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Mede mogelijk gemaakt door

Rode Rozen
Waspik heeft al vele bekende artiesten voortgebracht, waarvan Jantje
Koopmans tot op heden de
meest bekende was. Daar
kan wel eens snel verandering in komen. Hubert,
Manouk, Nienke en SEM
staan te trappelen om in
zijn voetsporen te treden.
Achterkleinzoon Sem Rozendaal en de Waalwijkse
Nienke Fitters, met roots
in Waspik, deden mee aan
The Voice en de Waspikse Manouk aan The Voice
Kids. Zoon Hubert draait
al jaren mee in de Waspikse
muziekscene en heeft zijn
sporen al ruimschoots verdiend. Deze avond brengen
zij u een prachtig avondvullend muziekprogramma
met ieder hun eigen genre,
met af en toe een muzikale
knipoog naar “Rode Rozen”. Wij zorgen voor een
sfeervolle zaal met veel
staanplaatsen. Zorg dat u op
tijd een kaartje bemachtigd,
dan zit u alvast op rozen!
Sta-concert: Hoofdact SEM
met band, m.m.v. Hubert
van Eersel, Manouk van
Campen en Nienke Fitters.

Theatrale fietstocht bij Den Bolder
Beheerder Fred van der
Velden vertelt: “De combinatie van de locaties en
de optredens maakt het zo
mooi. Je komt op plekken
waar je normaal nooit de
gelegenheid toe krijgt en
alle acts zullen speciaal
voor dit event een voorstelling creëren. Je bent
gezellig heel de middag
op pad en ziet verschillende artiesten en locaties.
Ik zou zeggen, laat jezelf
vooral verrassen!” Benieuwd hoe je aan dit evenement kunt deelnemen?
Neem dan een kijkje op
de website van Den Bolder: www.denbolder.nl.
Den Bolder organiseert
op zondag 25 september
2022, 13:30 uur een theatrale fietstocht genaamd
Allo Allo - Théàtre à
Vélo. De theatrale fietstocht zal de aftrap zijn van
het Boldertheaterseizoen
2022 - 2023.
Caberet, zang en theater
zullen door verschillende
artiesten worden uitgevoerd, verspreid over een
route van 9 km in en rondom Waspik. De route zal
onder begeleiding van een

gids worden gefietst en
laat de verborgen parels
van Waspik naar voren
komen. Wie het Halve Zolen Festival in 2017/2018
in Waspik heeft beleeft
kan dit beamen.
Te zien zijn; Zangeres
Annet Dellegno, Clownsduo Brok & Broos, Ierse
Folkgroup
Grámhara,
Toneelgroep Het Tweede
Bedrijf, Cabaretier Mark
van de Veerdonk, Motown Trio Bedazzled én
Troubadour SEM.

zombies@deDisco
De Disco is verlaten en overgenomen door
zombies! Wie redt de Geldkist van den Bolder en
vindt het meeste geld zonder gepakt te worden?

Herfstconcert
Nog even nagenieten van
de zomer of alvast in de
stemming komen voor de
komende herfst? Dat kan,
want op dinsdag 11 oktober organiseert de werkgroep Blaasconcerten weer
een Herfstconcert in Den
Bolder.
Een sfeervol concert waarbij Duinstedenkapel Waalwijk onder leiding van
Henk van Hulten en Seniorenorkest S.O.N.G. Nieuw
Ginneken onder leiding van
Ad de Klijn een optreden
zullen verzorgen. Beide
orkesten hebben al diverse
keren hun muzikale kwaliteiten in Den Bolder ten
gehore gebracht en ook dit
keer zal er door hen weer
een afwisselend programma gepresenteerd worden.
De aanvang van het Herfstconcert is 14.00 uur met
inloop vanaf 13.30 uur, en
zoals altijd gratis entree.
U bent van harte welkom
om te komen luisteren naar
hetgeen beide orkesten ten
gehore zullen brengen.

6-12 jaar
Rabozaal Den Bolder
8 oktober 13-18 uur
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Eindelijk: de tweede Waspikse Dorpsquiz

Gek op paarden?

Het idee dat ontstond in
2017 en zijn 1ste editie
had op 6 oktober 2018,
krijgt uiteindelijk zijn
vervolg!
Met veel enthousiasme
werd gestart met de voorbereidingen voor 2e editie
van DWDQ. Na een zeer
succesvolle eerste editie,
met ruim 800 deelnemers,
was de beslissing om door
te gaan snel gemaakt. Met
een aantal nieuwe gezichten binnen de werkgroep
werd al begin 2019 gestart met de vragen van
het quizboek. Op 26 september 2020 zou wederom Waspik in teken staan
van de ‘Quiz’. Maar het
liep anders….
Corona / COVID gooide
roet in het eten. De wereld - en dus ook Waspik
- stond op z’n kop en logischerwijs kon de Quiz
op zaterdag 26 september
2020 niet doorgaan. Ook
het alternatieve programma, het Groot 1,5 meter
spel, en de nieuwe geplande datum van zaterdag 25
september 2021 kon uiteindelijk geen doorgang
vinden.

