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Opschoondag Waspik is nog steeds hard nodig!
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Het mag eindelijk weer:     5
Waspikse Muziekquiz

De van oorsprong Was-
pikse Lisette de Graauw 
is op de University of 
Brighton in Engeland ge-
slaagd als Master of Po-
diatry. Haar ouders willen 
haar van harte feliciteren 
met deze prachtige pres-
tatie.

Geslaagd!

Zwerfafval ligt overal en 
is niet alleen een doorn 
in het oog, het is enorm 
schadelijk voor het mili-
eu. Eén van de grootste 
problemen is het plastic 
afval dat op straat wordt 
gegooid. Plastic ver-
dwijnt namelijk niet uit 
de natuur, het breekt heel 
langzaam af in minuscu-
le stukjes en vormt een 
enorme bedreiging voor 
het milieu, allerlei dieren

en zelfs onze gezond-
heid. Er is de laatste ja-
ren steeds meer aandacht 
gekomen voor de plastic 
soep in de oceanen en 
het wordt hoog tijd dat 
we hier met z’n allen iets 
aan doen. Met het opra-
pen van zwerfafval kan 
iedereen helpen met dit 
probleem. 
Op zaterdag 19 maart, in 

de week van Nederland 
Schoon, is de Landelijke 
Opschoondag. In Waspik 
steken op deze dag vrij-
willigers en schoolkin-
deren de handen uit de 
mouwen.
Op 19 maart wordt er 
om 09.00 uur vanuit De 
Dorpsboerderij gestart. 
Daar wordt de taakver-
deling bekendgemaakt en 
het schoonmaakmateriaal 
(vuilniszakken en hand-

schoenen) uitgedeeld. 
Rond 11.30-12.00 uur is 
de schoonmaakactie af-
gelopen. Na het opruimen 
staat er in De Dorpsboer-
derij voor alle vrijwilli-
gers koffie, thee of fris met 
iets lekkers klaar. De kin-
deren van de basisscholen 
De Veste en De Brug hel-
pen dit jaar ook mee, zij 
gaan op 18 maart aan de 

slag. Om de Opschoon-
dag tot een succes te ma-
ken, zijn veel vrijwilligers 
nodig. Wilt u meehelpen? 
Vaders, moeders, kinde-
ren, ouderen, iedereen is 
van harte welkom. Voor 
meer informatie over het 

maart 2022
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programma in Waspik of 
om je aan te melden kun 
je terecht bij Johan de 
Hond: tel. 0416-312562 
/ 06-49803888 of  e-mail 
johandehond@home.nl. 
Laten we ons mooie dorp 
schoon houden!

De Vervoer- en bood-
schappendienst (VBW) 
is met spoed op zoek naar 
nieuwe vrijwillige chauf-
feurs die bereid zijn, om 
een of meerdere keren per 
week een ritje met cliën-
ten willen maken, hetzij 
in Waspik zelf of in een 
straal van 25 km erom-
heen! Het kan zijn voor 
de boodschappen of om 
andere redenen, zoals zie-
kenhuisbezoek! Onkosten 
van de rit worden door de 
cliënt rechtstreeks aan de 
chauffeur vergoed. 
Info: 06-18225614.

Chauffeurs

Dorpsboerderij 10 jaar
2021 was een vreemd jaar voor de Dorpsboerderij. We 
begonnen het jaar met een sluiting door de lockdown 
en we eindigde het jaar met een sluiting door de 
lockdown. Gelukkig hebben we tussen de sluitingen 
door ook mooie dingen kunnen doen. De aanschaf van 
de volière, de komst van onze publiekslieveling kat 
Dexter, de viering van oude dierendag en dierendag. 
Genoeg mooie momenten. Het allermooiste van 2021 
is voor de Dorpsboerderij toch wel de komst van zo 
veel nieuwe enthousiaste beheerders. We hadden het 
eigenlijk niet meer verwacht, eind 2021 waren we 
met te weinig beheerders om de boerderij iedere dag 
te openen voor bezoekers. Toen we dat meldden bij 
het Platform Waspik, hebben zij een oproep voor ons 
gedaan. En met succes! De boerderij kon daarom na 
de laatste lockdown weer volledig open. Mocht je ook 
beheerder bij ons willen worden, kun je je nog altijd 
aanmelden via dorpsboerderijwaspik@gmail.com. 
Dankzij al onze beheerders kunnen we ook in 2022 
weer voor mooie momenten gaan zorgen.      
2022 belooft een mooi jaar te worden voor de 
Dorpsboerderij Waspik! We bestaan in maart van dit 
jaar 10 jaar. Dat moet natuurlijk gevierd worden. Het 
liefst met zo veel mogelijk bezoekers. Daarom zal de 
viering in de zomer plaatsvinden. Hopelijk zijn de 
corona maatregelen dan afgezwakt en wil het weer 
meewerken. We gaan er in 2022 sowieso een feestje 
van maken!   

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

Jaargang 15, nummer 1
Oplage: 2500 stuks
Redactie en vormgeving:        
Marcel Donks Tekst en 
Vormgeving
De volgende uitgave is 
in juni 2022. Kopij kan 
aangeleverd worden 
tot vrijdag 20 mei op 
Schoolstraat 12 of via: 
do rpsk ran twasp ik@
home.nl.

