
Verschijnt huis aan huis in Waspik          

Jubileum Arabesk succes!

Jaargang 15 nummer 2

Hoe wordt de        5
nieuwe sporthal?

Lekker spellen doen in 
het park? Doe mee met 
Zomerkamp @ the park! 
Op 3 juli in de Raadhuis-
straat: van 6 t/m 14 jaar.

Zomerkamp @

Op 26 en 27 maart kon het 
concert t.g.v. het 25 jarig 
jubileum van dit Waspik-
se koor eindelijk na 2 jaar 
doorgaan. In een bijna 
uitverkochte den Bolder 
gaf Arabesk een spette-
rend concert. Onder de 
titel: Four Seasons in One 
kwamen de 4 jaargetijden 
in de liedkeuze prachtig 
naar voren. De koorleden 
zongen o.l.v. hun dirigent 
Ton van Baest niet alleen 
de sterren van de hemel 
ook hun dansmoves kwa-
men in de choreografie 
goed tot uiting. Deze 
choreo was in professio-
nele handen bij regisseu-
ses Anja Vos en Maartje 
Knoop. Tel daarbij nog de 
leuke afwisselend kleding 
en de prachtige sfeervolle 

fotos en filmpjes op en 
dat zorgde ervoor dat het 
publiek heel enthousiast 
was. Het koor werd on-
dersteund door een 4 tal 
mannelijke oud-leden en 
begeleid door het combo 
Band 4U. De zangers en 
zangeressen waren na af-
loop zelf ook heel tevre-
den en kijken terug op een 
geslaagd concert! Moch-
ten heren enthousiast zijn 
geworden n.a.v. het con-
cert en graag bij ons koor 
willen komen zingen, dan 
zijn ze op maandagavond 
altijd welkom om een 
keer te komen luisteren en 
kijken. (0416-313255)

juni 2022

2     Stichting 
Jeugdcarnaval

bestaat 55 jaar Stoepsores door
Vincent     7

ZOMER!

AED in Boven

Bij De Hooght hangt 
voortaan een AED!

Van 16 tm 19 september zullen Ilse Koot & Denise 
Berende vier dagen 30 km gaan wandelen met de 
Tour d’Extravaganza. Met 138 collega’s willen zij 
minimaal 60.000 euro ophalen voor Stichting Het 
Vergeten Kind. “Ons doel is dat vergeten kinderen 
er niet alleen voor staan, zij zich gehoord en gezien 
voelen, zij op een veilige en stabiele plek wonen en 
zich positief kunnen ontwikkelen. Zodat ze hun ei-
gen plek vinden in de maatschappij.” De eerste twee  
wandeltochten hebben reeds plaats gevonden; de 
komende twee zijn op zaterdag 18 juni en zondag 
11 september. Er zullen op bovenstaande data drie 
afstanden gewandeld kunnen worden nl. 10 km, 15 
km of 25 km. Alle vier de dagen zal er een ander deel 
van Geertruidenberg en omgeving ontdekt worden. 
Meedoen kan via www.inschrijven.nl.

Wandelen voor het goede doel

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 2
Oplage: 2500 stuks
Redactie en vormgeving:        
Marcel Donks Tekst en 
Vormgeving
De volgende uitgave is in 
september 2022. Kopij 
kan aangeleverd worden 
tot vrijdag 19 augustus 
op Schoolstraat 12 of 
via: dorpskrantwaspik@
home.nl.

Jubileumweekend 55 jaar Carnaval Waspik
Al geruime tijd 
is een speciale 
jubileumcommissie bezig 
om de viering van 55 jaar 
Stichting Jeugdcarnaval 
Waspik vorm te geven. 
Er is gekozen activiteiten 
voor jong en oud te 
organiseren op 24, 25 
en 26 juni. Op Facebook 
staat per activiteit meer 
informatie vermeld. Op 
de poster hiernaast zie je 
het complete programma. 
Ben jij er ook bij???

Hieriest laat van zich horen (en proeven)
De ogen glimmen van trots als Ronald Branderhost van eetcafé Hieriest ‘zijn’ Hieriest
Hoppig Biertje laat zien. Een lang gekoesterde wens ging in vervulling toen vrijdag 27
mei klanten konden genieten van deze unieke IPA. En als klap op de vuurpijl haalde het
team van Hieriest de derde plaats van de Ketel 1 Shake Off.
Natuurlijk: de corona-periode was ook voor Ronald als uitbater van Hieriest een pittige
periode. Creatief sloeg hij zich er met zijn team doorheen, maar vrolijk werd hij er niet
van. Dat is nu anders. Geflankeerd door Dennis Verduijn, brewmaster van het Waalwijkse
Nemeton Brewing straalt hij als hij de eerste fles van ‘zijn’ IPA Hieriest Hoppig Biertje
openmaakt. “Ik heb met Hieriest altijd de ambitie gehad iets eigens neer te zetten”, vertelt Ronald. “Dat probeer 
ik te realiseren met unieke activiteiten, lekkere gerechten en bijzondere dranken. Ik zocht al langer naar een 
lokaal bier met Hieriest uitstraling. Toen ik Dennis ontmoette was al meteen duidelijk dat onze neuzen dezelfde 
kant op staan.”
Dat beaamt Dennis. Sinds 2017 is hij bezig met het brouwen van bier: een ambacht van rituelen waarbij door 
het gebruik van verschillende soorten hop en uiteenlopende beleidswijzen de lekkerste bieren gemaakt worden. 
“De vraag van Ronald resulteerde in deze IPA: een toegankelijk biertje met een tropische twist. Bij een proeverij 
in maart kwam deze als absolute favoriet uit de bus. Hij is dan ook erg lekker.” Vanaf heden verkrijgbaar bij 
Hieriest.

