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Fortnight Hangovers
Close harmony / a capella
groep The Fortnight Hangovers
viert op zaterdag 8 oktober
haar 20-jarige jubileum in Den
Bolder. Lees meer over dit
jubileum op pagina 3.

B&B Beelden
Galerie B&B Beelden is geopend
op 1 en 2 oktober en 5 en 6
november van 11.00 uur tot
17.00 uur. Naast beelden van
galeriehoudster Bep KuijstersBroekmans zijn er sierraden en
schilderijen te zien van Else-Marie
Vermolen. “Het positieve van alle
aspecten van leven weergeven,
en de ontdekkingstocht naar een
nieuwe manier om hier uiting aan
te geven, is de kleurrijke basis van
mijn passie.” De galerie is gratis
te bezoeken.

Voormalig huisarts Sev van Bentum: “Hebben wij een goed beeld van Afrika?”
Afrika: continent van armoede,
slavernij,
burgeroorlogen,
slechte gezondheidszorg. Dit
lijkt het beeld te zijn dat veel
mensen hebben van dit, door
Europese regeringen letterlijk
zo benoemde ‘achterlijke’
continent. Echter, niets is minder
waar; Afrika heeft zeker een
toekomst. Voormalig huisarts
Sev van Bentum komt al sinds
2004 in Kenya om in de Rift
Valley ondersteuning te bieden
aan projecten die gericht zijn
op hulp aan Masaï-stammen.
Hij ziet dat er belangrijke
veranderingen gaande zijn.
De geschiedenis van Afrika is
verre van rooskleurig. Van de
zeventiende tot de negentiende
eeuw was er op grote schaal sprake
van slavernij door kolonisten uit
met name Europese en Arabische
landen. Ook Nederland heeft
zich in die tijd schuldig gemaakt
aan slavernij. Ondanks protesten

In het Tania Integrated Centre worden kinderen tussen 2 en 17 jaar geholpen
een bestaan op te bouwen.

zijn de kolonisten tot 1960 in
Afrika gebleven. Onder druk van
de Verenigde Naties verlieten
zij het continent, een totale
destructie achterlatend. De vele
burgeroorlogen in de jaren daarna
kunnen als gevolg van deze
destructie worden aangetekend.
Het verhaal van Afrika spreekt
voormalig huisarts Sev van
Bentum aan. Vooral door
huisbezoeken door een witte
pater maakte de verhalen over
Afrika op hem, een klein jongetje
nog, een grote indruk. Toen hij
ruim tien jaar geleden stopte met
zijn werk als huisarts leken de
puzzelstukjes in elkaar te vallen.
“De Rotary Club Geertruidenberg
en haar zusterclub in Duitsland
zochten mensen die zich in Afrika
met projecten voor hulp aan de
bevolking bezig wilden gaan
houden. Ik was meteen enthousiast

en samen met Stef Daniëls vlogen
we naar de Rift Valley in Kenya
om te zien hoe de Masaï leven.
Heel indrukwekkend.”
De Masaï is een nomadenstam
die rondtrekt in Oost-Afrika,
voornamelijk in Kenya en
Tanzania. Vee is voor de Masaï
onontbeerlijk. Ze eten vlees,
drinken het bloed en melk,
gebruiken de huiden voor hutten
en hun botten voor haarkammen
en hun beroemde sieraden.
Ondank de groeiende moderne
civilisatie lukt het de Masaï hun
eeuwenoude tradities te bewaren.
Door verschillende oorzaken,
zoals de afname van weidegrond
voor hun vee en droogte, staat
deze traditionele leefwijze sterk
onder druk. “Het project waar wij
ons de laatste jaren voor hebben
ingezet, is het Tania Integrated

Centre in Kiserian, zo’n 35 km
van Kenya’s hoofdstad Nairobi.
Hier worden zo’n 165 kinderen
tussen 2 en 17 jaar met speciale
behoeften geholpen een bestaan
op te bouwen. Dat wordt
gerealiseerd door medische hulp,
educatie, sanitaire voorzieningen
en een boerderij voor de
levensvoorziening. Vijftien jaar
geleden was er nog niets. Nu
staat er een goede organisatie met
vrijwilligers en zijn voorzieningen
als klaslokalen, sanitair en een
keuken volop in gebruik.
Om het project te ondersteunen
gaat Sev gemiddeld twee keer
per jaar naar Kenya. Hij ziet dat
er bijzondere ontwikkelingen
gaande zijn in Kenya en Afrika.
“Zoals eerder gezegd hebben
veel mensen nog steeds het
beeld dat Afrika een achterlijk
continent zou zijn: volledig
onterecht. Neem een stad als
Nairobi. Moderne gebouwen met
vaak een zeer fraaie originele
architectuur, 46 banken, moderne
winkels, een fraai museum met
de skeletten van de ‘familie van
Lucy, onze oermoeder’; mijn
vrouw die in haar jeugd een half
...lees verder op pagina 2.

