Phy-
cho Bremsen’.  Ook zijn 
de paaltjes van ’t Vaartje 
inmiddels gewassen. En 

het bord 30 km wordt op 
de Vrouwkensvaartse-
straat verplaats naar de 
komgrens. Deze staat nu 
half verborgen in een par-
ticuliere heg. Dit is pas het 
begin. Het gaat ons als be-
wonersdelegatie om ste-
vige maatregelen, hand-
having en inrichting. We 
kunnen op ’t Vaartje mee-
liften met de aanpak van 
de Vrouwkensvaart (bij de 
kruising- 2023) en de aan-
pak van het sluipverkeer 
in de Benedenkerkstraat/
het lint. Wethouder Bak-
ker zal de vrachtvervoer-
ders aanspreken op het 
rijgedrag van een deel van 
de chauffeurs.
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VV Waspik: sportief en gezond 2022
Van de voorzitter
De voetbalcompetitie is 
sinds september weer 
(ouderwets) gestart. De 
spieren waren na een lan-
ge periode zonder voetbal 
nog wel wat stijf met flink 
wat blessures tot gevolg. 
Alle teams hebben na  
een soms best intensieve 
zoektocht begeleiders en 
trainers gevonden. Vrij-
willigers laten onze club 
draaien maar het is niet 
altijd even makkelijk om 
ze te vinden! Gelukkig 
heeft dat zich weer opge-
lost. Naast het voetballen 
blijven we investeren in 
onze club. Zo hebben we 
nieuwe LED verlichting 
op de trainingsvelden en 
pronken alle leden in fon-
kelnieuwe tenues-team-
wear! De aanwas van jon-
ge jeugd blijft doorgaan. 
We zijn (nog steeds) in 
beweging sluit voorzitter 
Edwin van Dongen met 
een glimlach af.
Van de jeugdvoorzitter
Als jeugdvoorzitter pro-
beer je zoveel moge-
lijk betrokken te zijn bij 
het reilen en zeilen van 
de vereniging. Met een 
steeds toenemend aantal 
jeugdleden kunnen we 
wel stellen dat dit voor 
nogal wat uitdagingen 
zorgt. Met name het vin-
den van voldoende vrij-
willigers, begeleiders, 
trainers en scheidsrech-
ters lijkt dit een roepende 
in de woestijn te zijn be-
nadrukt jeugdvoorzitter 
Jos van Boxel. Jos: “we 
staan aan de vooravond 
van wat veranderingen 
binnen alle gelederen van 
de vereniging, die ervoor 
moeten zorgen dat er een 
eind gaat komen aan die 
zoektocht.” Wat leuk is 
aan deze functie zijn de 
contacten met ouders, 
leiders en trainers en de 
activiteiten die voor de 

jeugd georganiseerd wor-
den. Denk hier bij aan 
Sinterklaas, Zaalvoetbal-
toernooi, Waalwijk Cup 
en Verenigingsdag.
De afsluiting van het sei-
zoen 2021-’22 zal dan 
mijn laatste activiteit als 
jeugdvoorzitter zijn. Ik 
heb dit al die jaren met 
veel plezier gedaan en 
hoop op een zonnige toe-
komst voor (mijn) v.v. 
Waspik. Als er nog iemand 
is die het leuk vindt om de 
wedstrijden voor de jeugd 
in te plannen, dan ligt daar 
nog een job to do.  Trot-
se spelertjes en speelsters 
kleuren op zaterdag de 
Waspikse velden! Trots 
pronken onze jeugdige 
spelers en speelsters hun 
nieuwe outfit op de druk-
ke (situatie is inmiddels 
anders) zaterdagen op 
Sportpark Elzenhage. Met 
een brede glimlach op het 
gezicht worden de tenues 
getoond aan de aanwezige 
ouders, opa’s en oma’s en 

andere aanwezigen. In de 
maanden oktober en no-
vember werden alle teams 
voorzien van een speciaal 
voor v.v. Waspik ontwor-
pen tenue. Mede door de 
samenwerking met onze 
sponsoren Horsten Meu-
belen en VoetbalDirect.
nl hebben wij dit mede 
mogelijk kunnen maken. 
Een mooie mijlpaal in 
onze geschiedenis omdat 
ook alle senioren in het 
nieuw zijn gestoken. Na-
mens de hele vereniging; 
nogmaals bedankt.
Daarnaast werden alle 
begeleiders en trainers 
van alle jeugd- en seni-
orenteams voorzien van 
fraaie v.v. Waspik jassen. 
Het resultaat van dit alles 
is een mooie, professione-
le en uniforme uitstraling 
die past bij onze floreren-
de vereniging.
Samen op weg naar een 
succesvol, sportief en ge-
zond 2022! Merry Christ-
mas…