Tegelijkertijd liep er vorige maand 
nog een bijzondere actie bij Hieriest. 
Het team deed mee aan de Ketel 1 
Shake Off, een wedstrijd waar teams 
worden uitgedaagd een nieuw recept te 
bedenken met Ketel 1 jenever als basis. 
“Samen met Kelsey, Ingrid en Sam 
heb ik de Hieriest Lemonade bedacht”, 
vertelt Brynne. “We zijn er de beste 
van Brabant mee geworden en deden 
er mee aan de finale waar we derde 
werden!” Ook deze Lemonade is vanaf 
nu verkrijgbaar bij Hieriest.

Houd de socials van carnaval waspik 
in de gaten voor aanvullende informatie

straot paraode         

ONTHULLING MONUMENT

fEESTAVOND: hot hot hot

     ZATERDAG 25 Juni: 

         START 14:11, PRIJSUItREIKING 16:30
            Raadhuisstraat - dorpsplein

         16:11 DORPSPLEIN

         20.30 tot 1.30 - DEN BOLDER
         Gratis entree!

JUBILEUMWEEKEND

 

55 JAOR

 

CARNAVAL WASPIK

Alles kids disco (6 T/m 12 JAAR)

Hawaii jongerendisco (13 t/m 17 jaar)

Receptie & opening tentoonstelling

     Vrijdag 24 Juni: 

         18:30 - 20:30 - DEN BOLDER

         20:00 - 00:00 - D'ouwe haven 

         vrije inloop 20:30 tot 23:11 - DEN BOLDER

familiedag - start 13:11
     zondag 26 Juni: 

         leuke spellen voor het hele gezin
            park tussen d'ouwe haven en hieriest
         

         Meld je aan via stjcwaspik@live.nl

FACEBOOK.COM/CARNAVAL.WASPIK @CARNAVALWASPIK

TROPICAL

Party

6-12 jaar

Rabozaal Den Bolder

24 juni 18:30 tot 20:30 uur 

24 
juni

we g
aan

fee
sten

!!
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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 allemaal 
hun eigen geheimen 
mee. Er blijken zich al 
snel zaken af te spelen 
die helemaal niets met 
vakantie te maken 
hebben….
Zal het Steffy lukken 
haar camping overeind 
te houden? Of zal 
Gerrit zaken ontdekken 
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 geweldig 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 
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: tel 0416-
311792 of via mail: 
toneelgroepstrik@live.nl. 
Tot ziens!

Toneelgroep Strik speelt….. “Camping Catastrofe”

Nadat de Harmonie  een 
aantal jaren succesvol in 
Waspik een boekenbeurs 
heeft georganiseerd, komt 
dit er najaar een nieuwe 
boekenbeurs, ditmaal 
tekent Sociaal Cultureel 
Centrum Den Bolder voor 

de organisatie. De reden 
is een grootscheepse 
verbouwing van de 
b e n e d e n v e r d i e p i n g 
waarvoor de gemeente 
Waalwijk de 
verbouwingskosten op 
zich neemt, maar waar 

vereniging Den Bolder 
garant moet staan voor 
de kosten van een nieuw 
interieur. Dat hier veel 
geld mee gemoeid is, 
spreekt voor zich en 
de vrijwilligers van 
Den Bolder gaan zich 
daar komend jaar voor 
inzetten. Een van de 
extra activiteiten is 
een boekenbeurs die 
gehouden gaat worden 
op vrijdag t/m zondag 
23 t/m 25 september. 
Locatie zal zijn de 
voormalige Theresiakerk 
in Waspik-Boven. 
Tot en met september 
staat er een team van 
vrijwilligers klaar om 

boeken in te nemen, te 
sorteren en  de prachtige 
kerk klaar te maken 
voor een grootscheepse 
boekenbeurs met 
medewerling van oud-
medewerkers van de 
boekenbeurs van de 
Harmonie. De gehele 
opbrengst van deze 
boekenbeurs zal bestemd 
zijn voor het nieuwe 
interieur van Den Bolder. 
Inleveren van boeken, 
cd’s , lp’s en legpuzzels is 
wekelijks elke woensdag 
mogelijk tussen 14 - 16 
uur, op het adres van de 
Theresiakerk. Meer info 
bij Den Bolder via 0416-
311346.