Zoektocht naar AED’s in Waspik
Voor de badmintonvereniging
Vitesse ging Ank Joosen onlangs
op onderzoek uit waar in Waspik
AED-apparaten te vinden zijn. Het
werd een verrassend uitgebreide
zoektocht waarvan hier een
samenvatting wordt gegeven.
“Waar begin je? Eerst maar de

gemeente Waalwijk gebeld;
geen informatie. Daarna de
Huisartsenpraktijk Waspik, maar
ook daar was geen overzicht
aanwezig. Op hun advies contact
gezocht met de Rabobank: zij
hebben er een aangeschaft voor
Den Bolder. Bij de sporzalen
Waalwijk kreeg ik te horen
dat het de planning is er een
voor Waspik aan te schaffen,
maar op welke termijn... Ook
verschillende websites (EHBO
Waspik, Hartstichting, AED4.
eu, AED.nl etc) geven geen
eenduidig overzicht. Het blijkt
dat sowieso niet veel AED’s

in Waspik te vinden zijn en als
ze er al zijn dan weet niemand
waar. Hoewel... uiteindelijk
kreeg ik via de Waspikse EHBO
toch een overzicht: café Den
Hoeck, Den Bolder, ‘t Schooltje,
familie Dekker (Scharlo 5), de
huisartsenpraktijk. Men meent dat
ook Plus Waspik er zelf een heeft
en natuurlijk de EHBO zelf ook
voor gebruik bij evenementen. Ik
heb niet alle locaties gecheckt,
maar we zijn een stuk wijzer.”

Sev van Bentum zet zich al ruim zeven jaar in voor het Tania Integrated Centre
in Kenya. Momenteel wordt er gebouwd aan de een slaapzaal voor de 165 kinderen in het centrum

44 jaar
Jeugdcarnaval
Waspik: lees meer
op pagina 5.
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Sev van Bentum actief in Afrika (vervolg)

column Eva Noels
door

Eva Noels: een bijzondere Waspikse verschijning. Zij is de vaste
columniste van Dorpskrant Waspik. Ze schrijft over zaken die haar
bezighouden, over vragen die ze zichzelf stelt, over actualiteiten en
(uiteraard) over Waspik.

Deze keer geen column van Eva.

Fitstudio BasementSlim strijdt tegen overgewicht
Sinds 1 mei 2010 heeft Fitstudio
BasementSlim
haar
deuren
geopend in Waspik. Hiermee is
voor veel mannen en vrouwen
uit Waspik en omgeving de strijd
tegen de kilo’s en centimeters
een feit! Onder persoonlijke
begeleiding van een coach volgen
zij een individueel afgestemd
programma, of het nu gaat om
slechts een paar kilo of ernstig
overgewicht. Met innovatieve

en hightech trainingsmethodes
(Slimcab infraroodcabines) maakt
deze fitstudio doelgericht afvallen
en plaatselijke figuurcorrectie
mogelijk.
Aangevuld
met
voedingsadvies en het succesvolle
voedingsprogramma
Benfit.nl
biedt BasementSlim een compleet
pakket aan. Deze combinatie
garandeert een snelle, maar vooral
gezonde manier van afvallen.
Eigenaresse Linda Sprangers:

“Veel mensen denken bij een
afslankstudio meteen aan mensen
met overgewicht, maar mannen
en vrouwen kunnen ook bij
ons terecht voor figuurcorrectie
en conditieverbetering. Denk
bijvoorbeeld aan het verstevigen
van een verslapte buikwand door
een zwangerschap, of bij mannen
het strakker maken van de zgn.
bierbuik.” Meer informatie op
www.basementslim.nl.