BC Vitesse Nieuws
Het is al een tijdje geleden dat we iets van ons hebben 
laten horen via deze krant. De laatste keer dat we 
een stukje geschreven hebben was in het voorjaar 
van 2020. We hadden toen aangekondigd dat we 
buiten zouden gaan badmintonnen, het zogenaamde 
AirBadminton. Het was een redelijk alternatief voor 
het normale badminton binnen in een sporthal. Ik denk 
dat we een keer of 6 deze variant uitgeoefend hebben 
op een veld bij VV Waspik. We hebben echt veel lol 
gehad, maar we hebben maar een paar keer de ideale 
omstandigheden meegemaakt om een serieus potje te 
kunnen spelen. Na de zomer van 2020 hebben een paar 
keer in de zaal gebadmintond, maar het werd al snel 
weer stilgelegd en is seizoen 2020-2021 een verloren 
jaar geweest. Dubbel triest omdat dit het jubileum jaar 
was van BC Vitesse. We bestaan 50 jaar en dat feestjaar 
hebben we een jaar uitgesteld. Maar één voordeel, we 
hebben langer kunnen sparen. Voor deze gelegenheid is 
er een feestcommissie in het leven geroepen en die gaat 
het heel serieus aanpakken. De berichtgeving hierover 
volgt spoedig voor de leden. Voor de mensen die nog 
geen lid zijn bestaat de mogelijkheid om een keer de 
sfeer te komen proeven. Je kan dan actief gratis twee 
avonden meedoen door de 2x spelenkaart uit te knippen 
en deze op maandagavond mee te nemen. We houden 
er rekening mee als je weinig badmintonervaring hebt. 
Maar je komt ook volledig aan je trekken wanneer je 
een ervaren badmintonner bent. Ben je niet in het bezit 
van een racket, dan is dat geen probleem. Deze kan je 
tijdelijk van de club lenen. Tevens hebben wij een paar 
jaar geleden de 5x spelenkaart bedacht, die je voor € 
25,-- kan kopen. Of je kan natuurlijk ook gewoon lid 
worden. Je bent van harte welkom.

De Zonnebloem afdeling Waspik is opgericht 1 mei 
1971. En dat memorabele feit is zeer uitgebreid gevierd 
met alle gasten en vrijwilligers in Den Bolder. Tijdens 
het middagprogramma zijn een vijftal jubilarissen on-
der de vrijwilligers gehuldigd. Te weten drie jubilaris-
sen die in aanmerking komen voor een zilveren speld 
omdat zij inmiddels 10 jaar vrijwilliger zijn van De 
Zonnebloem: mevrouw Riet van Dongen-Kamp, de 
heer Kees van Dongen en de heer Piet Boons. Dan een 
jubilaris, Mevrouw Corrie Zijlmans, die in aanmer-
king komt voor een gouden speld met inscriptie en een 
mooi beeldje “Waardering” voor al haar verdiensten 
van de afgelopen 40 jaar. En tenslotte mevrouw Riet 
van Dongen-Kuipers die voor haar 50 jaar vrijwilliger 
(vanaf de oprichting) een gouden speld met inscriptie 
en een bijbehorende oorkonde ontving, ondertekend 
door Marc Damen, algemeen Directeur Nederland. 
Daarnaast is mevrouw van Dongen benoemd tot Erelid 
van de afdeling Zonnebloem Waspik. Vijf jubilarissen 
en een jubilerende Zonnebloem in Waspik: alle deelne-
mers en aanwezigen hebben kunnen genieten van een 
mooie, bijzondere dag.

50 jaar Zonnebloem
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Vincent
Over Waspik...