Boekenbeurs op herhaling in Theresiakerk

Het Waspikunst weekend 
zit weer in haar reguliere 
tweejaarlijkse cyclus en 
gaat dit jaar door van 18 
t/m 20 november. Den 
Bolder wordt binnenkort 
grondig verbouwd met de 
bedoeling er de huiskamer 
van Waspik van te 
maken. De gemeente 
gaat de verbouwing 
betalen en Den Bolder 
zelf gaat zorgen voor 
de vernieuwing van 
de inrichting. De 
lampeninstallatie aan 
de gevel van Den 
Bolder laat het bedrag 
zien dat tot nu toe is 
opgehaald ten opzichte 
van het streefbedrag van 
€100.000. Waspikunst wil 
haar steentje bijdragen 
door als thema voor 
het kunstweekend van 
2022 te kiezen voor 
werk in opdracht.
Het idee is dat een 
deelnemende kunstenaar 
een opdrachtgever zoekt 
waarvoor hij of zij een 
kunstwerk maakt. Dat 
kan een vriend zijn, een 
familielid, de buurman 
of een b.v. een bedrijf. 
De opdrachtgever betaalt 
een vergoeding voor het 
werk en de kunstenaar 
draagt deze vergoeding 
af aan Den Bolder 
t.b.v. de inrichting. De 
gesponsorde kunstwerken 
worden tentoongesteld 
in de expositie van 
Waspikunst. Voor deze 
actie geldt meer dan 
ooit, hoe meer zielen 
hoe meer vreugd én 
iedereen kan een steentje 
bijdragen. Dus ben je 
geïnteresseerd om aan 
het kunstweekend mee te 
doen en een kunstwerk 
te maken, noteer ons 
evenement alvast in je 
agenda, én meld je aan bij 
de werkgroep Piet Meijs, 
pietmeijs56@gmail.com.

WaspiKunst
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Afscheid Heren 5
Gemiddeld 67 jaar oud, 
een coach van 78 jaar 
en gemiddeld 40 jaar lid 
van Atak! Enkelen van 
hen spelen al 50 jaar(!) 
competitie en waren in 
de jaren ‘70 al actief in 
Heren 1... Naast een lan-
ge actieve volleybal car-
rière zijn zij al vele jaren 
op verschillende vlakken 
actief als vrijwilliger. Een 
bijzonder team, uniek in 
Brabant en waarschijnlijk 
zelfs in Nederland.

Heren 5 van Atak stopt na 
vele vele jaren als com-
petitiespelend team. Niet 
omdat ze niet meer kun-
nen maar omdat, zoals de 
mannen zelf zeggen, ‘ze 
niet van het veld gedragen 
willen worden’. Daarom 
gaat dit jaar de stekker er 
uit. Op 23 april namen de 
mannen afscheid tijdens 
een allerlaatste thuiswed-
strijd in Waspik.
Het werd een bijzonder af-
scheid wat de mannen van 
Heren 5 gezien hun staat 
van dienst verdienden. 
Familieleden, vrienden, 
leden van Atak en andere 
belangstellenden waren 
in grote getale getuige 
van hun laatste wedstrijd 
tegen Condor uit Kaats-
heuvel. In een eredivi-
sie-achtige setting werden 
zowel de tegenstander als 
de ‘old stars’ van Heren 5 
voorgesteld, waarna het 
publiek werd getrakteerd 
op een leuke wedstrijd 
waarin de Atakkers lieten 
zien waartoe ze nog in 
staat zijn. Met een klin-

kende 4-0 overwinning 
sloten de mannen hun 
carrière af. Na de wed-
strijden volgden mooie 
woorden van het bestuur, 
bloemen en cadeau’s tij-
dens een huldiging in de 
zaal. Ook de Nederland-
se Volleybalbond was het 
afscheid van Heren 5 niet 
ontgaan. Voor hun ver-
diensten voor de volley-
balsport en V.C. Atak ’55 
in het bijzonder werden 
de mannen door de bond 
onderscheiden met een

bronzen bondsspeld.
Jeugdkamp
In het weekend van 20, 
21 en 22 mei vond dan 
eindelijk weer het Atak 
Jeugdkamp plaats. Met 
59 kinderen en 16 man 
leiding hebben we er een 
goed feestje van gemaakt 
bij het Heukeloms Hoef-
ke! Met activiteiten als 
een bingo, dropping, le-
vend stratego, zeskamp, 
BBQ en een disco had-
den we een goed gevuld 
weekend. Maar ook de 
zon, volleybaltoernooitjes 
en de ochtendgymnastiek 
hebben ervoor gezorgd 
dat de jeugd en de leiding 
een topweekend hebben 
gehad!