Waspiks uitstapje naar de Noordzee
INGREDIËNTEN (6p):
Bladerdeeg barquetten
2 kl. Mosselen
1 kl. Krabscharen
½ kl. Ongepelde grijze garnaaltjes
Knolselderie, winterwortel, bleekselderie, sjalotten en prei.
Peterseliestelen en ½ citroen
Laurier, peperkorrels, foelie, tijm,
kruidnagel, jeneverbes, venkelzaadjes
peterseliestelen en citroen
Gemalen witte peper en zeezout
30 gram boter, 50 gram bloem, 3dl.
kookvocht, 1 ½ dl schenkroom worcestershiresaus en citroensap en 1 eetlepel
gesneden bieslook

Een court-bouillon maken van 1
l. mineraal water ½ l. droge witte
wijn met 3 blaadjes laurier, 15
gekneusde zwarte peperkorrels
, 1 kruidnageltje, takje van 3cm.
verse tijm , 1 rokje foelie, 5 jeneverbessen , 15 venkelzaadjes,
15 peterselie steeltjes en ‘n ½ citroen in ongeveer 15 min. zachtjes koken. Daarna door een fijne
zeef passeren. In dit kookvocht
vervolgens een mirepoix van 75
gram knolselderie, 75 gram winterwortel, 75 gram bleekselderij
, 75 gram lichtgroen van prei en
75 gram sjalotjes in fijne brunoise
snijden en kort blancheren +/- 3

min. Ook deze groenten afgieten
en af laten koelen. De gewassen en goed na gekeken mossels
in 2½ dl. van dit kooknat kort
koken, een keer opschudden en
daarna na 30 sec. gelijk afgieten
en het mossel vlees uit de schelpen halen. Dit mosselkookvocht
is het niet meer nodig voor dit gerecht. De krabscharen koken in ½
liter court - bouillon +/- 3 min.
ook afgieten en deze bouillon met
de rest van het kookvocht in laten koken tot de helft is over gebleven. De scharen breken en het
krabvlees uit de scharen halen. De
garnaaltjes pellen en de kopjes en
de staartschilletjes in de bouillon
mee laten reduceren daarna zeven en goed uit laten lekken en
af en toe met de bolle kant van
een soeplepel goed uit drukken.
In de boter de mirepoix licht laten zweten en daarna de bloem
toevoegen en langzaam gaar laten
worden [niet laten kleuren] en
daarna af laten koelen. Daarna de
warme bouillon beetje bij beetje
bij de roux schenken, goed roeren en zachtjes laten binden en
enkele min. laten koken dan de

jaar in Londen heeft gewerkt, had
de indruk dat ze weer in Londen
was. De opkomst van internet,
mobile biedt enorme kansen voor
Afrika om zich te ontwikkelen. In
2004 was Stef Daniëls de enige
gebruiker bij wijze van spreken
van een mobiel in Afrika: nu
heeft meer dan de helft van de
Afrikaanse populatie, 650 miljoen,
een mobiel. Twitter, Facebook
zijn zeer populair: het wordt ook
gebruikt om burgerparticipatie te
bevorderen en, van groot belang,
de regering te controleren. Tijdens
de revolutionaire ontwikkelingen
in Noord-Afrika werd gebruik
gemaakt van deskundigheid
uit Nairobi! Al geruime tijd
kun je in Nairobi met je mobiel
betalen! De economische groei
is aanzienlijk, en waar 80% van
de landbouwgrond van de wereld
in Afrika ligt, wordt voorzien dat
op langere termijn het mondiale
voedselprobleem hier zal worden
opgelost.”
Terug naar het project waar Sev

al veel tijd, geld en energie aan
heeft besteed. Momenteel wordt
er gewerkt aan een slaapzaal
waar de kinderen allemaal
kunnen overnachten. Nu wordt
er door ruimtegebrek nog in
‘ploegendienst’geslapen. Echter
de zaal begint gestalte te krijgen;
nu alleen de inrichting nog. Sev
is op zoek naar 80 stapelbedden!
“Ik heb hier een stuk van mijn
hart liggen. De zorg voor mensen
ligt in het verlengde van wat ik als
huisarts altijd gedaan heb. Ik heb
altijd de behoefte gehad verder te
kijken. De omgang met mensen
daar is erg waardevol. Als ik na
een tijd weer terugkom dan word
ik met een hartelijk “Welcome
home sir’ vriendelijk begroet”.
Meer informatie over het
Tania Integrated Centre is te
vinden op www.taniacentre.
com. Eventuele donaties via
www.uniteddreamskenya.nl;
bankrekening nr. 57.181.46 t.n.v.
Stichting United Dreams Kenya
te Alphen aan den Rijn.

room toevoegen. Op smaak brengen met vers gemalen peper uit de
molen wat fleur de sel, en 2 volle
eetlepels mirepoix, enkele druppels citoensap en ’n paar druppels
originele worcestershire saus,
daarna de mosseltjes, garnaaltjes
en het krabvlees bij deze salpicon
voegen en als laatst de gesneden
bieslook. De voorverwarmde bladerdeeg bakjes op borden dresseren, de warme matelotte verdelen over de 6 borden en genieten
wat onze Noordzee geschonken
heeft.