“storm en wind, hagel of regen: niets houdt ons tegen”
Ben jij ook zo’n buitenmens en gek op paarden? Dan
wil ik graag twee geweldige pony’s aan je voorstellen;
Dit zijn Dartmoor pony’s Peekhills Sherlock en Morse.
Sherlock en Morse zijn geboren in Engeland, ze zijn
nu vijf jaar oud en wonen alweer drie jaar bij ons in
Waspik. Sinds een jaar zijn wij bezig met het beleren
en trainen voor de koets. Misschien heb je ons weleens
voorbij zien komen in het dorp. Rijden met de koets doe
je altijd met twee personen, zeker als er twee pony’s
voor de koets staan. De menner zit voorop de koets
en stuurt de pony’s de gewenste richting uit. Achterop
de koets staat de groom. De groom let op het verkeer,
houdt de koets in evenwicht en helpt de menner met
allerlei hand-en-spandiensten voor, tijdens en na het
rijden. Wij zoeken een extra groom die ons team wil
komen versterken.
Dus ben jij; (of ken jij iemand): Gek op paarden,
minimaal 20 jaar oud, niet bang aangelegd, vind je het
leuk om meer te leren over mennen en om, op termijn
ook, mee te gaan op wedstrijd. Stuur dan een berichtje
naar Dartmoor.Driving@gmail.com.

Maar zaterdag 24 september 20222 is het zover - de
2e editie van DWDQ met
aansluitend op zaterdag 8
oktober de prijsuitreiking
met een grandioze feestavond.
Helaas hebben wij een
aantal afmeldingen ontvangen maar met 36
teams en een kleine 800
deelnemers zal Waspik
weer op zijn kop staan.
Wij als commissie hebben, ondanks de corona
perikelen, getracht weer
een gevarieerd Quizboek
te maken. Zonder iets te
prijs te geven kunnen we
deelnemers mooie opdrachten en uitdagende
vragen beloven.
De 1ste opdracht is ondertussen voltooid. Veel
teams hebben ons verrast

met spetterende filmtrailers en bijbehorende geweldige filmposters, chapeau! De winnaar zal op
donderdag 1 september
op een Oscar-waardige
manier worden bekend
gemaakt in Buurthuis ’t
Schooltje.
Voor ons als commissie
zijn het nog een aantal
drukke weken. Zowel de
Quiz als de feestelijke
prijsuitreiking vragen nog
wat voorbereiding, maar
alle draaiboeken zullen
gaan zorgen voor een
prachtige Quizdag met
een daverend afsluitend
feest in de Theresiakerk te
Waspik. We zijn er (bijna)
klaar voor en wij hebben
er zin in! Tot dan!
Organisatie DWDQ

Buurthuis ‘t Schooltje
Omdat de maatschappij constant in beweging is, moet buurthuis ’t Schooltje daar
in mee. Hoe zorg je er voor dat een instituut dat al zoveel jaar bestaat, nog met
zijn tijd meekan? Die vraag werd aan de directe omwonenden én de gebruikers
van ’t Schooltje in het voorjaar gesteld middels een enquête. Vernieuwing,
verjonging, verbouwing, verandering van aanpak, het komt allemaal aan bod in
onze toekomstvisie voor de komende 5 jaar. Het bestuur is hier nog druk mee
bezig, maar dat er veranderingen zullen gaan komen moge duidelijk zijn! Wij
zullen iedereen hierover later nog informeren.
Voor nu hebben we voor het najaar inmiddels al een mooie agenda kunnen
samenstellen. Het bruist in ’t Schooltje, en dat mag gezien worden!!
De agenda voor najaar 2022 ziet er als volgt uit:
Zaterdag 24 september: spelavond DWDQ
Zaterdag 8 oktober: prijsuitreiking/feestavond DWDQ
Zondag 9 oktober: Kaartmarathon: opgeven kan tot 1 oktober
Zondag 16 oktober: rommelmarkt: van 10 tot 16 uur
Zondag 23 oktober: Iers-Schotse Muziekdag
Vrijdag 18 november: PUBQUIZ: en gelukkig, daar is hij weer!
Kortom: ’t Schooltje bruist en hopelijk bruist heel Waspik mee! CU in the City!

Muziekquiz
De zevende Waspikse
Muziekquiz
wordt
gehouden op zaterdag 26
november bij Hieriest.
Inschrijven kan tot 25
november
door
een
mail te sturen naar
waspiksemuziekquiz@
gmail.com
onder
vermelding
van
de
teamnaam en het aantal
deelnemers.
Deelname
kost 10 euro per team.
Een team bestaat uit
minimaal 3 en maximaal
5 deelnemers boven 16
jaar. Meer info is spoedig
te vinden op de pagina van
de Waspikse Muziekquiz
op Facebook.

Dorpskrant Waspik is een
initiatief van Platform
Waspik en verschijnt
vier keer per jaar huis
aan huis in Waspik.
Jaargang 15, nummer 3
Oplage: 2500 stuks
Redactie en vormgeving:
Marcel Donks Tekst en
Vormgeving
De volgende uitgave is
in december 2022. Kopij
kan aangeleverd worden
tot vrijdag 25 november
op Schoolstraat 12 of
via: dorpskrantwaspik@
home.nl.
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De datum van dit mooie
en aparte muziekfestijn
werd al eerder aangekondigd. De organisatie van
deze dag heeft niet stilgezeten en probeert optimaal haar best te doen om
een prachtige dag voor te
bereiden. En natuurlijk
moeten nu alle nieuwsgierige muziekliefhebbers
worden
geïnformeerd
over alles wat ze op die
dag kunnen verwachten.
Informatie over het programma, de bands die optreden, hoe je moet aanmelden om zeker te zijn
van een plaatsje, de entreeprijs en alle Keltische
extra verrassingen.
De zaal wordt opengesteld op die Keltische
zondag om 12.30 uur en