door

Op veel herinneringen uit mijn jeugd en daarna kan ik naadloos de klanken plakken 
van onze harmonie, Volksvlijt en Volksvermaak. Het dauwtrappen bijvoorbeeld: 
als zesjarige werd ik op Hemelvaart gewekt door de vrolijke tonen van d’n 
hermenie, die – toch met ijskoude handen en voeten- op het vroege ochtenduur 
door het Waspikse, maar ook daarbuiten, stiefelde. Mijn geheugen speelt het me 
voor: papaaaa papapapapapapa pompompompompompom papapapapapaaaa 
etc. U herkent het natuurlijk meteen: de mars Punjaub van de componist Charles 
Payne. Lekker om op wakker te worden. Ik moet bekennen dat ik me daarna 
nog eens heerlijk omdraaide in mijn warme bedje, terwijl de klanken langzaam 
verstierven...
De harmonie; we speelden het soms na, mijn broers en ik. Voorop onze Hein, die 
was het minst muzikaal en moest voorop lopen, als tambour maître. Daarop volgde 
mijn jongste broer, die een geelblauw speelgoedtrompetje had en daarachter 
kwam ik: ik was Kees d’n Dekker en mocht met de pannendeksels. Een armoedig 
tafereel zou Toon Hermans het genoemd hebben, denk ik. We hebben hiermee -ik
erken het ruiterlijk- nooit het niveau kunnen aantikken van de echte harmonie. 
Immers, wat hebben haar leden ons vaak verwend met hun prachtige uitvoeringen! 
Misschien weet u het wel, maar ik vertel het toch, voor de zekerheid: onze 
harmonie behoorde tot de top van Nederland! Zij speelde in de Vaandelafdeling, 
de eredivisie van het harmoniewezen. Met vrienden ging ik vaak mee luisteren 
als ze op concours gingen. Ik herinner me Reusel 1978, met een grote bus erheen, 
trots op onze muzikanten, die met dit optreden weer een wimpel aan de vaandel 
konden toevoegen. Ik herinner me de sfeervolle kerstconcerten waarin het 
gemengd koor en de harmonie elkaar afwisselden. Het klonk zó geweldig, in die 
kerk-vol-akoestiek! Daar heb ik zo rond de kerst soms echt heimwee naar.
Andere hoogtepunten waren de viering van het 100-jarig bestaan en, ook in de 
sporthal, vooral de viering van het millennium, samen met zo’n 200 Waspikse 
medezangers. Misschien was dat wel het hoogtepunt van Waspik als muzikaal 
dorp.... Het was één groot, euforisch feest. Soms spelen wij de cd nog wel eens 
af, uit nostalgie.
Het is niet te bevatten dat zo’n breedgeworteld instituut als de harmonie is 
opgeheven. Maar: geen verwijt! Het is de tijd waarin we leven, die hier debet 
aan is. Wat ons rest zijn die prachtige herinneringen, een boek ( Meer dan muziek 
alleen, van Han Verschure) en wellicht nog een enkele geluidsopname. Maar 
ik zal altijd dankbaar blijven voor de momenten van geluk en genot die onze 
harmonie ons heeft gegeven. Een prachtig geschenk dat ik blijvend zal koesteren.
Voor jullie allemaal en voor alle leden van de voormalige harmonie in het 
bijzonder: fijne feestdagen en een goed en gezond 2022!
VVDHOVEN@HOME.NL

vvdhoven@home.nl

En wat rest, is de herinnering

Wesley PT Sports

Sinds bijna twee jaar zit 
Wesley Quist met zijn be-
drijf Wesley PT Sports in 
het gebouw waar vroeger 
Basisschool De Hooght 
zat, aan de Carmelieten-
straat 21 in Waspik. Wil 
je afvallen, fitter worden, 
lekker in je vel zitten of 
gewoon lekker sporten – 
in een groep of individu-
eel – dan ben je daar aan 
het goede adres.
Wesley PT Sports is jouw 
persoonlijke begeleider 
naar een gezonder en 
daardoor beter leven. Via 
de personal trainingen, 
CrossCamp-lessen of bij-
voorbeeld de 50-fit groep. 
“Wil jij lekker in je vel 
zitten en genoeg energie 
hebben voor alles wat er 
dagelijks op je pad komt? 
Dan is het nu het moment 
om daar op een verant-
woorde en vooral leuke 
manier aan te werken. 
Je traint altijd in je eigen 
tempo, we hopen dat je 
extra wordt gemotiveerd 
door ons enthousiasme 
om zo optimaal mogelijk 
aan je doelen te werken”, 
zegt Quist. Verschillen-
de personal trainers zijn 
werkzaam bij Wesley PT 

Sports, waardoor je met 
1 op 1-trainingen en een 
specifiek samengesteld 
programma kan werken 
aan jouw doelen. Daarbij 
wordt er altijd gezocht 
naar de ideale balans tus-
sen trainen en ontspan-
nen. Liever niet alleen 
maar in een duo of klein 
groepje trainen, met een 
personal trainer? Geen 
probleem. De sporter zelf 
staat centraal, die moet 
zich goed voelen om te 
kunnen werken aan zijn 
of haar doelen.
Dat kan ook met Boot-
camp of CrossCamp, vari-
erende en uitdagende les-
sen die - binnen of buiten 
- voor iedereen zijn. Top-
fit of na jarenlangs niets 
doen proberen de draad 
weer op te pakken, bij 
deze lessen kan het naast 
elkaar. Helemaal zelf be-
palen wat je doet kan in 
de Private Gym, die je 
af kunt huren en waar je 
zelf aan de slag kunt gaan 
met jouw doelen. Nieuws-
gierig naar de mogelijk-
heden? Kijk eens op de 
website www.pt-sports.nl 
of neem contact op met 
Wesley via 06-22870409. 
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