Koken met
montens@home.nl

Met culinaire groet,
Wim

Doreth tekent De
Plafondmannetjes
Schrijfster Ineke Stoffelen heeft
haar leven lang les gegeven op
een basisschool in Bergen op
Zoom aan jongere kinderen. Om
ze te boeien op momenten dat ze
drukker waren, om de aandacht
te trekken, verzon ze verhaaltjes
over plafondmannetjes. Jaar in
jaar uit kwamen de verhaaltjes uit
haar duim. Zodoende zijn er hele
generaties opgegroeid met ‘de
plafondmannetjes’. Via de zus
van Doreth Berendse kwamen de
twee in contact met elkaar.
“Aangezien het
een ‘sprookjeskarakter’ had
en de mannetjes mij wel aanspraken, heb ik ‘ja’ gezegd. De fantasie van Ineke kwam goed overeen
met die van mij: we zaten op één
lijn. ‘De Plafondmannetjes’ verscheen in juli en is voor 14,95 euro
verkrijgbaar via www.boekscout.
nl en in Waspik bij Doreth Berendse (tel. 0416-312581).

Dorpskrant Waspik is een
initiatief
van
Platform
Waspik i.s.m. de gemeente
Waalwijk. De Dorpskrant
verschijnt vier keer per jaar
huis aan huis in Waspik.
Oplage:
2300 stuks
Redactie:
Marcel Donks
Vormgeving: Marcel Donks
Tekst en Vormgeving
Druk:
Druk. Leijten
De volgende uitgave is
half december 2011. Kopij
dient uiterlijk aangeleverd
te worden op vrijdag
18 november
op adres
Marijkelaan 9 of via e-mail:
dorpskrantwaspik@home.nl.
Dit is ook het mailadres als
u geen krant heeft gehad.
www.dorpskrantwaspik.tk.
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Waspikse stratenloop toe aan eerste lustrum

Jarige Rabo-expositie

Op zondag 11 december gaat alweer
de vijfde Waspikse Stratenloop
van start, mede dankzij de inzet
van vele vrijwilligers. Deze loop,
die ooit als afsluiting van het
jubileumjaar Waspik 750 voor
de eerste keer werd gehouden,
begint elk jaar in Waspik maar
ook in de regio steeds meer lopers
te trekken. Vorig jaar stonden dan
ook maar liefst 250 lopers aan de
start. In een periode waar relatief
weinig stratenlopen worden
georganiseerd vinden veel atleten
en trimmers het fantastisch om in
de dagen voor Kerst de uitdaging
met de Waspikse elementen aan
te gaan. Ondanks de beperkte
opkomst bij de schoolgaande
jeugd hoopt de organisatie van
harte dat de Waspikse jeugd dit
jaar massaal naar dit evenement
zal komen. Voor de deelnemers
zijn naast een traktatie leuke
bekers te winnen voor de eerste
drie lopers. De afstanden en
de indeling naar leeftijd is

In oktober as. is het zover. Dan
zal voor de tiende maal de Raboexpositie georganiseerd worden.
En het zal een echte jubileumexpositie worden. De werkgroep,
die de expositie organiseert, is al
tijden bezig om van de opening van
de expositie een echte happening
te maken. Daartoe zal de foyer
van Den Bolder omgebouwd
worden tot een overdekt
kunstenaarsplein, waarbij het
Place du Tertre, Montmartre in
Parijs als voorbeeld is genomen.
Een gezellig terras en een aantal
artiesten zullen zorgen voor een
artistieke sfeer. De organisatie
hoopt een tekenaar/schilder te
contracteren, die van iedereen,
die dit wenst, een portret maakt.
Enkele kunstenaars zullen hun
technieken tonen en als klap op de
vuurpijl heeft de organisatie Loes
van Wees kunnen contracteren,
die speciale Franse chansons
ten gehore zal brengen, begeleid
door Piet van Tienen op piano
en accordeon. Deze speciale
jubileumopening
zal
plaats

De organisatie hoopt op veel animo bij de speciale loop voor de jeugd

ongewijzigd gebleven. Ook de
afstanden voor de volwassenen
blijven zoals ze zijn. Dit betekent
dat de 2,5 km ofwel rondje Halve
Zolenpad, die vorig jaar voor het
eerst op het programma stond, ook
dit jaar weer gelopen kan worden.
Daarnaast zijn er de afstanden
over 5,5 en 11 km respectievelijk
één en twee rondjes over ’t Vaartje.