het programma begint om
13.00 uur. Er zijn contacten gelegd met een viertal
bijzonder
enthousiaste
bands, te weten: Grámhara uit ons eigen Waspik,
The Foxes uit Amersfoort, Jigsaw uit Veghel
en omstreken en Tobemore uit Wageningen. Natuurlijk gaan deze bands
zich uitgebreid voorstellen tijdens hun optreden.
Tussen de optredens door
wordt door de organisatie
een ruime pauze aangehouden om de bezoeker
in de gelegenheid te stellen om te proeven van de
Keltische sfeer.
Dat proeven kan letterlijk als we het hebben
over Keltische drankjes
en hapjes. Natuurlijk wil-

len veel bezoekers onder
andere wel meer weten
over een hele fijne Schotse Whisky! Als het weer
het toelaat zijn er buiten
op de parkeerplaats ook
verrassingen, alles in de
sfeer die past bij deze
Iers-Schotse Muziekdag.
De entreeprijs voor deze
unieke Muziekdag bedraagt slechts vijf euro. Je
kunt vanaf half september
plaatsen reserveren via
onze site https://www.
buurthuis-schooltje.nl/
Dan ben je in ieder geval
verzekerd van toegang!!
Het is als vervolg op een
succesvolle eerste editie
zeker te verwachten dat
het aantal bezoekers groot
zal zijn. De organisatie zal
er alles aan doen om de
ware liefhebbers van dit
muziekgenre aangenaam
te verrassen met spectaculaire optredens. Maar
tevens zal de organisatie
alle energie aanwenden
om iedereen te behagen
met een typisch Keltisch
sfeertje waar iedereen van
kan genieten. Als alles
naar wens verloopt is de
verwachting dat dit IersSchots Feest een bijzondere traditie wordt.

Vakantie begon voor Arabesk met klapstoelen

Coach Antje brengt je verder
Op 5 september kwam de
grote droom van Antje
Snels-Zijlmans uit. Na
18 jaar werkzaam te zijn
geweest in het basisonderwijs, zette zij de stap
naar een eigen kinder- en
jongerencoachpraktijk
in Waspik. Met de ruime
ervaring die zij heeft opgedaan wil zij kinderen,
jongeren én hun ouders
helpen bij problemen op
het
sociaal-emotionele
vlak. Van coaching en
persoonlijke begeleiding,
tot het aanbieden van trainingen en lespakketten.

ren van ongeveer 4 t/m 16
jaar verder helpen. Daarbij worden ouders actief
betrokken, omdat juist
zij hun kind echt kunnen
helpen. Ze werkt bijvoorbeeld aan meer zelfvertrouwen bij een kind, het
overwinnen van angsten,
of het beter omgaan met
boosheid. In een veilige
setting, kortdurend en
laagdrempelig, ontdekken
welke vaardigheden er
nog geleerd mogen worden en met een actieplan
richting het gewenste
doel.
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Elke ouder kan erover
meepraten: een kind
dat niet luistert, aan het
scherm gekluisterd zit
of een grote mond heeft.
Alledaagse situaties die
de sfeer in huis niet beter
maken. Maar soms gaat
het verder en krijg je het
niet zelf opgelost. Antje:
“Wanneer het even niet
lukt om ingesleten patronen te doorbreken, dan
kun je best een frisse blik
van buitenaf gebruiken.
Dat is niet erg, het is juist
een moedige stap uit zorg
voor je kind. Soms kan
een kleine verandering in
de goede richting al een
groot effect hebben.” Met
haar nieuwe praktijk wil
Antje kinderen en jongetureel
Sociaal Cul

Bolder
Centrum Den

19
Schoolstraat
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T: (0416) 31
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Naast persoonlijke begeleiding biedt Antje ook
trainingen aan. Bijvoorbeeld op het gebied van
‘leren leren’. Antje: “Veel
kinderen/ jongeren hebben moeite zich te concentreren. Er komt niet
uit wat erin zit, de motivatie is ver te zoeken,
of zij weten niet hoe te
plannen en organiseren.”
Speciaal voor hen is er
de training ‘Ik leer leren’.
Ook voor het leren zonder
faalangst en stress zijn er
goede tips, oefeningen en
handvatten in deze bewezen effectieve training.”
Binnenkort start de eerste groepstraining. Meer
info rmatie is te vinden op
komverderbijantje.nl.