Maandag 31 januari 
j.l. raasde storm Corrie 
door Nederland. Door 
het hele land werd veel 
stormschade gemeld. 
Waspik ontliep de 
dans ook niet. Op 
basisschool De Brug aan 
de Brugstraat kunnen ze 
daar over meepraten. In 
de ochtend hoorden de 
kinderen en het personeel 
een enorm kabaal en wat 
bleek: een deel van de 
zinken afdeklijst van de 
dakrand was losgekomen. 
Oplettende achterburen 
hadden dit gemeld en de 
aannemer werd gebeld, 
maar helaas kon die het 
euvel niet verhelpen. Er 
moest naar een andere 
oplossing gezocht 
worden. Rond twee uur 
arriveerde de brandweer 
van Waspik op school. 
Veel ouders zagen dat, 

omdat de school net 
uitging. Nog steeds kon 
de daklijst niet verwijderd 
worden en de hulp van de 
Waalwijkse brandweer 
werd ingeschakeld. Met 
hun hoogwerker lukte 
het eindelijk om alles 
veilig naar beneden te 
halen. Gelukkig is er geen 
gevaar geweest voor de 
kinderen. Het was echter 
wel vervelend dat ze 
de hele dag niet buiten 
konden spelen.
Nu alle commotie achter 
de rug is kunnen ze bij 
De Brug weer rustig 
ademhalen en de kinderen 
kunnen weer fijn naar 
buiten. 
Het schooljaar is al 
halverwege en de open 
dag zou weer bijna 
plaatsvinden. Helaas 
is dit door de huidige 
Coronamaatregelen nog 

Storm Corrie teisterde CBS De Brug
niet fysiek mogelijk. Als 
u een kijkje op De Brug 
wilt nemen, dan kunt u 
contact opnemen voor een 
persoonlijke rondleiding. 
Via de website kunt u 
een virtuele rondleiding 
bezoeken. U kunt dan al 
een beetje van de sfeer 
van de school proeven. 
Hopelijk is er volgend 
jaar weer een gewone 
open dag.

Vanwege de Coronamaatregelen gaat de open dag niet door. 
Neem gerust contact met ons op voor een persoonlijke rondleiding. 

Kijk op de website voor meer informatie. 
Op de website staat ook een virtuele rondleiding. Hier kunt u al een beetje de sfeer proeven van onze school! 

www.cbsdebrug.nl 

       0416-311 379 

KleinschaligBetrokkenheid

Normen  

& 

Waarden

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

Carmelietenhof: streven is eind 2022 start van de bouw
De volgende fase van de 
herontwikkeling van de 
Theresiakerk, klooster en 
kloostertuin gaat starten. 
Begin maart zal het voor-
ontwerpbestemmingsplan 
van het plangebied ter in-
zage gelegd worden door 
de gemeente Waalwijk. 
Het plan wat we Carme-
lietenhof genoemd heb-
ben, is tot stand gekomen 
in nauwe samenwerking 
tussen Taskforce There-
sia, Gemeente Waalwijk, 
NB Architecten en FLS 

vastgoed BV.  
De doelstelling van par-
tijen is om Waspik Boven 
een nieuw hart te geven 
waarin wonen, zorg en 
welzijn bij elkaar komen. 
Wonen kan dadelijk in 
“Carmelietenhof”  waar 
21 koopwoningen in de 
kloostertuin gerealiseerd 
gaan worden, of in de ca. 
24 zorgwoningen(huur) 
die in de kerk en klooster 
gaan komen. Het School-
tje blijft haar functie be-
houden en zal versterkt 

worden door samenwer-
king met zorgpartij Het 
Andere Wonen.
De koopwoningen be-
staande uit 2 types: pa-
tiobungalows zijn volle-
dig levensloopbestendig 
ontworpen met 2 slaap-
kamers en badkamer op 
de begane grond. Op de 
verdieping is er een mo-
gelijkheid om tevens 
slaapkamer en badkamer 
te maken. Bovendien heb-
ben de patiobungalows 
allen een parkeerplaats op 
eigen terrein.
De hofwoningen zijn 
standaard voorzien van 
minimaal 2 slaapkamers 
en badkamer op de ver-
dieping, met een moge-
lijkheid om ook beneden 
te slapen. Door de extra 
brede beukmaat ontstaat 
een fijne woning met veel 
ruimte. De hofwoningen 
komen er in verschillende 

vormen.
Alle koopwoningen wor-
den zeer duurzaam en 
energiezuinig gebouwd. 
De warmtepomp met zon-
nepanelen zorgen voor 
een laag energieverbruik. 
Ook streven we naar na-
tuurinclusief bouwen 
waardoor de woningen 
een bijdrage leveren aan 
de biodiversiteit in het 
gebied. 
De verkoop zal naar ver-
wachting in juni starten. 
De Makelaars van Altena 
/ Sprang Capelle kunnen 
u hierover nader informe-
ren. Tel:  0416 540 225. 
U kunt uw interesse in de 
woningen nu al kenbaar 
maken. Hierdoor wordt u 
straks als eerste geïnfor-
meerd.  
Over de verhuur van de 
zorgappartementen wordt 
later meer bekend ge-
maakt. 