VC Atak’55: jeugd, afscheid en zand...
Waspik Beach
Spelen op het Waspikse 
strand; maar liefst 131 
leden maken wekelijks 
gebruik van de mooie 
beach-locatie aan de Lin-
deheuvel. Beachvolley zit 
als sport in de lift en dat 
merken we hier in Waspik 
ook. Om die reden heeft 
de commissie met be-
hulp van vrijwilligers dit 
jaar een vierde veld ge-
realiseerd. Ook wordt er 
dit jaar training gegeven 
onder begeleiding van 
nationaal erkend Indoor 
en Beach Trainer Roland 
Lacroes.
Heb jij ook zin om te ko-
men beachvolleyballen of 
een andere activiteit op de 
velden van Waspik Beach 
te organiseren? Neem dan 
contact op via het e-mail-
adres info@waspikbeach.
nl of neem een kijkje op 
de website www.waspik-
beach.nl.

Na twee jaar afwezigheid organiseert V.C. Atak ‘55 
weer het jaarlijkse beachweekend. Dit jaar op zaterdag 
9 en zondag 10 juli, op de beachvolleyballocatie van 
Atak aan de Lindenheuvel.
Op zaterdag wordt er competitief gevolleybald op ver-
schillende niveaus. De zaterdag wordt afgesloten met 
een beachparty die voor iedereen gratis toegankelijk 
is. Op zondag is het de beurt aan de recreatieve vol-
leyballers die strijden in heren-, dames-, of gemengde 
teams. Meedoen? Schrijf je nu in met je vrienden, fa-
milie of collega’s via www.atak55.nl. Komen kijken? 
Op beide dagen is publiek van harte welkom om aan 
te moedigen, onder het genot van een koud drankje! 
Houd onze website en social media in de gaten. See 
you at the beach!

Beach 2022 gaat door!

Ook dit jaar mogen we weer van start met de Fiets-3-
daagse en wel op Dinsdag 23, woensdag 24 en donder-
dag 25 augustus. Wij hebben ook dit jaar weer mooie 
routes gemaakt die naar alle windrichtingen voeren en 
de mooie weggetjes en plekjes van Brabant laten zien.
De Fiets-3-daagse Waspik is toegankelijk voor zowel 
ouderen als jongeren, gezinnen of alleenstaanden. Ook 
mensen vanuit de regio verwelkomen wij graag. Men-
sen die van ver komen kunnen de fiets(en) gratis in 
Den Bolder (start- en eindpunt) laten staan, zodat zij 
deze niet elke avond achterop de auto mee naar huis 
hoeven te nemen.
De afstanden van de Fiets-3-Daagse zijn 30 km, 45 
km en 60 km. De routes worden aangeboden op pa-
pier met een duidelijke routebeschrijving. Voor elke 
route is er onderweg gelegenheid voor een consumptie 
of versnapering. De routes zijn zoveel mogelijk met 
knooppunten aangegeven maar ook beschreven, dit 
om jullie de mooiste plekjes te laten zien. Let op: om 
te voorkomen dat teveel deelnemers tegelijk starten en 
op de rustlocaties aanwezig zijn, zijn er verschillende 
starttijden. De starttijden voor de 60 km zijn van 8.30 
uur tot 10.30 uur, voor de 45 km van 9.30 uur tot 11.30 
uur en voor de 30 km van 10.30 uur tot 12.30 uur. Wij 
zouden het fijn vinden als je van te voren inschrijft, dat
scheelt een hele hoop drukte op
de dag zelf, de kosten zijn € 8,-
U kunt inschrijven via de site
van Den Bolder, uw inschrijf-
kaart ligt dan op dinsdag klaar.
Ook is het mogelijk om 1 of 2
dagen  te  fietsen,  de  kosten
zijn dan € 4,50  per dag.  De
deelnemers  starten  en  ein-
digen dagelijks bij Den Bol-
der.

Meer info:
www.denbolder.nl.

Fiets-3-daagse
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Dit jaar zullen de gemeen-
ten Geertruidenberg en 
Waalwijk in het lint van 
Waspik, Raamsdonk en 
Raamsdonksveer en in het 
buitengebied verkeers-
maatregelen nemen om de 
verwachte extra verkeers-
overlast door de werk-
zaamheden aan de A27 en 
knooppunt Hooipolder te 
beperken. Daardoor moet 
het voor het verkeer dat 
op de snelwegen thuis-
hoort, onaantrekkelijk 
worden om een sluiproute 
door het lint of buitenge-
bied te nemen. Alle bewo-
ners van het lint zijn eind 
februari dmv een brief op 
de hoogte gebracht van de 
laatste stand van zaken. 
Graag informeren wij via 
deze weg ook in het al-
gemeen over dit project. 
De gemeenten zullen de 
aanwonenden in juni/juli 
verder informeren.
Volgens de huidige plan-
ning gaan de werkzaam-
heden aan knooppunt 
Hooipolder en A27 in 
2023 starten en zullen 
deze duren tot 2031. 
Vanwege de wijzigin-
gen die rond Hooipolder 
gaan plaatsvinden, zal er 
in het Lint door Waspik 
(Schoutstraat t/m Bene-
denkerkstraat) een toena-
me ontstaan van verkeers-
bewegingen.
Het is te verwachten dat 
tijdens de werkzaam-
heden de behoefte om 
te sluipen door verkeer 
vanaf de snelwegen zal 
toenemen, zowel door het 
lint als het buitengebied. 
Na de reconstructie van 
Hooipolder veranderen 
diverse verkeersstromen: 
het huidige sluipverkeer 
zal naar verwachting af-
nemen, maar door het ver-
plaatsen van aansluiting 
34 Raamsdonksveer naar 
aansluiting 33 Oosterhout 