Tijdens een prachtige warme zomeravond sloot Arabesk op 18 juli j.l. het seizoen af met een klapstoelenconcert in het park aan de Raadhuisstraat. Het koor zong vrolijke, gezellige nummers voor een weliswaar klein publiek. Maar de ongeveer 50 toehoorders waren enthousiast en daar gaat het uiteindelijk om. Ook burgemeester Sacha Ausems en haar man waren van de partij.
Een eerste keer dat het koor zo aan de vakantie begon en het is de koorleden goed bevallen. Dus wellicht is hier een traditie geboren. Arabesk
keek terug op een druk maar prachtig jaar waarin ze na uitstel door Corona in maart uiteindelijk hun jubileumconcert hebben gegeven. Een
vakantie was dan ook meer dan verdiend. Vanaf 5 september zijn de repetities weer opgestart.
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Iers-Schotse muziekdag in ‘t Schooltje
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Heemkundekring nieuws

Galerie Den Bolder

Voor het seizoen 20222023 is het bestuur van
de Heemkundekring weer
druk bezig geweest met
het plannen van vijf lezingen, dorpswandelingen
en dorpsfietstochten. Wat
kunt u van ons verwachten in het nieuwe seizoen:
1 okt. zetten wij onze vrijwilligers in het zonnetje
6 okt. houden we in ’t
Schooltje om 20.00 u een
lezing over Vincent van
Gogh in Brabant. U bent
welkom (leden gratis en
niet leden betalen €3,50)
8 okt. gaan we op excursie naar onze mooie stad
Breda: zie onze website
15 okt. gaan we met
de besturen van de drie
Heemkundekringen uit
onze gemeente een mooie
dorpswandeling
door
Waspik houden.
22 nov. een lezing in Den
Bolder over de Revolutionaire ontwikkelingen in
de geneeskunde tijdens de
19e en 20e eeuw. U bent
welkom (leden gratis en
niet leden betalen €3,50)
12 jan. een lezing in ’t
Schooltje over de Slag bij
’t Capelse Veer. U bent
welkom (leden gratis en
niet leden betalen €3,50).
Voor hen die geïnteresseerd zijn: u wordt verwelkomd door een echte
Shermantank.

Tot en met 12 oktober zijn er in Den Bolder werken te
zien van Diny Kamp-Savelkouls en Berry Vermeulen.

2 mrt een lezing in ’t
Schooltje over China, een
reis van 1000 mijl. U bent
welkom (leden gratis en
niet leden betalen €3,50).
18 april een lezing in Den
Bolder over Kunst en Kliko: een gezellige aanrader
en natuurlijk bent u ook
hier weer van harte welkom.
Het gehele programma
kunt u vinden op onze
website
www.goedespoorwaspik.nl Ook via
de media geven wij steeds
uitvoerig uitleg over de
aanstaande lezing of een
andere activiteit.
We kunnen dus gerust
stellen dat de Heemkundekring erg actief is
geweest om een mooi
jaarprogramma samen te
stellen. Uiteraard is dit
nog niet alles en worden
in de loop van het jaar
nieuwe activieteiten toegevoegd. We houden u op
de hoogte.
Na onze vorige oproep
om historisch erfgoed
over te dragen aan onze
Heemkundekring hebben
wij van Piet Boons een
aantal mooie stukken mogen ontvangen m.b.t. de
land – en tuinbouw van
ons dorp. Wij zijn daar
heel blij. Daarvoor dank
aan Piet!
U kunt altijd deze voor-

werpen enz. bewonderen
in ons Heemhuis in de
Kerkstraat. Ook is het
altijd mogelijk is oude
foto’s of albums, bidprentjes en oude ansichtkaarten van overledenen
aan ons over te dragen.
Daarmee kunnen wij het
erfgoed van Waspik weer
completer maken en uiteraard aantrekkelijker voor
onze Waspikse bevolking.
Dus als u over zaken
beschikt, zoals hier genoemd, en u weet niet wat
u ermee moet doen: bel
ons even of ga op dinsdag- of donderdagmorgen
naar het Heemhuis met
de vraag of de Heemkundekring er iets mee kan
doen.
Wist u dat…
De Heemkundekring ook
dit jaar weer met DWDQ
mee zal doen, maar nu
samen met de groep “Ut
maog genne naom hebbe”. De nieuwe naam van
de “gefuseerde” groepen
is “Het Spoor loopt”
Dat het boek “Tradities in
Brabant” bij ons te koop
is voor €25,00
Wij op zoek zijn naar iemand die promotiefilmpjes (voor op facebook)
wil maken voor de HKK,
bv. voor een activiteit die
gepland staat enz.
Wij ook dit jaar weer
meedoen aan de actie van
de Rabo ClubSupport.
Wij zouden het heel fijn
vinden dat u als lid van
de Rabobank uw stem
uit gaat brengen op onze
mooie vereniging. Hoe
meer stemmen hoe meer
wij van de Raboclub actie mogen ontvangen. Dat
geeft ons financieel weer
de ruimte om onze vereniging te profileren en uit te
bouwen. Doen! Vorig jaar
kregen we dank zij uw
steun € 1376,11!!!!