Het streven is om eind 
2022 te kunnen starten 
met de bouw van de wo-
ningen. 
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Galerie Den Bolder
Galerie Den Bolder heeft momenteel een expositie 
met werken van Ingrid Piessens en Ingrid Verburg. 
Ingrid Piessens (1959, België) heeft in Arnhem 
de Kunstacademie bezocht. Daar werd schilderen 
haar passie en na haar studie heeft zij zich daarin 
gespecialiseerd. Inspiratie voor haar schilderijen komt 
voort uit haar levensvisie: verlangen naar vrijheid, 
energie omzetten in emotie, loskomen van het 
alledaagse, betekenis geven aan dromen, in beweging 
blijven, haar eigen koers volgen en altijd van het 
positieve uitgaan. De expositie met schilderijen in Den 
Bolder is een mix van werk uit verschillende periodes.
www.ingridartpaintings.nl
Ingrid Verburg. Het werken met klei is al heel lang een 
passie van Ingrid Verburg. In de beelden is te zien, dat 
mensen, dieren, planten en dingen een inspiratiebron 
zijn. Het werk, gemaakt van klei, ontstaat door bouwen, 
insnijden en vervormen. Na het bakken wordt glazuur 
aangebracht; dit geeft het beeld, door kleur en glans 
een extra dimensie. Tot 30 maart zijn de keramische 
kunstwerken te bewonderen.
De expositie is gratis toegankelijk tijdens 
openingstijden van Den Bolder.

Mijn naam is Esther Ta-
bak en mijn bedrijf heet 
Rainbow by EsTaZe. Ik 
ben sinds kort gevestigd 
in een mooie ruimte in ’t 
Speelhuys Kerkstraat 30A 
in Waspik. Wat ik met 
mijn bedrijf te bieden heb, 
heeft alles te maken om 
dichter bij jezelf te komen 
en te blijven. Innerlijke 
rust, balans, verbinding 
met jezelf. Zie mij als een 
veilige poort om bij je-
zelf naar binnen te gaan, 

Dichterbij jezelf met Esther
op jouw eigen tempo wat 
bij jou past. Ik zorg voor 
een integer en veilig veld 
zodat je helemaal kunt 
ontspannen en dichtbij 
jezelf kunt komen. Mijn 
manier van werken is bij 
iedereen anders. Gewoon 
weg, omdat jij uniek bent.
Ik pas meerdere vormen 
toe, die op dat moment 
bij jou passen, waaronder 
yoga, estaflow (combi-
natie van yoga,kracht en 
innerlijke rust) en ener-

getische massage. De 
groepslessen bestaan uit 
kleine groepjes, zodat ik 
je persoonlijke aandacht 
kan geven, maar 1 op 1 
begeleiding is zeker ook 
mogelijk. Het is niet nodig 
om een bepaald niveau te 
hebben. Mijn groepsles-
sen zijn voor alle niveaus 
geschikt; van beginners 
tot gevorderden. Het be-
langrijkste vind ik dat 
jij je op je gemak voelt 
bij mij. Ik gun iedereen 
zijn of haar beste leven 
te leiden en ik begeleid 
jou daar met plezier in.
Ik ben Esther Tabak en ik 
ben overtuigd dat jij met 
een energetische massage 
en/of een yoga- / qi gong- 
oefening meer ruimte in 
het lichaam kunt gaan 
ervaren. Zodat jij meer 
in contact staat met je-
zelf, voelt wat jij wilt en 
goed voelt voor jou. Je li-
chaamshouding kunt ver-
beteren en verlichting van 
jouw klachten kunt erva-
ren. Ik ondersteun je daar 
graag bij. Je bent welkom 
voor een gratis proefles. 
Zie mijn Facebook-pa-
gina voor verdere infor-
matie of wees vrij om 
mij te mailen: rainbow-
byestaze@gmail.com.

Burgemeester Ausems bij SCW
Sacha Ausems, burgemeester van Waalwijk, is op 
bezoek geweest bij Sociaal Contact Waspik. Sacha wil 
met ‘je’ aangesproken worden en bij haar voornaam. 
Om te beginnen wil ze graag weten wie wij zijn, 
wat persoonlijke achtergronden. Inhakend op onze 
verhalen, vertelt ze ook over zichzelf. Dit schept 
meteen een prettige sfeer. Sacha vertelt over haar visie 
op besturen: de gemeente is er voor de burgers, de 
burgers niet voor het bestuur. Onze opmerking dat dit 
niet makkelijk zal zijn, een cultuuromslag is immers 
een langdurig proces, of ze daarin wel medestanders 
heeft, beantwoordt ze meteen: ‘Ja, daar zit ik nu 
mee aan tafel.’  Na enige verbazing bij ons: ‘De 
vrijwilligers die tussen de inwoners staan, zijn de basis 
van waaruit de gemeente kan werken, besluiten kan 
nemen na zorgvuldige afweging, zonder vrijwilligers 
kan de maatschappij niet draaien.’ 
In een ontspannen sfeer vertelt Marian vervolgens 
over het ontstaan van Sociaal Contact Waspik. Ineke 
en Boukje vullen aan met praktische informatie over 
onze manier van werken en de resultaten. Tot slot 
wordt er een bezoek gebracht aan de koffieclub. Sacha 
heeft enkele mensen op 3 september ook gesproken. 
Daarbij is toen de vraag gesteld waarom er wel kermis 
in Waalwijk is geweest en niet in Waspik. Sacha 
beloofde dit na te vragen. Dezelfde deelneemster 
kwam terug op deze vraag. En ja hoor, daar is het 
antwoord op de telefoon van onze burgemeester, naar 
volle tevredenheid van de vraagstelster. Waarom ze de 
kermis zo miste? Vanwege de oliebollen! Sacha heeft 
beloofd om bij haar volgende bezoek op oliebollen te 
trakteren!