Hooipolder: de gevolgen voor Waspik
via een nieuwe verbin-
dingsweg, zal het verkeer 
tussen Waspik en Raams-
donksveer (v.v.) via het 
lint en het buitengebied 
toenemen.
Zonder maatregelen zal 
dat extra verkeer voor 
ons lint helaas tot extra 
overlast leiden: meer ge-
luid, meer trillingen, meer 
fijnstof en meer verkeer-
sonveiligheid. Daarom 
hebben de gemeenten 
Geertruidenberg en Waal-
wijk besloten om vóór de 
start van de werkzaamhe-
den een pakket maatrege-
len in lint en buitengebied 
te nemen. En daar zijn 
we blij mee! Bij de uit-
werking daarvan hebben 
zij samengewerkt met 
bureau Arcadis, provin-
cie Noord-Brabant en de 
belangengroepen uit het 
lint en buitengebied. De 
plannen zijn door beide 
gemeenteraden goedge-
keurd.
Op hoofdlijnen gaat het 
om de volgende samen-
hangende korte termijn 
maatregelen:
Verlagen van de maxi-
mumsnelheid in ons lint 
tussen de Schoutstraat en 
de rotonde in Raamsdonk 
naar 30 km; in de rest van 
het lint (rotonde in Raams-
donk t/m de Beethoven-
laan in Raamsdonksveer 
blijft de max-snelheid zo-
als die nu is;
Aanpassen van de huidi-
ge snelheid beperkende 
maatregelen (m.n. drem-
pels en versmallingen) 
van de Kerkstraat in Was-
pik t/m de Beethovenlaan 

in Raamsdonksveer plus 
realiseren van enkele 
nieuwe; deze zijn nodig 
om de maximumsnel-
heid zo goed mogelijk te 
reguleren en de reistijd 
tussen (afslag) Waspik en 
Raamsdonksveer te ver-
lengen;
Verbeteren van de route 
Oudestraat in Waspik - 
Achterste Dijk in Raams-
donk, incl. snelheid be-
perkende maatregelen; 
hierdoor wordt de ver-
keersdruk in de bebouw-
de kom van Raamsdonk 
en Waspik verlicht;
Plaatsen van verkeers-
lichten op het viaduct in 
de Zijlweg over de A59; 
om de route door het bui-
tengebied minder aan-
trekkelijk te maken;
Eenrichtingsverkeer op 
de Hooiweg richting Was-
pik; met hetzelfde doel.
Het doel van dit pakket 
maatregelen is dat zo veel 
mogelijk verkeer de snel-
wegen aanhoudt om de 
kernen Waspik en Raams-
donk leefbaar te houden. 
Zoals de planning er op 
dit moment voor staat 
zullen de gemeenten de 
korte termijn maatrege-
len voor het einde van dit 
jaar uitgevoerd hebben. 
In het volgende jaar zul-
len de gemeenten de ef-
fecten van de maatregelen 
monitoren. Indien nodig 
worden maatregelen aan-
gepast en/of aanvullende 
maatregelen genomen. 
Dan zullen de maatrege-
len optimaal zijn voordat 
het werk aan Hooipolder 
daadwerkelijk aanvangt.

Nieuwe sporthal update

Eind augustus vorig jaar heeft het Platform Waspik een 
korte enquete uitgezet op hun website en Facebook 
pagina waarin de mening gevraagd werd van alle 
Waspikse bewoners over de voorgenomen plannen 
van de gemeente voor nieuwbouw van Sporthal 
Waspik. Uit die enquete kwamen 6 mogelijke locaties 
naar voren waarvan onze inwoners het een geschikte 
locatie zouden vinden voor de nieuwe sporthal. Daarna 
heeft er begin oktober een overleg plaatsgevonden 
tussen Platform Waspik en vertegenwoordigers van 
de gemeente. In dit overleg heeft Platform Waspik 
de voorkeuren van de bewoners kenbaar gemaakt en 
gemotiveerd. Naast onze input heeft de gemeente op 
deze zelfde manier ook overleg gehad met andere 
partijen en met al deze input is de gemeente aan de 
slag gegaan om een mogelijk nieuwe locatie voor de 
sporthal te bepalen. Op dit moment is er helaas nog niet 
veel bekend over wat er uiteindelijk geconcludeerd is 
door de gemeente. Aangezien het Platform Waspik 
onze bewoners graag op de hoogte houdt, zullen we dit 
proces blijven volgen en wederom een update geven 
bij een volgende mogelijkheid.