Diny Kamp-Savelkouls
Diny heeft de kweekschool in Den Bosch gedaan en
vanaf haar 19e voor het trouwen enkele jaren voor de
klas gestaan aan de lagere school in Kaatsheuvel. Ze
heeft zichzelf met schilderen ontwikkeld en daarbij als
aanvulling enkele cursussen gedaan die vooral gezellig
moesten zijn. Zij heeft enorm veel inzet getoond voor
speciale creativiteit in versieringen. Ze heeft 10 jaar de
bloemversiering in de Bartholomeuskerk in Waspik
verzorgd. Daarnaast was ze steeds betrokken bij
versiering en aankleding van tentoonstellingen van
de Heemkundekring “Op ’t Goede Spoor”. Bloemen
hebben haar altijd geboeid zoals op haar schilderstukken
is te zien. Haar stijl was duidelijk heel realistisch.
Eenmaal heeft ze meegedaan met de expositie van
Waspik Kunst, maar haar stijl stak heel zichtbaar af bij
de andere werken die daar te zien waren. Nu zijn haar
schilderstukken te zien in Den Bolder. Helaas is zij
vorig jaar heel plotseling overleden. Ter nagedachtenis
aan haar kunnen de bezoekers genieten van een van
haar vaardigheden.
Berry Vermeulen
Berry Vermeulen uit Geertruijdenberg verwerkt in zijn
kunstvoorwerpen uitsluitend gebruikte materialen, die
hij krijgt van vrienden of liefhebbers van zijn werk.
Met eindeloos geduld en vooral grote creativiteit en
vakmanschap knipt, buigt, lasten slijpt hij net zo lang
tot er uit schijnbaar nutteloos geworden metaal weer
een prachtige creatie is ontstaan. Zijn werk bestaat uit
de meest uitlopende “karakters” maar ook maakt hij
gebruiksvoorwerpen zoals lampen en terraskachels
en zijn inmiddels bij vele muzikanten bekende
wasborden. Recentelijk kwam hij zelfs op de proppen
met een heuse Warrior Princess, met speer en zweep.
De voorwerpen die Berry maakt
zijn altijd one of a kind want Berry
maakt nooit tweemaal hetzelfde.
Hij werkt wel in opdracht maar
geeft er altijd wel een eigen
draai aan.

Binnenkort
verkrijgbaar
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EropUit groot succes! VBW
Na de moeilijke corona
periode, konden we eindelijk tijdens deze zomervakantie weer gezellige
activiteiten voor de Eropuit-weken organiseren.
Twee keer per week zorgden onze vrijwilligers
voor afwisselende activiteiten, waardoor er voor
elk wat wils te doen was,
in de weken dat familie en
buren vaak op vakantie
zijn. En de verenigingen
en buurtcentra hun bijeenkomsten stilleggen vanwege de zomerstop. Van
koffie drinken met appeltaart bij Hoeve De Bonte
Kraai, tot een zonnig bezoek aan de pluktuin, een
interessante rondleiding
in de Bartholomeuskerk
en op de boerderij van
de familie Hooijmaijers,
naar een bezoek aan de
oude molen in de Benedenkerkstraat, een bingo
en verschillende creatieve
middagen. En we hebben
de Eropuit-weken afgesloten met een gezamenlijke maaltijd van frites

met een lekkere snack en
heerlijk ijs, waarbij we
tussendoor konden lachen
en zingen met wat Waspikse proat van Jos Smits.
Tijdens deze gezellige
middagen staan ontmoeten en verbinden met
elkaar voorop, en dat is
zeker gelukt. Het mooie
weer en de inzet van onze
sponsoren en vrijwilligers
dragen hier zeker in grote mate aan bij! Ook een
woord van dank voor de
gastvrijheid die we ondervonden in SCC Den
Bolder, De Schakel, de
Dorpsboerderij en de
werkgroep Samen Sterk
in De Hooght. Het waren
mooie weken!

De Vervoer - en boodschappendienst (VBW)
is dringend op zoek naar
nieuwe
vrijwilligerschauffeurs die het fijn
vinden, 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 ziekenhuis- of
familiebezoek! Onkosten
(benzine) van de rit worden rechtstreeks aan de
chauffeur vergoed. Sinds
8 maart 2017 heeft de
VBW al zo’n 2495 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 de voicemail inspreken. Graag uw naam en
telefoonnummer achterlaten om te worden teruggebeld.
VBW telefoonnr. 0618225614.

De elektrische duo-fiets grotere capaciteit. Ook
van Sociaal Contact zullen binnenkort de beiWaspik wordt de laatste de mandjes achterop de
maanden, mede vanwe- fiets worden vervangen
ge het prachtige zomer- door één grotere mand.
weer veelvuldig gebruikt. Ook zal er weer noodzaSoms bleek het echter te kelijk onderhoud worden
warm en werd het fiets- uitgevoerd. Helaas zijn
tochtje -om begrijpelijke we mede daarom genoodredenengeannuleerd. zaakt om de huur van de
Dankzij de inzet van o.a. fiets te verhogen: vanaf 1
Jan Beerens konden vele september betaalt u €2,50
mensen genieten van een per dagdeel. De vervanaangenaam ritje op de ging van de accu is mede
mogelijk gemaakt door
fiets.
ldevanr de Stichting
Recentelijk moestDe
heB
n eenogift
in
laas één van beide accu’s Servatius uit Waspik. Wij
worden vervangen door zijn de stichting
15 daarvoor
014 - 20zeer
dankbaar!
een exemplaar met een 2natuurlijk

UIT

Afscheid wethouder
Op donderdag 7 juli heeft
wethouder Eric Daandels
in Den Bolder afscheid
genomen van de gemeente Waalwijk. Hij had met
opzet voor deze locatie
gekozen, omdat hij in zijn
tijd als wethouder met
veel plezier m.n. in Waspik actief is geweest. Hij
prees in zijn toespraak de
vele vrijwilligers en burger-initiatieven in Waspik.
Als dank heeft hij de giften die hij bij zijn afscheid
heeft mogen ontvangen
ten goed laten komen aan
het Platform Waspik. Wij
tureel Cen
Sociaal Cul

der
trum Den Bol

19
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13 46
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zijn Eric Daandels daarvoor erg dankbaar. Bij
zijn afscheid waren vele
Waalwijkse bestuurders
en burgers aanwezig,
maar natuurlijk waren
ook de Waspikkers goed
vertegenwoordigd. Zowel
de oude (Nol Kleijngeld)
als de nieuwe burgemeester (Sacha Ausems). Het
Platform Waspik werd
uitgenodigd voor een
kennismaking met de burgemeester. Een afspraak
met Waspik-wethouder
Dilek Odabasi is inmiddels ook gemaakt.