Brassband in oprichting in Waspik
Met het ter ziele gaan 
van harmonie Volksvlijt 
en Volksvermaak, wil-
den Bert de Graauw en 
Nel Mathlener van Den 
Bolder Blaasconcerten 
de mogelijkheid onder-
zoeken om een senio-
renorkest in Waspik op 
te starten. Dat bleek qua 
bezetting wat lastig, dus 
ontstond, in samenspraak 
met Jack van der Westen 
het idee om een Brass-
band te beginnen. “Met 
een brassband kun je in 

een wat kleinere bezetting 
beginnen. Bovendien zijn 
de mogelijkheden qua 
repertoire met een brass-
band een stuk groter.”
Dat beaamt Guy Au-
denaert, in brassbandkrin-
gen een bekende naam. 
Hij werd benaderd om de 
muzikale leiding op zich 
te nemen. “We willen half 
april beginnen met een 
eerste repetitie. Inmiddels 
zijn er dertien aanmeldin-
gen en heeft een aantal 
mensen interesse getoond. 

Voldoende om mee te be-
ginnen. Het zou mooi zijn 
om lekker aan de slag te 
gaan en ergens in oktober 
een eerste voorstelling in 
Den Bolder te geven.”
De nieuwe werkgroep is 
op zoek naar muzikan-
ten en is vooral blij met 
spelers van cornet, trom-
bone en slagwerk. “Maar 
iedereen is welkom 
hoor!” Geintereseeerden 
kunnen zich melden via 
denboldermuziekkorps@
outlook.com.
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Heemkundekring Op t’ 
Goede Spoor heeft weer 
vanalles te melden.
Boek “Zoveel verhalen”
Onlangs, 25 september 
j.l., is het boek “Zoveel 
verhalen” over de oor-
logsslachtoffers van de 
gemeente Waalwijk ge-
presenteerd. U kunt dit 
prachtige boek, dat tot 
stand gekomen is in sa-
menwerking tussen de 
Heemkundekringen van 
Waspik, Sprang Capelle 
en Waalwijk, nog steeds 
bestellen bij onze HKK: 
Op dinsdag- en donder-
dagochtend van 09.15-
11.30 u bij ons Heemhuis, 
Kerkstraat 30A Waspik. 
Kosten € 15,00. Of via 
administratie@goede-
spoorwaspik.nl
Inschrijven dorpswan-
delingen en fietstochten
Vanaf heden kan iedereen 
al inschrijven voor een 

dorpswandeling of dorps-
fietstocht onder leiding 
van één van onze gidsen. 
Inschrijven kan via Anita 
Zijlmans: dorpswande-
ling@goedespoorwaspik.
nl.  Voor de volgende data 
kan men tot een week 
voor datum inschrijven:
Zaterdag 9 april, zaterdag 
18 juni, zaterdag 20 au-
gustus: wandeling
Zaterdag 21 mei en zater-
dag 17 sept.: fietstocht
Op de website is te lezen 
hoe laat de tochten aan-
vangen en eindigen. We 
gaan uit van minimaal 
vijf personen en maxi-
maal 2x12 personen. Bij 
meer dan twaalf personen 
kunnen we het geheel op-
splitsen in twee groepen. 
Iedereen krijgt een hoofd-
telefoon op om vlekke-
loos het verhaal van de 
gids te volgen. 
Halverwege de tocht is er 

Heemkundekring Op ‘t Goede Spoor
een pauze met koffie/thee 
of iets dergelijks in één 
van de horecagelegenhe-
den van Waspik. Hetgeen 
geconsumeerd wordt is 
voor eigen rekening.Deel-
name kost € 3,- p.p. De 
tochten vangen aan om 
13.30 u en eindigen om 
16.00 u. Reserveren kan 
uiteraard ook voor een 
familiereünie, bedrijven-
uitje enz. 
Lezing “Belgische scho-
len in Nederland
De laatste twee jaren 
zijn al vele lezingen ge-
annuleerd a.g.v. Corona, 
maar op 17 maart vindt 
gelukkig weer een lezing 
plaats. Luc Selis komt 
vertellen over de Belgi-
sche scholen die in de 1e 
Wereldoorlog in Neder-
land opgericht zijn om 
les te kunnen geven aan 
de Belgische vluchtelin-
gen. Ook Waspik komt 

Toneelgroep Strik speelt “Camping Catastrofe”
Steffy is een camping begonnen, pal naast de camping van Gerrit. Deze laatste is 
daar niet bepaald gelukkig mee en steekt dat niet onder stoelen of banken. Omdat 
Steffy méér gasten heeft dan hijzelf, gaat Gerrit tot het uiterste om te ontdekken 
waarom Steffy zoveel succes heeft.
Dat succes van Steffy hangt voor een groot deel af van haar moeder, die op de 
camping vele taken vervuld. Niet altijd tot ieders tevredenheid, maar goed, waar 
gehakt wordt, vallen spaanders.
Op camping de Blauwe Vis strijken deze zomer een aantal merkwaardige gasten 
neer. Steffy is daar blij mee, Gerrit wat minder. Deze gasten brengen echter alle-
maal hun eigen geheimen mee. Er blijken zich al snel zaken af te spelen die hele-
maal niets met vakantie te maken hebben….
Zal het Steffy lukken haar camping overeind te houden? Of zal Gerrit zaken ont-
dekken die het daglicht niet kunnen verdragen? Kunnen de gasten zich staande 
houden tussen het kampvuur, het aquajoggen, de natuurlijke bron en de bingo? 
Kom naar één van onze uitvoeringen en beleef het mee, het belooft weer een ge-
weldig spektakel te worden!
De rollen in dit zelfgeschreven stuk worden vol verve vertolkt door Willy de Cloe, 
Fabian van Dalen, Rita van Strien, Sander van der Bruggen en 2 nieuwe spelers, 
die we van harte welkom heten, te weten Joëlle Overduin en Sandra van Keulen, dit 
alles onder de bezielende leiding van regisseuse Annemarijke op de Laak. De groep 
wordt geassisteerd door Carla Raaijmaakers en Dré Kamp
Toneelgroep Strik speelt op zaterdag 18 juni en 2 juli om 20.15 uur en zondag 
19 juni en 3 juli om 14.30 uur, in buurthuis ’t Schooltje, Carmelietenstraat 56 te 
Waspik.
Kaartjes kosten € 5,00 en reserveren kan via een telefoontje naar Willy de Cloe, 
0416-311792 of via toneelgroepstrik@live.nl