Ook bij de senioren hoopt de
organisatie weer veel Waspikkers
te mogen begroeten. Samen met
alle regiolopers zal Waspik op
zondag 11 december weer een
prachtig fel gekleurd lint te zien
geven. Evenals bij vorige editities
zal ook dit jaar door de gulle
bijdrage van de vele sponsoren de
deelname weer geheel gratis zijn.

Waspikse biljarters schrijven geschiedenis

Het eerste team van biljartvereniging Den Bolder schreef geschiedenis op het NK

Waarschijnlijk is het een unicum
in de geschiedenis van ons
dorp, maar sinds kort huisvest
Waspik een zestal Nederlandse
kampioenen. Verantwoordelijk
voor deze historische gebeurtenis
zijn de biljarters van het eerste
team van biljartvereniging Den
Bolder. Nadat ze in een eerder
stadium
hun
concurrenten
op districts- en regionaal
niveau
hadden
verslagen,
mochten ze onze provincie
vertegenwoordigen
op
de
Nederlandse kampioenschappen
in Nieuwegein.
Aangezien ook Waspik gedurende
zijn 750-jarig bestaan in de vaart
der volkeren is opgestuwd, werd
de reis niet meer met de vroeger
traditionele paard en wagen
gemaakt, maar kregen we via
garage van der Vleuten een luxe
touringcar tot onze beschikking.
Ruim twintig fanatieke supporters
moesten voor de verbale en

morele steun zorgen. Ook al zijn
dorpelingen tegenwoordig niet
snel meer onder de indruk van
stadse omstandigheden: toen
we het immense sportcomplex
Merwestein
in
Nieuwegein
betraden, werden we toch even
stil. Een dertigtal in vijandelijke
slagorde opgestelde biljarttafels,
waar glimmend gepoetste ballen
uitdagend om zich heen keken,
deed ons toch even slikken en
schrikken. Gelukkig was dat
maar van korte duur, toen de
wedstrijden begonnen, waren de
meeste zenuwen (al of niet met
kalmerende middelen) onder
controle. In de poulefase werden
de tegenstanders verpletterd:
van de twaalf partijen werden er
maar liefst tien in winst omgezet,
een gelijkspel en één verloren
wedstrijd
resulteerde in een
totaal van 21 wedstrijdpunten,
ruimschoots voldoende om de
finale te mogen spelen. Tweemaal

winst en tweemaal verlies maakte
het eindresultaat van die finale
nog spannend, maar het betere
teamgemiddelde
was
ruim
voldoende om de kampioensvlag
te kunnen hijsen.
De emoties liepen hoog op toen
voor onze Waspikse matadoren
het
Wilhelmus
door
het
sportcomplex schalde. De van
tevoren in Den Bolder aan onze
biljarters (als grap) uitgedeelde
tekst bleek een voorspellend
karakter te hebben.
De terugreis naar Waspik werd
er een om nooit te vergeten, de
glorieuze intocht in Den Bolder
werd vergezeld van gloedvolle
toespraken door de voorzitter
van zowel district MiddenBrabant als Den Bolder. Het
ongedwongen, spontane feest dat
zich daarna ontspon, zal nog lang
in de herinnering gegrift blijven,
niet in de laatste plaats door de
prestatie van de leden van het
kampioensteam Jan Akkerman,
Peet Damen, Thom van Dongen,
Tonny Smits en de reservespelers
Wim Schmitz en Sjaak van
Eersel.

vinden op vrijdagavond 7 oktober.
Vanzelfsprekend is iedereen van
harte welkom op deze avond. De
openingsavond is, zoals altijd,
immers niet besloten. Bezoekers
hoeven dus niet te beschikken
over een speciale uitnodiging. De
entree is gratis. Op zaterdag 8
oktober en zondag 9 oktober 2011
is de expositie vanaf 11.00 uur tot
17.00 uur te bezichtigen, evenals
op zaterdag 15 oktober en zondag
16 oktober 2011. De toegang tot
de expositie is gratis. Dit jaar
zullen een viertal workshops
worden georganiseerd, geleid
door aan de Rabo-expositie
deelnemende kunstenaars. Info
op www.denbolder.nl.