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 
door de cliënt rechtstreeks aan de chauffeur vergoed. 
Sinds 8 maart 2017 heeft de VBW al zo’n 2400 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.

VBW zoekt chauffeurs

Sociaal Contact
Waspik

Ineke Warren

Grace Mac Gillavry

Marian van den Berg
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wordt is voor eigen reke-
ning. 
Deelname kost € 3,- p.p. 
De tochten eindigen on-
geveer om 16.00 u. Reser-
veren kan uiteraard ook 
voor een familiereünie, 
bedrijvenuitje, excursie 
van school enz. 
Al die mensen die al eens 
meegelopen of meege-
fietst hebben zijn ontzet-
tend enthousiast over de 
verhalen en anekdotes die 
verteld worden. Ook prij-
zen zij de moderne wijze 
waarop de tochten geor-
ganiseerd worden, nl met 
hoofdtelefoons op, waar-
door niets verloren gaat.
Overdracht oude foto’s, 
albums, bidprentjes, an-
sichtkaarten enz.
In ons archief slaan wij 
veel oude foto’s en bid-
prentjes op van Waspik 
e.o. Dat lukt ons doordat 
veel mensen foto’s of al-
bums, bidprentjes en oude 
ansichtkaarten van over-
ledenen aan ons overdra-
gen. Mooie schilderijen 
van hoe Waspik er vroe-
ger uit zag, voorwerpen 
die verband houden met 
ons verleden, worden ons 
aangeboden. Daarmee 
kunnen wij het erfgoed 
van Waspik weer com-
pleter maken en uiteraard 
aantrekkelijker voor onze 
Waspikse bevolking.
Dus als u over zaken 
beschikt, zoals hier ge-
noemd, en u weet niet wat 
u ermee moet doen: bel 
ons even of ga op dins-
dag- of donderdagmorgen 
even naar het Heemhuis 
met de vraag of de Heem-
kundekring er iets mee 
kan doen.
Koninklijke Harmonie 
Volksvlijt en Volksver-
maak heeft eigendom-
men overgedragen aan de 
Heemkundekring.
Op 13 mei heeft Harmo-

nie Volksvlijt en Volks-
vermaak officieel een 
aantal eigendommen 
overgedragen aan Heem-
kundekring Op ’t Goede 
Spoor. Enkele voorbeel-
den: uniformen, tamboer-
maîtrestokken, een be-
renmuts, drie prachtige 
vaandels, schellenbomen, 
diverse fotolijsten, maar 
ook de partituur en blad-
muziek van de Jubile-
ummars 1981, welke 
gecomponeerd is door 
Christiaan Kuijten, als-
mede de partituur en blad-
muziek van de “Waspikse 
Feestmarsch 1932”welke 
gecomponeerd is door 
Piet Kuijten. Voor de Har-
monie een emotioneel 
moment. De Heemkun-
dekring zal zorg dragen 
voor het goed bewaren 
van deze eigendommen 
van een 141 jarige Har-
monie, zodat in lengte 
van dagen Waspik kennis 
kan blijven maken van al 
het goede dat Volksvlijt 
en Volksvermaak Waspik 
gebracht heeft.
Open Monumenten Dag
Op 10 sept. vindt weer 
de jaarlijkse OMD plaats. 
Ook Waspik werkt hier-
aan mee en zal in sa-
menwerking met Sprang 
Capelle een dag verzor-
gen die staat in het teken 
van duurzaamheid. Via 
de media zullen wij tegen 
die tijd meer informatie 
verstrekken, maar noteert 
u de datum alvast in uw 
agenda!
Lezingen.
Voor het seizoen 2022-
2023 is het bestuur van 
de Heemkundekring weer 
druk bezig met het plan-
nen van vijf lezingen. We 
kunnen nu al verklappen 
dat het een zeer divers 
programma wordt. Pro-
gramma op website www.
goedespoorwaspik.nl.

Woensdag 22 juni is het weer zover! Cliënten van SCW 
samen met vrijwilligers, gaan genieten van een twee 
uur durende rondvaart vanuit Drimmelen! Iedereen 
heeft er veel zin in! We starten de dag met een heerlijk 
kopje koffie/thee en lekkers! Om 12.15u gaan we 
inschepen en om 12.30u vertrekt de boot! Tijdens de 
twee uur durende rondvaart gaan we genieten van de 
prachtige omgeving en een heerlijke lunch! Om 14.30u 
zijn we terug in Drimmelen en rijden we naar Waspik. 
Weer thuis gaan we nagenieten van deze prachtige dag! 
Heel veel dank aan het “Stimuleringsfonds van Thebe 
Extra”. Zonder hun financiële bijdrage zou dit niet 
mogelijk zijn geweest! En natuurlijk ook dank voor de 
begeleiding door onze vrijwilligsters van SCW.