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

iemand hem gezien? Tel. nr. 0416-534891

in dit verhaal voor. Luc 
heeft een prachtig boek 
geschreven over de “Kin-
ders van den Yzer”.
Wie weet er nog dat gedu-
rende de Groote Oorlog 
tienduizenden Belgische 
schoolkinderen, vooral 
uit de dorpen achter de 
IJzer (het onbezette ge-
deelte van België), ver-
plicht geëvacueerd wer-
den naar Frankrijk, maar 
ook naar Nederland en 
Zwitserland, om daar in 
noodopvang onderdak en 
onderwijs te krijgen? Een 
stukje geschiedenis dat, 
behoudens bij enkele his-
torici of heemkundigen, 
zeker niet op ieders net-
vlies staat gebrand. Zo-
wel de lezing als het boek 
zijn meer dan de moeite 
waard om naar te luiste-
ren en te lezen. De lezing 
zal gehouden worden in 
Buurthuis ’t Schooltje op 

17 maart. Aanvang 19.00 
u en sluiting om 21.00 
u. Voor de leden van de 
HKK is de lezing gratis, 
voor niet-leden vragen 
we een entreeprijs van € 
3,50. Zie voor volgende 
lezingen en activiteiten 
onze website www.goe-
despoor.nl .
Streekarchief
Als mensen terug willen 
kijken naar de foto’s en 
teksten over de monu-
mentale panden in Was-
pik, kunnen ze gaan naar 
de homepagina van SAL-
HA (Streekarchief Land 
van Heusden en Altena), 
klik op “web exposities” 
en kies voor “Mensen en 
Monumenten in Waal-
wijk”. En kijk ook eens 
naar de andere web expo-
sities: heel mooi gemaakt 
en samengesteld, een ple-
zier om te bekijken en te 
lezen.

Voedselbos 1375 bomen rijker

Met een groep van twintig vrijwilligers werd zaterdag 
19 februari aan de noordkant van het Voedselbos een 
rij van 1375 boompjes geplant. “In deze rij hebben 
we eigenlijk drie rijen met struiken”, vertelt initiatief-
nemer Jos van Genugten van het Voedselbos. “In de 
middelste rij komen zwarte elsen. Die groeien snel en 
kunnen we na een paar jaar al breed uit snoeien. Daar 
omheen komen twee rijen met vruchtendragende strui-
ken. Het zijn mooie traditionele soorten als vlier, mei-
doorn, sleedoorn, mispel en hondsroos. Maar ook kor-
noeije en vuilboom staat er tussen.” De strook moet als 
windhaag gaan fungeren voor de harde noorderwind, 
maar moet ook veel voedsel gaan bieden aan vogels.
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U zult het al wel veel ge-
hoord hebben, de slogan 
“yes, we mogen weer”. 
Dat geldt natuurlijk ook 
voor eetcafé Hieriest. Wat 
kunt u in 2022 bij Hieriest 
verwachten? De tot nu 
toe geplande evenemen-
ten sommen we hieronder 
voor u op:
11 maart Nemeton Bier-
proeverij met daarbij de 
verkiezing van het Hier-
iest IPA bier
18 maart St. Patricks Eve
21 mei Waspikse Muziek-
kwis (1e editie 2022)
25/26 juni Uitgestelde 
carnavals optocht
28 oktober Whiskeyproe-
verij met bijpassende hap-
jes
29 oktober Zwitserse 
Avond
5 november Hieriest 8 
jaar met live SUR5
26 november Waspikse 
Muziekkwis (2e editie 

Hieriest: yes, we mogen weer!
2022)
16/17 december TOP2000 
avond(en)
Uiteraard zullen er nog 
vele thema avonden bij-
komen, denk hierbij aan 
een Indonesiche avond, 
Italiaanse avond, Spaan-
se avond, Engelse avond, 
Griekse avond, Wereldse 
avond, Sinterkerstontbijt, 
Tapas Y Mas, Desayu-
no con Amigos, Lekker 
Avondje Samen Top, hou 
onze website en face-
bookpagina in de gaten 
voor de datums.
Natuurlijk kunt u bij 
ons ook terecht voor een 
lunch en diner. Zin om te 
borrelen/snacken? Ook 
daarvoor kunt u bij ons 
terecht. Naast onze bij-
zondere snacks hebben 
we ook een luxe Aviko 
borrelplank op de kaart 
staan. Gecombineerd met 
onze speciaalbieren (tap 

en fles) en onder andere 
heerlijke Franse Tresor 
wijnen hebben we een 
groot aanbod van dran-
ken. Met de lokale speci-
aalbieren van de Trouwe 
Makker blond/tripel/qua-
drupel en het Hieriest IPA 
bier hebben we een niet 
alledaags aanbod. 
En heeft u iets te vieren? 
Ook voor besloten fees-
ten kunt u bij ons terecht, 
Team Hieriest zorgt voor 
een onvergetelijke avond.
U begrijpt dat wij door dit 
grote aanbod veel avon-
den alleen open zullen 
zijn voor reserveringen 
of genodigden. Kijk aub 
op onze website onder “te 
doen” voor onze agenda 
en voorkom dat u aan een 
gesloten deur staat.
Website www.Hieriest.nl 
Marianne, Ronald en 
team Hieriest. Hopelijk 
tot snel!