The Fortnight Hangovers:
na 20 jaar Still Friends
Dit jaar bestaat de Waspikse close harmony groep The Fortnight
Hangovers 20 jaar. Vanaf de oprichting in 1991 werkt de groep aan
de typische close harmony sound: het afstemmen van de klankkleur
op elkaar, in een kleine bezetting en zonder gebruik van instrumenten
anders dan de eigen stem. Een aantal personen van het eerste uur is er
nog steeds, in de tijd aangevuld met andere meestal jongere stemmen.
Het is dan ook hoog tijd volgens de Hangovers om dit te vieren tijdens
een speciale jubileumavond. Naast repertoire uit verleden tijd, zal er
ook veel nieuw repertoire ten gehore worden gebracht. De nieuwe
muzikale leider Don Henken heeft hedendaagse muziek speciaal voor
The Fortnight Hangovers gearrangeerd. Dit alles is te beluisteren op
zaterdag 8 oktober in Den Bolder. Naast de eigen inbreng zal ook een
optreden plaatsvinden van Rhythm & Juice.
Momenteel telt de a capella groep tien leden, allen woonachtig in
Waspik. De leeftijd varieert van 40 tot 62 jaar. “Er zijn wel meer
groepen net als ons in de regio, maar de meeste zijn qua repertoire
niet zo veelzijdig als wij”, vertelt Hangover Piet Boons. “Bovendien
bestaan die groepen vaak niet zo lang. Zoals gezegd is ons repertoire
erg breed. Dat gaat van pop en up-tempo naar ballads, classics en zelfs
naar kerst. Heerlijk. We zoeken voor de toekomst wel een nieuwe bas
en een tenor, dus mensen die zich aangesproken voelen...”
Het jubileumconcert ‘Still Friends’ van The Fortnight Hangovers
vindt plaats op zaterdag 8 oktober vanaf 20.00 uur in Den Bolder. Het
concert is voor iedereen toegankelijk: de toegang bedraagt 7,50 euro.
Tijdens deze avond zingen de Hangovers een blok oud en een blok
nieuw. Ook wordt de jubileum-CD gepresenteerd. Meer informatie op
www.hangovers.nl.
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BC Vitesse gaat er direct weer
hard tegenaan
Maandag 22 augustus was weer
de start van het nieuwe seizoen.
Een seizoen dat voor Vitesse in
het teken staan van het 40-jarig
jubileum. Centraal daarin staat
zaterdag 8 oktober. Dat is de dag
dat het grote feest gevierd gaat
worden met een groot jubileum
toernooi
voor
oud-leden,
jeugdleden en huidige leden. De
Feestcommissie is hard aan het
werk en hoopt er een leuke dag
van te maken . Meer informatie is
terug te vinden op onze site.

Wat betreft de feestavond is
het nog mogelijk om je aan te
melden tot half september. Dan
is de inschrijving echt gesloten.
Inschrijven voor het toernooi
kan nog beperkt, aangezien het
schema al bijna vol zit. Dit kan
via
jubileum40@bcvitesse.nl.
Het aantal inschrijvingen voor de
dag loopt al tegen de 100.
Ter gelegenheid van het 40-jarig
jubileum worden de Waalwijkse
Kampioenschappen dit jaar op
beide dagen in Waspik gehouden.
Dit zal zijn op 12 en 13 november.
Nadere informatie hierover zal te
zijner tijd in de krant verschijnen
en is dan ook via onze website te
zien.

Naast al deze bezigheden gaat er
komend seizoen extra aandacht uit
naar de begeleiding van de jeugd.
Berto, Ivo en Peter gaan een
cursus volgen voor Sportleider.
Hiermee moet het niveau van de
begeleiding ook op een hoger
peil komen. Voor het komend
seizoen zit deelname aan de
opstapcompetitie in de planning
en zullen er nog diverse andere
activiteiten gaan volgen. De

senioren gaan ook weer deelnemen
aan de competitie en die start op
maandag 19 september; zeker de
moeite waard om eens te komen
te kijken.
Belangstellenden in deze mooie
sport kunnen altijd geheel
vrijblijvend op maandagavond
komen meedoen. U bent van
harte welkom. Inmiddels is de
sporthal voorzien van een hele
mooie nieuwe vloer, waarvoor we
de gemeente willen bedanken.
Mocht u BC Vitesse willen
ondersteunen en een warm hart
toedragen dan kunt u contact
sponsoring@
opnemen
via
bcvitesse.nl.
Voor
meer
informatie: www.bcvitesse.nl.