mplaar

De zinderende zomer met tropische temperaturen is voorbij, nu hopen op een
mooie nazomer. Tijdens de zomer hebben veel mensen op ons terras kunnen genieten van een verkoelend drankje en een lekkere bite. Onze Lieriest Lemonade
(3e prijs Ketel1 Shake off 2022) en Hieriest Hoppig Biertje zijn goed in de smaak
gevallen. Ook in de nazomer kunt u nog genieten van deze en andere heerlijke
drankjes. Wat kunt u verder in het najaar van 2022 bij Hieriest verwachten? De tot
nu toe geplande evenementen sommen we hieronder voor u op:
28 okt. Whiskeyproeverij & bijpassende hapjes
29 okt. Zwitserse Avond door Antoine
5 nov. Hieriest 8 jaar met live SUR5
19 nov. Spaanse avond door Cristina
26 nov. Waspikse Muziekkwis (2e editie 2022)
11 dec. Sinterkerstontbijt
16/17 dec. TOP2000 avond(en)
Dit jaar gaan we weer voor een Hieriest TOP100 tijdens de Top2000 avond(en).
Kies jouw 10 favoriete nummers uit de Top2000 van 2021 en stel zo de Hieriest
Top100 samen. Deze stemlijst openen we na de Waspikse Muziekquiz op 26 november. U begrijpt dat wij door dit grote aanbod veel avonden 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: www.hieriest.nl
Marianne, Ronald en team Hieriest.

Duo fiets erg populair

Bewaarexe

Hieriest hoopt op een mooie nazomer

Bouwlocatie De Brug
In de vakantietijd zijn we
bijgepraat over het bouwproject op de oude locatie van “De Brug” aan ’t
Vaartje. Het traject loopt
nog altijd door, ondank
wat bestuurlijke discussies. Momenteel wordt
gewerkt aan de voorbereiding van de riolering.
Er wordt een oplossing
gezocht voor de huizen
die nog zijn aangesloten

op de riolering van het
schoolgebouw en uiteraard wordt ook de riolering voor de nieuwe huizen ontworpen. Daarnaast
wordt bekeken of via het
nieuwe bouwproject een
uitweg kan worden geboden voor de achterzijde
van de huisvesting van
Samen Top (voormalig
café Den Hoeck). Al met
al een complex project.
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Geslaagde Atak Beach

BC Vitesse viert gouden jubileum

Voor het eerst sinds 2019 organiseerde V.C. Atak ’55
dit jaar weer het jaarlijkse beachvolleybalevenement
‘ATAK BEACH’. Op 9 en 10 juli genoten ruim
300 deelnemers, 75 kinderen en daarnaast nog vele
belangstellenden van een potje beachvolleybal,
de fijne ambiance en het lekkere zomerzonnetje.
Dit jaar voor het eerst op de eigen beachlocatie
van Atak aan de Lindenheuvel, die de laatste jaren
een ware metamorfose heeft ondergaan en flink is
geprofessionaliseerd, en speciaal voor ATAK BEACH
was omgetoverd in een festivalachtige setting.
Zaterdagochtend stond volledig in het teken van
de jeugd. Onder toeziend oog van GO Waalwijkmascotte ‘Sjors Sportief’ kregen kinderen vanaf
de kleuterleeftijd een leuke beachvolleybalclinic
voorgeschoteld. Gevolgd door een competitief toernooi
in de middag, waarbij vele Atakkers en leden van
andere verenigingen uit de regio streden om de prijzen.
De zaterdag werd afgesloten met een tof beachfeest
waar zowel de jongere als de oudere jeugd tot in de
late uurtjes actief was op de dansvloer. Op zondag
was het de beurt aan de ‘campingvolleyballers’. Vanaf
10.00 uur gingen vrienden-, familie- en collegateams
vol enthousiasme met elkaar de strijd aan in het zand.
Ook dit jaar was ATAK BEACH weer een evenement
met voor ieder wat wils. Naast de aanwezige
toeschouwers van de deelnemende teams streken veel
belangstellende buurtbewoners neer op het terras bij
de beachbar voor een koud drankje. Op beide dagen
was er ook voor de jongste kinderen genoeg te doen.
Terwijl de ouders zich in het zweet werkten in het zand,
kon hun kroost zich vermaken op het springkussen en
in de zandbak, of spelen met water.
V.C. Atak ‘55 dankt alle deelnemers, bezoekers,
sponsoren en vrijwilligers die samen gezorgd hebben
voor een prachtig weekend!