Hans Kazan bij Boldertheater
Happy Magic is de naam van de solo show van Hans 
Kazàn op zondag 13 maart in Den Bolder. Dit inter-
actieve theaterprogramma zit boordevol verrassende, 
verbluffende acts en heel veel humor. Hans is een en-
tertainer pur sang. Of hij nu optreedt voor uitzinnig 
enthousiaste jongeren op een festival als Lowlands 
of voor een publiek bestaande uit meerder generaties 
samen, iedereen gaat uiteindelijk met een blij gevoel 
en een brede glimlach naar huis! Vandaar de naam:
Happy Magic! Jongeren t/m 
15 jaar kunnen deze show be-
kijken tegen een speciaal ge-
reduceerd tarief van € 14,50. 
Kaarten zijn alleen via onze 
website verkrijgbaar, mocht 
de voorstelling onverhoopt 
niet door kunnen gaan, dan 
krijgt u natuurlijk uw geld 
terug!

Het is een vaste activi-
teit op de agenda van 
Hieriest: de Waspikse 
Muziekquiz.  De eerste 
vijf edities trokken veel 
belangstellenden; reden 
genoeg dus om de zesde 

Waspikse Muziekquiz te 
houden. Die zou eigenlijk 
in november 2020 gehou-
den worden en daarna in 
november 2021. Maar 
helaas gooide corona tot 
twee keer toe roet in het 

Zesde Muziekquiz Waspik gaat uiteindelijk door op 21 mei

eten. Daarom zijn er in 
2022 maar liefst twee 
edities; we hebben wat in 
te helen! De zesde editie 
vindt plaats op zaterdag 
21 november bij Hieriest. 
De inschrijving is gestart.

Meteen vanaf de eerste 
editie bleek er veel ani-
mo voor een muziekquiz 
in Waspik te zijn. Met 
gemiddeld 25 teams is er 
sprake van een goed ge-
vuld deelnemersveld. Die 
grote animo verbaast Bar-
ko Smits, een van de orga-
nisatoren, niet. ”Waspik is 
een echt muziekdorp met 
veel muziekliefhebbers. 
We hebben veel van die 
mensen persoonlijk bena-
derd en allemaal reageer-
den ze even enthousiast. 
Het overtrof onze ver-
wachtingen dat er al vier 
jaar lang zo veel teams 
meedoen.” Eetcafé Hier-
iest was de afgelopen ja-
ren goed gevuld met mu-
ziekliefhebbers. De teams 
werden in zes ronden van 
elf vragen per ronde getest 
op hun muzikale kennis. 
Vanaf 2017 zijn er ook 
twee extra foto-rondes. 
De driekoppige organisa-
tie kiest ieder jaar bewust 
voor een brede opzet van 
de quiz met vragen over 
het levenslied, de sixties, 
rock, maar ook over num-
mers van dat jaar. Ook is 
er altijd een ronde over 

overleden artiesten.
De voorbereidingen voor 
de zesde Waspikse Mu-
ziekquiz zijn klaar. Al 
meerdere keren is de or-
ganisatie bij elkaar ge-
komen om de thema’s en 
bijbehorende vragen te 
bedenken. Jos Rutters: 
”We gaan weer een stap-
je verder en stappen nog 
meer af van de standaard 
categorieën. Neemt niet 
weg dat de vragen erg 
divers blijven zodat ie-
dereen wel wat weet; we 
hopen weer met een leu-
ke en sterke quiz komen. 
Heerlijk om mee bezig 
te zijn!” De Muziekquiz 
wordt gehouden op za-
terdag 21 mei bij café 
Hieriest. Inschrijven kan 
tot 13 mei door een mail 
te sturen naar waspikse-
muziekquiz@gmail.com 
onder vermelding van de 
teamnaam en het aantal 
deelnemers. Deelname 
kost 10 euro per team. 
Een team bestaat uit mi-
nimaal 3 en maximaal 5 
deelnemers boven 16 jaar. 
Meer info is te vinden op 
de Facebook-pagina van 
de Waspikse Muziekquiz.
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6
VC ATAK’55 geniet weer van het volleyballen!
Na de lockdown eind 
2021 werd door de Ne-
derlandse Volleybalbond 
besloten om de competi-
tie per zaterdag 29 janu-
ari weer te hervatten. Na 
maanden geen wedstrij-
den gespeeld te hebben 
konden alle Atak-teams 
direct weer vol aan de 
bak. Op alle velden was

het plezier weer meteen 
zichtbaar en konden de 
teams weer volop genie-
ten van de volleybalsport. 
Atak Proost!
Nog net voor de herstart 
vond Atak Proost! plaats. 
Op zaterdag 15 januari 

werd er door de Atak-le-
den op het nieuwe jaar 
geproost. De activitei-
tencommissie had een 
hele leuke online quiz- 
en spelavond georgani-
seerd. Alle deelnemers 
kregen vooraf een écht 
Atak-n ieuwjaarspak-
ketje om te gebruiken. 
Het werd een gezellige