Rondvaart SCW

Al enkele jaren organiseert de Stichting “Eropuit in 
Waspik“ met succes verschillende activiteiten. Met het 
volgende doel: ‘Samen het vakantiegevoel beleven.” 
Soms is de zomervakantie wat aan een de lange kant 
voor iemand. Familie en vrienden zijn op vakantie en 
u zit thuis en mist de contacten met hen. Hiervoor is 
het programma van EropUit in Waspik ontwikkeld! 
Mogelijk denkt u als inwoner bij het lezen: wat 
een leuke activiteiten en wilt u aan enkele van deze 
activiteiten deelnemen, dat kan natuurlijk. Iedereen 
kan zich voor een of meerdere activiteiten aanmelden, 
zowel jong, oud, of gewoon als vrijwilliger om bij 
de activiteit te ondersteunen. Dit alles is mogelijk en 
nogmaals: iedereen is van harte welkom om er met 
elkaar van te genieten. Het volledige programma is via 
Den Bolder verkrijgbaar.

Eropuit in de zomer!

Heemkundekring Op ‘t Goede Spoor
Inschrijven dorpswande-
lingen en fietstochten
Vele mensen hebben ooit 
al eens gebruik gemaakt 
van onze dorpswandelin-
gen. Vooral families en 
bedrijven nemen steeds 
vaker contact met ons op 
om zo’n wandeling on-
der leiding van een gis 
te doen. Overigens niet 
alleen wandelingen, maar 
ook een mooie fietstocht 
door en langs Waspik 
e.o. is een aanrader, en 
dit alles met behulp van 
zendertjes en ontvangers, 
waardoor u van de tekst 
van de gids niets hoeft 
te missen. Ook nu weer 
kan iedereen inschrijven 
voor een dorpswandeling 
of dorpsfietstocht on-
der leiding van één van 
onze gidsen. Inschrijven 
kan via Anita Zijlmans: 
dorpswandeling@goede-
spoorwaspik.nl.  
Voor de volgende data 
kan men tot een week 
voor datum inschrijven:
18 juni dorpswandeling 
aanvang 13.30 u bij ons 
Heemhuis
20 augustus aanvang 
13.30 u bij ons Heemhuis
17 september fietstocht 
aanvang 13.30 u bij ons 
Heemhuis
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 
een pauze met koffie/thee 
of iets dergelijks in één 
van de horecagelegenhe-
den van Waspik. 
Hetgeen geconsumeerd 

Het gemoedelijk Waspiks Heemkundekoor is op zoek 
naar nieuwe muzikale begeleiding. Het koor zingt 
liedjes uit ook uit het heden en verleden, die vooral 
door ouderen graag meegezongen worden.
Elke eerste en derde maandagavond van de maand 
wordt er in Buurthuis ’t Schooltje in Waspik 
gerepeteerd. De repetities en optredens staan onder 
leiding van dirigent Ad de Klijn.
Er wordt gezocht naar een accordeonist, die zelf 
in bezit is van een accordeon òf pianist, die op de 
elektronische piano van het koor, deze muzikale 
begeleiding op zich wil nemen tegen een vergoeding. 
De optredens zijn in de middag of begin van de avond.
Interesse
Mensen, die hier interesse in hebben, kunnen zich 
melden bij de voorzitter van het Heemkundekoor 
mevr. Joos Stroop- Voermans. Te bereiken via mobiel 
op tel.nr. 0651202627 of per e-mail via joosstroop@
home.nl 

Heemkundekoor zoekt 
accordeonist / pianist
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Harmonie van Vlijt en Vermaak

Harmonie Volksvlijt en Volksvermaak is niet meer. 
Vorige maand werd tijdens een laatste verenigingsdag 
het vaandel overgedragen aan de Waspikse heemkun-
dekring. Bij die gelegenheid vertolkte Andre Smits 
met een mooi gezelschap muzikanten het officieuze 
slotakkoord van V&V. De tekst is te mooi om niets 
mee te doen, dus bij deze...

Het was dokter Freericks, in 1881
Hij zorgde voor welzijn, van iedere mens

Er werd veel gezopen, in donkere cafeetjes
In moeilijke tijden, men leefde intens

De lieden moesten zichzelf gaan vermaken
En daarom werd toen een club opgericht

En iedereen wist, daar zit zeker muziek in
De harmonie van Vlijt en Vermaak
De harmonie van Vlijt en Vermaak

Op dinsdag bij Basse, we waren met 50
Orkest van allure, een daverend succes

Biertje van Keessie, een frietje van Rinie
En Nelleke schonk nog een neut uit de fles

En iedere keer, nog net voor het sluiten
Nog ééntje voor Pieter, voor Peter en Kees

Een Cowboy Rapsody, we zongen het allemaal samen 
De harmonie van Vlijt en Vermaak
De harmonie van Vlijt en Vermaak