Badmintonclub Vitesse
mag
zich
inmiddels
scharen onder de oudste
verenigingen van Waspik.
BC Vitesse is opgericht in
1971 en is nu inmiddels
al meer dan 50 jaar!
actief. Dat is reden voor
een jubileum, wat helaas
vorig jaar als gevolg van
de
corona-maatregelen
geen
doorgang
kon
vinden, dit jaar zal
plaatsvinden. Als je als
vereniging al 50 jaar mee
draait, mag je spreken van
een bijzondere prestatie
en ben je een begrip in
Waspik en omstreken.
Een veel gestelde vraag
aan jubilarissen is: hoe
voelt het en hoe heb je
het voor elkaar gekregen?
Hoe het voelt? Gewoon
fantastisch.
Gewoon,
omdat elke speelavond

leuk is. Wil je gaan tot het
gaatje dan kan dat want we
hebben verschillende zeer
goede en ervaren spelers.
Wil je meer recreatief
spelen dan kan dat ook
zeer goed. Spelers genoeg
om het spel te spelen dat
bij je past. Maar het voelt
ook fantastisch. Een 50
jarig jubileum geeft aan
dat de vereniging ook iets
magisch heeft waardoor
zij al zolang meegaan.
Dat je daar deel van uit
mag maken is fantastisch.
Hoe heb je dat voor elkaar
gekregen? Dat doe je
niet alleen maar samen.
Samen maak je een
vereniging. Het credo van
dit jubileum is niet voor
niets: BC Vitesse, verbind
al meer dan 50 jaar. Het
mooie van badminton
is dat je het kunt spelen

op alle leeftijden en alle
niveaus, ook bij BC
Vitesse. We hebben leden
van het eerste uur en die
zich net ingeschreven
hebben. Voor iedereen is
er iets te vinden in een
gastvrije, gezellige of
competitieve sfeer. We
willen dat onze leden zich
verbonden voelen met de
vereniging, elkaar en met
het spel.
Wij, BC Vitesse, gaan dit
jaar er een extra feestje
van maken en genieten
van deze bijzondere
mijlpaal. Wil jij ook bij
onze vereniging omdat
het een fantastische sport
is om te beoefenen en
zoals wij zelf vinden een
leuke vereniging zijn,
neem gerust contact op en
kom eens kijken of speel
mee.

Najaar bij d’Ouwe Haven
Het najaar komt er aan, hierbij ons najaarsprogramma!
Zaterdag 1 oktober: bierproeverij met Teun Vugts. Kosten €17,50 p.p. voor de
proeverij, inclusief een hapje. Opgeven kan door een bericht te sturen naar: 0653586423 o.v.v. je naam en het aantal personen. We hebben maar een beperkt aantal
plaatsen, dus ben er snel bij!
Vrijdag 6 oktober en zaterdag 7 oktober: Mosselavond. Kosten €22,50 p.p. voor
meerdere rondes mosselen, frietjes en salade. Opgeven kan door een bericht te
sturen naar: 06-53586423 ovv naam, data en aantal personen. We hebben maar een
beperkt aantal plaatsen, dus ben er snel bij!
Vrijdag 11 november: 11-11 bal! Aanvang 11.11 Dit wil je niet missen!!
Zaterdag 19 november: de Raamsdonksveer band Chouffelèèrs-XXL Aanvang
19.30 uur.
Voorrondes WK voetbal (allen live te
volgen op groot scherm)
maandag 21 november: Senegal Nederland om 17.00
vrijdag 25 november: Nederland Equador om 17.00
dinsdag 29 november: Nederland Quatar om 16.00
Indien Nederland verder gaat zijn
natuurlijk de andere wedstrijden ook
bij ons te zien!
Maandag 26 december: Kerstbal
Donderdag 29 december: Winterbbq
Zaterdag 31 december vanaf 24.00 Oud&Nieuw met DJ Bart!
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Vincent

Invuloe

fening

vvdhoven@home.nl

Vandaag is het zover. Na de gebruikelijke vakantie dient zich nu 1 september
aan, de eerste dag van mijn pensioen. ‘De laatste akte’ gaat in. Soms noem ik
het spottend ‘de lange leegte’. Ik moet er zelf zorg voor dragen dat het dát niet
wordt. Het is wel een moment om terug te denken, te reflecteren: wat heb ik al
gedaan, wat wil ik achter me laten en wat mag blijven? Maar ook: wat moet er
in de plaats komen van de dreigende leegte?
Als ik pensionado’s spreek en vraag hoe erg ze zich vervelen, zeggen ze: ‘Pfwah,
ik heb het nog veel drukker dan eerst!’ Vaak zijn dat klussers, maar ook de
kinderen en kleinkinderen blijken veel tijd op te slurpen. Hoewel ik met enige
regelmaat de schilderskwast ter hand neem om het kreunende onroerend goed
van familie en vrienden te fatsoeneren, kan ik niet zeggen dat dat nou in de
laatste twintig jaar van mijn leven de vreugde gaat geven die ik zoek. Ik ben
ook niet echt een klusser -als mijn vrouw deze woorden leest, zal ze in een iets
te uitbundige lach schieten om dit grove understatement… Nee, ik sta niet echt
bekend als Handige Harrie.
Natuurlijk geef ik alle aandacht aan de kleintjes, drie stuks inmiddels, maar ook
dan blijft er nog veel tijd over. ‘Heb je geen zin om nog iets in het onderwijs te
doen?’ is dan de volgende vraag. Maar luister, ik heb vanaf mijn vierde tot en
met mijn 65e levensjaar op school rondgehangen. Mij dunkt dat het tijd wordt
voor iets geheel nieuws! And now: something completely different!!!
Ik ga mijn horizon uitbreiden! Waarom niet buiten mijn starre grenzen
getreden, laat ik op mijn ouwe dag eens iets geks doen. Om te beginnen mijn
vliegbrevet halen, dat is wel het minste wat ik kan bedenken. Natuurlijk ook
parachutespringen; kan ik mooi met dat vliegen combineren… althans …?
Daarnaast zal ik mijn wandel- en fietsroutes uitbreiden. Hoezo Waspik e.o.?
Binnenkort ben ik te bewonderen op de weg naar Santiago de Compostella (met
wat tips van Hansje van Eersel in de kontzak), hink ik de 80 van de Langstraat
heen én terug en verbreek ik het wereldrecord paalzitten in het ooievaarsnest aan
het Kronkelpad. Hahaaa, ik raak op dreef. De ideeën stromen nu binnen.
Ik moet natuurlijk ook iets doen aan mijn culturele identiteit. Ik heb Arabesk
beloofd om weer mee te gaan doen, maar ik ga meteen ook de hitlijsten bestormen
met een zelf gecomponeerd lied. Ik hoef alleen de melodie en de tekst nog maar
te verzinnen, de rest heb ik al….
Nou …., ’s even kijken, het is nu twaalf uur. Zo meteen maar even boodschappen
doen, daarna de stofzuiger door het huis slingeren, Kootje uitlaten en straks weer
een bakske zetten. Daarna siësta. Schiet de dag alweer lekker op…… Eigenlijk
bevalt me dit ritme voorlopig nog wel. Ik moest toch maar niet meteen al te veel
hooi op de vork nemen….. Misschien alleen Spaanse les bij Christina??? Wat is
‘klusjes uitbesteden’ in het Spaans??
VVDHOVEN@HOME.NL