avond met verschillende 
spelelementen en er was 
zelfs een heuse ‘Mystery 
Guest’. 
Jongste jeugd 
In het verlengde van de 
herstart van de competi-
tie mocht ook de jongste 

jeugd weer toernooien 
spelen. Op zondag 6 fe-
bruari vond er weer een 
CMV-toernooi in Kaats-
heuvel plaats. Maande-
lijks vindt er een derge-
lijk toernooi op zondag 
plaats, afwisselend bij 
diverse verenigingen in 
de regio. Het is altijd een 
feest als we weer met 30 
jeugdleden en hun ouders 
afreizen. De jongste jeugd 
maakt enorme stappen! 
Het fanatisme groeit en de 
kwaliteiten van de spelers 
groeien mee. Het meeste 
dat groeit is het plezier. 
Dat staat bij de jeugd na-
tuurlijk voorop. 
Wil je ook eens komen 
proeftrainen? Het kan 
zelfs vier keer gratis! 
Neem contact op met se-
cretariaat@atak55.nl om 
het af te stemmen of kom 

op woensdagen en vrij-
dagen om 18:00 uur een 
kijkje nemen in Sportcen-
trum Waspik.
Jeugdkamp 
Op 20, 21 en 22 mei gaat 
de jeugd van Atak weer 
op kamp! Nadat dit he-
laas in 2021 niet mogelijk 
was, gaan we het dit jaar 
dubbel en dwars inhalen. 
De voorbereidingen zijn 
in volle gang, de kamp-

commissie is druk be-
zig om een fantastisch 
programma in elkaar te 
zetten. Het belooft weer 
een geweldig weekend 
te worden met veel leu-
ke activiteiten, hopelijk 
goed weer, korte nachtjes 

en enorm veel plezier. We 
kijken ernaar uit! 
Beachvolleybal
Eind april eindigt het ind-
oor volleybalseizoen. Dit 
is voor Atak traditioneel 
gezien het moment om 
met z’n allen richting het 
zand te gaan op Waspik 
Beach. Ook dit jaar zal 
Waspik Beach de gehele

zomer volleybaltrainin-
gen aanbieden aan jeugd 
en senioren. Volop vertier

onder de stralende zon 
met exotische muziek 
op de achtergrond. Heer-
lijk buiten sporten op het 
Waspikse strand. Houd de 
sociale media van Atak en 
Waspik Beach goed in de 
gaten voor meer info.

Stefan Montens bij Lokaal Belang
Een bekend gezicht voor 
Waspik, maar nieuw in 
de lokale politiek. Stefan 
Montens (39) is geboren 
en getogen in het dorp 
en zeer betrokken bij de 
Waspikse samenleving. 
Volleybalclub Atak ‘55 
vormt een rode draad in 
zijn leven. Hij maakte er 
vrienden en ontmoette er 
zijn vriendin. Nu zit hij in 
het bestuur en is hij me-
de-organisator van Atak 
Beach, wat dit jaar na 
twee jaar van afwezigheid 
hopelijk weer georgani-
seerd kan worden. “Het 

verenigingsleven is in 
mijn ogen ontzettend be-
langrijk voor onze maat-
schappij. Ik ervaar het zelf 
bij onze volleybalclub 
en mijn carnavalsvereni-
ging, maar ik zie het ook 
bij VV Waspik waar mijn 
zoon voetbalt en waar ik 
zelf training geef. Dat 
was voor mij een van de 
redenen om bij Lokaal 
Belang aan te sluiten. Zij 
hebben de afgelopen ja-
ren een hoog voorzienin-
genniveau gerealiseerd, 
met name op het gebied 
van welzijn, onderwijs, 

cultuur en sport. En de 
komende vier jaar is 
Waspik aan de beurt wat 
mij betreft. We moeten 
blijven investeren om de 
leefbaarheid in Waspik op 
peil te houden, ook voor 
onze toekomstige gene-
raties! We willen onder 
andere een mini-sport-
boulevard bouwen. Dus 
vervangende nieuwbouw 
voor ons sportcentrum, 
het liefst gecombineerd 
met buitenactiviteiten.”
“Een ander belangrijk 
punt is woningbouw”, 
vertelt Stefan. “Over-

al in Nederland hebben 
we een groot tekort aan 
woningen, helaas ook in 
onze gemeente. De uit-
daging is groot. Lokaal 
Belang heeft hierop een 
stevige ambitie: 1000 ex-
tra woningen bouwen in 
Waalwijk, Sprang-Capel-
le en Waspik, voor alle 
doelgroepen en met het 

oog op de omgeving. Dus 
betaalbare woningen, zo-
dat Waspikse jongeren in 
onze mooie kern kunnen 
blijven wonen als ze dat 
willen. Maar ook vol-
doende sociale woning-
bouw en woningen voor 
senioren.

lees verder op pag. 7
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Vincent
Over Waspik...