Op Hemelvaartsochtend, we waren met 30
Liepen we het dorp rond, in rijen van vier
Van achter de ramen, in schaarse flanellen
Keken de mensen, naar het statig vertier
En na het gebed en de zegen van boven

Een broodje met worst en een bakkie met troost
Proost op de dauw en de vaart van de Here

De harmonie van Vlijt en Vermaak
De harmonie van Vlijt en Vermaak

Wie van ons had ooit kunnen denken
Dat Vlijt en Vermaak niet meer zou bestaan
We hebben nu samen ons cluppie ontbonden

Eenieder zal nu zijn eigen weg gaan
De één bij de buren, een ander wat verder

Trompet aan de wilgen, een hoorn aan de muur
Maar in ons geheugen die prachtige klanken
Van harmonie Waspik van Vlijt en Vermaak
Van harmonie Waspik Volksvlijt en Vermaak

Vincent
Over Waspik...

door

De kabeltrekkers raasden door het land
Het liep dan ook behoorlijk uit de hand

De stoepen zijn een aanslag voor je kuiten,
Ik durf al dagenlang niet meer naar buiten…

(Melodie:  Het lied van de druivenplukkers (Mary Servaas))

Je kunt het niet niét gemerkt hebben, het afgelopen jaar. De stoepen en fietspaden 
in Marioepol lagen er nog beschaafd bij, in vergelijking met die van ons. Voor 
iedereen was het een uitdaging om te voet door het dorp te manoeuvreren, 
ouderen bleven binnen uit heup- en kniebesparende overwegingen. Alleen de 
jongeren namen de uitdaging aan en zagen het als een kapot vette free-running 
challenge. 
Er gingen complottheorieën rond dat Poetin erachter zat; die spittende en 
hamerende, ingekuilde (en dus beenloze) Roemenen, Hongaren, Bulgaren en 
Oeigoeren waren in werkelijkheid  Russische huzaren -of kozakken, dat mag 
ik kwijt zijn, die haal ik altijd door elkaar, net als huzarensalade en russisch ei-   
die gestuurd waren om het Westen vanaf de bodem te ondermijnen. Hellup!!! 
Stoepwappies, dat ontbrak er nog maar aan. Alsof het zo al niet erg genoeg is.
Hoe kan het bestaan dat die glasvezelgiganten letterlijk ieder trottoir binnen 
onze bebouwde kern én daarbuiten hebben ondergraven en omgetoverd in een 
cakewalk?  Als ik het als (brave, oplettende) burger in mijn hoofd zou halen om 
het publieke domein op dergelijke wijze aan te randen , dan zou ik gemangeld 
worden op de sociale media, uitgemaakt worden voor stoepboer of erger en mijn 
gezin zou  uit veiligheidsoverwegingen moeten worden ondergebracht in een of 
ander Drents gehucht waar nog antennes op het dak staan. Waarom mogen zij, die 
glasvlegels, ons dan straffeloos onderwerpen aan hun ‘interventies’? Uiteindelijk 
is de gemeente uit arrenmoede maar begonnen met de herstelwerkzaamheden.  
Maar het deugt voor geen meter!
Pfff…. Zo, dat is er uit. Nu weer even rustig, druktemaker! Natuurlijk moet je 
over dit soort malheur heenkijken en focussen op de goede dingen des levens. 
Vooralsnog is de corona uit zicht – maar de apenpokken dienen zich nu weer 
aan; benieuwd wat dat voor verrassingen oplevert. Ik voel gelukkig nog niet 
de neiging om in bomen te klimmen of extra banaantjes in te slaan. Weet u 
trouwens  (tip van de dag!!!) dat je de banaan niet moet openen bij het steeltje,

maar aan de andere kant? Dat doen 
chimpansees namelijk: ze kunnen dan 
de banaan aan het steeltje vasthouden.  
Zijn die apen nou zo slim of zijn wij 
nou zo dom?  Misschien is het niet eens 
zo gek, zo’n apenpokkenbesmetting!
En het wandelseizoen is weer 
begonnen. Opnieuw verbazen we ons 
over hoe mooi Waspik inmiddels is 
geworden. De Veste, het voedselbos, 
het natuurgebied aan de noordkant 
van het halvezolenpad, er is zoveel om 
van te genieten! Wie maakt zich dan 
nog druk om een ongelijk stoepje??? 
Ik niet, hoor!!

vvdhoven@home.nl

Stoep-
sores

Hartelijke groet,
Vincent

VVDHOVEN@HOME.NL



Voel je écht thuis bij De Statie Wonen

€ 1849,- vlak / € 3250,- elektrisch

NIEUW
Programma

Montego

Alle relaxfauteuils in maatwerk,
leverbaar in vele kleuren leder en stofJaloezieën

Lamellen
Rol- en vouwgordijnen
Dupli- en plisségordijnen

Raamdecoratie
voor elke ruimte

Gratis
linnen
pakket

* Vraag naar de mogelijkheden

      PICOKRIE