Tafeltennisclub Den Bolder 30 jaar
Tafeltennisclub Den Bolder is een
aparte club binnen Den Bolder.
Dat wil zeggen dat de vereniging
eigen leden heeft die een jaarlijkse
contributie betalen. Al jarenlang
is de donderdagavond de vaste
avond van de tafeltennisclub.
Van 20.00 uur tot ongeveer 23.00
uur staan er in de foyer en in de
grote zaal vele tafels waarop
gespeeld wordt. Er zijn ongeveer
25 leden die in onderling verband
tegen elkaar spelen, maar ook
deelnemen aan een competitie
(en dus ook regelmatig buitenaf
spelen). Er wordt fanatiek
getafeltennist, maar het plezier
staat voorop.
De Tafeltennisclub heeft een
contactpersoon en bestaat voor
de rest uit de leden van de
vereniging. Dat betekent dat er

momenteel zo’n 25 leden actief
zijn binnen de vereniging met een
gemiddelde leeftijd van ongeveer
35 jaar. Naast een onderlinge
competitie wordt er ook gespeeld
in een regionale competitie
waardoor er regelmatig buitenaf
gespeeld wordt. Dit jaar bestaan
we 30 jaar en er zijn twee teams
kampioen geworden in de
WBRT (Waalwijkse Bedrijven
en Recreanten Competitie).
Iedereen kan (tegen betaling van
de contributie) lid worden. Er is
geen opleiding of training, dus
niet ervaren spelers moeten daar
rekening mee houden. Een keer
per jaar organiseert de club voor
zichzelf een feestavond. Meer
info over Tafeltennisclub Den
Bolder is te verkrijgen bij Riet
van Dongen: tel. 0416-312977.

VC Atak’55 op grote snelheid in de prijzen
Autobedrijf van der Vleuten uit
Waspik bestaat dit jaar 40 jaar
en is daarnaast op 1 april van
start gegaan als AD autobedrijf,
een internationale garageformule
waarvan er in Nederland zo’n
140 zijn. Om dit te vieren
heeft het bedrijf een aantal
Waspikse
sportverenigingen
uitgenodigd om te komen racen
in een racesimulator. Gedurende
3 weekenden in mei konden leden
van deze verenigingen proberen
een snelle tijd te racen om zo een
prijs voor zijn of haar club in de
wacht te slepen.
Het eerste herenteam van Atak
gaf het startsein door gezamenlijk
aan de feestelijke actie deel te
nemen, waarna nog veel leden dit
voorbeeld opvolgden. Tijdens de
open dag van AD Autobedrijf van
der Vleuten op 28 mei werden
uiteindelijk de prijzen verdeeld.
Niek Smits, lid van VC Atak’55,
wist uiteindelijk de eerste prijs
in de wacht te slepen met een
tijd van 1.15,762. Hiermee
won Atak een geldbedrag van
€1000,-. Waarschijnlijk zal het

Eerste team speler Niek Smits van VC Atak’55 wist in de racesimulator bij AD
Autobedrijf van der Vleuten de snelste tijd neer te zetten en sleepte daarmee
1000 euro in de wacht voor de Waspikse volleybalvereniging

prijzengeld besteed worden aan
de organisatie van een activiteit
voor de jeugdafdeling.
Op zaterdag 24 september gaat de
volleybalcompetitie 2011-2012
voor VC Atak’55 van start met een
uitwedstrijd. Een week later, op 1

oktober, vindt de eerste ‘thuisdag’
plaats. Alle Atak-teams spelen
die dag hun eerste thuiswedstrijd
in Sportcentrum Waspik. Laten
we hopen op een mooi, sportief
en vooral succesvol seizoen. Te
volgen op www.atak55.nl.

Kampioen biljartvereniging De Witte Keu
Na de in sommige media wat
negatieve berichten over het
bestaan van The White Boys
kunnen we jullie mededelen
dat deze toekomst nog lang
niet aan zijn einde is. Naast de
3 zondagelftallen mogen we
namelijk 2 nieuwe ‘elftallen’
aankondigen: vanaf komend
voetbalseizoen heeft The White
namelijk ook een zaterdagelftal
bestaande uit 18 nieuwe leden en
niet te vergeten hebben we sinds
kort een heuse biljartvereniging
genaamd De Witte Keu wat
met hun 14 leden ons 5e ‘elftal’
vormt. Deze vereniging is tijdens
het afgelopen seizoen spontaan
opgericht door een aantal leden
die het leuk vonden om af en
toe een potje te biljarten en is
inmiddels uitgegroeid tot het
aantal van 14 leden die inmiddels
hun eerste competitie hebben
afgesloten. Deze spannende
competitie is bekroond door
middel van de prijsuitreiking
van de Willem Wagemakers
Bokaal. Deze bokaal is vernoemd

naar Willem Wagemankers, 1e
voorzitter en mede oprichter
van The White Boys. De prijzen
werden daarom ook uitgereikt
door de kinderen van Willen;
Nel en Johan Wagemakers.Broer
Wim Wagemakers, al jarenlang
vrijwilliger bij onze club kon
helaas niet bij de prijsuitreiking
aanwezig zijn vanwege ziekte.
De uitslag van de 1e competitie

van De Witte Keu is als volgt:
3e plaats: Marc Kemmeren,
2e plaats: Wiljan de Rooy en
de 1e plaats en winnaar van de
WILLEM
WAGEMAKERS
Wisselbokaal is voor Jaimy de
Rooy. Bij deze feliciteren we de
winnaars en wensen we de leden
van onze biljartvereniging veel
succes en vooral heel veel plezier
de toekomst bij The White Boys.