Senioren Vereniging & Thebe Extra
Er bestaat een grote mate van onduidelijkheid en onwetendheid omtrent het
bestaan van Ledenvereniging Thebe Extra. Thebe Extra bestaat naast Thebe Zorg.
Thebe Extra heeft echter een heel andere vorm van bestaan dan Thebe Zorg. Als
u van vroeger uit lid was van Thebe, dan is dit nu automatisch een lidmaatschap
geworden van Thebe Extra. Veel mensen zijn daar niet van op de hoogte.
Daarom komen ledenconsulenten Dorien en Mariëlle op vrijdag 23 september
naar Waspik om u alles te vertellen over Ledenvereniging Thebe Extra. De
bijeenkomst vindt plaats in Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder om 14.00 uur
(inloop
13.30
uur).
Iedereen is welkom en wij
ontvangen u graag met een
kop koffie of thee!

OPDRACHTGEVERS
GEZOCHT
Heeft U altijd al een uniek kunstwerk aan de muur of
op het dressoir willen hebben, dat speciaal voor U en
geheel naar uw wens is gemaakt? Die mogelijkheid
komt er binnenkort aan.
In het kader van Waspikunst 2022 wil de werkgroep,
samen met Waspikse kunstenaars, minstens één lampje
laten branden op de installatie aan de gevel van Den
Bolder: één lampje staat voor € 5.000,=.
Om dit doel te bereiken gaan de kunstenaars aan het
werk en wel in opdracht. Zij zullen, natuurlijk in hun
eigen stijl, een kunstwerk creëren dat speciaal voor U
is gemaakt en mogelijk dat de kunstenaar zelfs (een
deel) van zijn of haar artistieke vrijheid opgeeft, om
het geheel naar uw wens weer te geven.
De werkgroep WASPIKUNST is dus op zoek naar
opdrachtgevers die een kunstwerk willen laten maken
om dit goede doel te ondersteunen. Zodra
zich
erdeiemand
dgaat
l
o
B
n
e
meldt met een bepaalde
kunstwens,
werkgroep
D
in
op zoek naar de juiste kunstenaar en bemiddelt
5
zodat een faire prijs wordt01overeengekomen.
De
2 4 - 201
opdrachtgever betaalt de vergoeding voor het werk
en de kunstenaar draagt deze vergoeding af aan Den
Bolder, naar keuze na aftrek van materiaalkosten, en
dit alles t.b.v. de nieuwe inrichting. De kunstenaar en
de opdrachtgever worden zo sponsor van Den Bolder.
Een kleine rekensom leert dat met 20 kunstwerken
van € 250,= het minimum doel al wordt bereikt maar
ook andere, hogere en lagere bedragen zijn mogelijk,
afhankelijk van grootte en kwaliteit van het kunstwerk.
Opgeven kan door een email te sturen naar
pietmeijs56@gmail.com.
Het kunstweekend gaat door van 18 t/m 20 November.
Aansluitend worden de gesponsorde kunstwerken
tentoongesteld in de expositie van WASPIKUNST tot
en met 14 December.
Rondom het thema WERK IN OPDRACHT en de
expositie gaat de werkgroep aan de slag om een
mooi programma te maken met een spetterende
openingsavond én allerlei activiteiten op zaterdag en
zondag. We gaan proberen Den Bolder een weekend
lang vol te krijgen om zo ook een bijdrage te leveren
en dat extra lampje te laten branden op de buitengevel.
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Over Waspik...

PICOKRIE
Voel je écht thuis bij De Statie Wonen

Raamdecoratie
voor elke ruimte

Jaloezieën
Lamellen
Rol- en vouwgordijnen
Dupli- en plisségordijnen

Gratis
linnen
pakket

€ 1849,- vlak / € 3250,- elektrisch

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

* Vraag naar de mogelijkheden

NIEUW

Programma
Montego