door

Oplettende fietsers en wandelaars zullen in het afgelopen jaar opgemerkt 
hebben dat Waspik inmiddels is verrijkt met gedichten die allemaal in de buurt 
van een bankje  rondhangen. De meeste zijn gekoppeld aan het onvolprezen 
bankjesproject van 2020, waardoor Waspik er opeens acht bankjes bij had. Al 
die gedichtjes zijn van de hand van een en dezelfde persoon, een zekere Vincent 
2021. Het lijkt me de moeite waard om daar verandering in te brengen…..
Het schrijven van gedichten is een manier om je te uiten over datgene wat je 
bezighoudt. Het is een vorm van communicatie, vaak niet alledaags qua vorm 
en/of inhoud, dus gericht tot anderen. De bankgedichtjes begroeten de ‘reiziger’, 
ze gaan soms in op de afgelegde weg of op het omliggende landschap en zorgen 
ervoor dat de reiziger zich gekend weet en gezien. Soms is er een filosofisch tintje 
om over na te denken. Je mag het lezen, je mag het ook overslaan, whatever!
Maar ja, maar één dichter, dat is wat al te mager. Wat zou het aardig zijn als 
méér dorpsgenoten de pen of ganzenveer ter hand namen en zich in de wondere 
wereld van de poëzie zouden storten. Ik zou heel graag met zo’n clubje van een 
m/v of zes, zeven aan de slag gaan, bijvoorbeeld een of twee keer per maand, 
om gedichten te lezen, te beluisteren, te bespreken en te schrijven. Wie weet, 
hangen er straks ándere gedichten dan alleen die van die Vincent 2021: leutiger, 
dieper, grappiger…
Wat mij betreft kunnen we dan zo af en toe eens een bankgedichtje vervangen. 
Denk er eens over na en laat via de e-mail weten of je interesse hebt.
Nu moet ik natuurlijk wel met een gedicht eindigen. Dit gedicht was mijn 
inzending op een wedstrijd met het thema ‘Het verborgene’ en hangt sinds kort 
op de kruising Halvezolenpad/Schoolstraat, overigens niet de plek die ik zelf 
zou kiezen; het zou beter in een parkje passen.Overigens: niet autobiografisch!

Jij en ik en D.
Geen vermoeden had je,
geen weet van de vulkaan,
het kolkende vuur,
zorgvuldig verborgen
in schedel en borstkas

Hoe kon je weten?
het onuitgesprokene, mijn stilte
houdt zich schuil achter mijn adem,
voertuig van het woord

er was rommeling noch rookpluim  
toen ik volmondig ja zei 

Wie niets verloor, die zoekt niet
en zo leefden jouw koelte en mijn hitte samen
tijdenlang…
Wie is Dee? vroeg je die ochtend
maar ik zweeg

Getekend ketenden wij elkaar
in een lang en groot wringen
en wachten 
tot het onverbiddelijke vuur
moet stromen

vvdhoven@home.nl

Gezocht:
dichters

Boek over schoenfabriek
Frans Brokx schrijf op 
dit moment een boek 
over de geschiedenis van 
schoenfabriek Derby en 
de schoenfabriek van zijn 
vader, vanaf het begin 
in 1927 tot de verkoop 
in 1994. Uit archieven, 
krantenknipsels en nog 
teruggevonden informa-
tie is een redelijk beeld te 
vormen van het reilen en 
zeilen van de fabriek.
In november 1941 is de 
fabriek door de Duitsers 
stilgelegd en gesloten en 
pas in oktober 1945 weer 
opgestart. In 1942 wor-
den, ook uit Waspik, jon-
ge, ongehuwde mannen 
naar Duitsland gestuurd 
om daar voor de Arbeit-
seinsatz in fabrieken, ook 

in schoenfabrieken te 
werken.
Inmiddels heeft Frans een 
aantal namen door gekre-
gen van o.a. Peter Donks, 
Adrie van Gerwen, Frie 
Langermans en Gerrit 
Haverhals. “Ik heb het ge-
voel dat er meer mannen 
geweest moeten zijn die 
(verplicht) naar Duits-
land gestuurd zijn. Mijn 
vraag is dan ook of er nog 
mensen zijn die van hun 
vader of opa gehoord heb-
ben dat zij in de oorlog in 
Duitsland te werk gesteld 
zijn geweest. Zou super 
zijn als ik namen krijg en 
zo verder kom!” Mensen 
die meer informatie heb-
ben, kunnen mailen naar 
frans@brokx.nl.

Stefan Montens (vervolg)
En dat alles dus met het oog op de omgeving: vol-
doende parkeergelegenheid en meer groen. Bijvoor-
beeld ons dorpsplein kan groener, daarom zorgen we 
daar voor meer groen en meer biodiversiteit. Een 
groene omgeving is namelijk essentieel voor een fijn 
woon- en leefklimaat.”
Stefan Montens staat op de elfde plaats van de kies-
lijst van Lokaal Belang. Niet direct op een verkies-
bare plaats. “Toch heb ik er vertrouwen in dat ik 
voldoende invloed kan uitoefenen binnen de partij. 
Lokaal Belang heeft met Cor Metzke en mijzelf twee 
rasechte Waspikkers die in nauw contact staan met 
de raadsleden en wethouder. Wij zijn ambassadeur 
van Lokaal Belang voor Waspik, maar vooral de oren 
en ogen in de Waspikse samenleving. Als inwoners
zorgen of ideeën hebben 
of als we andere signa-
len binnen krijgen, is het 
lijntje gelukkig heel kort. 
Zo laten we de stem uit 
Waspik goed horen in het 
stadhuis van Waalwijk.“
Op 14, 15 of 16 maart 
kunnen inwoners van 
Waspik hun stem uit-
brengen. Laat je mening 
horen en ga stemmen. 
Op www.lokaalbelang-
waalwijk.nl vind je nog 
veel meer speerpunten 
van deze lokale politieke 
partij. (ingezonden stuk)

winnaar Dichterbij Waalwijk 2021

VVDHOVEN@HOME.NL
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