De top 3 van de eerste biljartcompetitie van De Witte Keu met van links naar rechts
Wiljan de Rooy (tweede), Jaimy de Rooy (eerste) en Marc Kemmeren (derde)

EHBO S.t Jan bestaat 60 jaar
EHBO St. Jan vierde deze maand haar 60-jarige
bestaan. Hoewel het verlenen van eerste hulp ook in
deze feestelijke periode centraal blijft staan, werd er
toch stilgestaan bij het jubileum met een receptie op
vrijdag 16 september in Den Hoeck in Waspik, op de
dag af zestig jaar geleden dat de oprichtingsvergadering
plaatsvond. Gefeliciteerd!
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44 jaar Jeugdcarnaval zet rond 11-11-2011 Waspik op z’n kop
“Herboren carnaval”, kopt dagblad De Stem op 24 april 1967. Nadat carnaval in Waspik halverwege jaren zestig in een dip is geraakt, neemt de Waspikse middenstandsen winkeliersvereniging het initiatief om het carnavalsfeest weer nieuw leven in te blazen. Zo’n twintig Waspikse verenigingen staan dat voorjaar aan de basis van Stichting
Jeugdcarnaval Waspik. Het is in november 2011 precies 44 jaar geleden dat onder voorzitterschap van Harry van de Wagenberg
een groep enthousiaste vrijwilligers begint met de organisatie van het carnavalsfeest waarin de jeugd centraal staat. Jan Stokman is
dat jaar jeugdprins Bart I van Maoneblusserslaand. De organisatie blijkt meteen aan een behoefte te voldoen, zo blijkt als de drie
carnavalsdagen druk bezocht worden. Carnaval zit diep geworteld in de Waspikse gemeenschap. In al die jaren hebben vele generaties
feest gevierd in de verschillende gelegenheden in Waspik. Tientallen carnavalsverenigingen zagen het licht; vele verdwenen ook weer.
Nu, aan de vooravond van de viering van 44 jaar jeugdcarnaval in Waspik, mag met recht gesteld worden dat carnaval leeft in het dorp.
Een gedegen bestuur, maar vooral een enorme club enthousiaste vrijwilligers zorgt jaarlijks voor de organisatie van uiteenlopende
activiteiten voor jong en oud. Zij doen dat niet voor niets: jong en oud trekken er massaal op uit om in leuttempel Den Bolder vier dagen
lang uit de bol te gaan. Het Songfestival dient al 19 jaar al de ideale opwarmer, steevast twee weken voor carnaval. Carnaval leeft! Een
speciale jubileumcommissie is bezig met de voorbereidingen voor de viering van het 44-jarig jubileum van Stichting Jeugdcarnaval
Waspik in november 2011. Tijdens het Songfestival en carnaval waren er al extra feestelijkheden, maar de commissie richt zich vooral
op het weekend rond 11-11-2011: een mooiere tijd om het jubileum te vieren is er niet! Het programma is rond, dus is het tijd om in
Dorpskrant Waspik naar buiten te treden! Bereid u voor op een weekend vol activiteiten voor jong en oud.

Donderdag 10-11: Vrijdag 11-11:
Jeugddisco
Seniorendag

Vrijdag 11-11:
Receptie/opening

Zaterdag 12-11:
Vlaamse Kermis

Zaterdag 12-11:
Feest!

Hoe zag carnaval er 44 jaar
geleden uit? Het zal een wereld
van verschil zijn in vergelijking
met nu, maar aan de andere kant
is de basis hetzelfde: SAMEN
feest vieren. De senioren van nu
waren de jeugd van toen. Speciaal
voor hen organiseren we een
Seniorendag die in het teken staat
van het carnaval van toen. Oude
filmbeelden, foto’s en muziek
van toen: de tijden van weleer
herleven in Den Bolder!

11-11-2011: het had niet mooier
uit kunnen komen om een 44-jarig
jubileum te vieren. Hoewel de
echte feestavond op zaterdag 12
november plaatsvindt, staan we
deze avond in Den Bolder met
een receptie en de opening stil
bij ons jubileum. Op de receptie
zijn genodigden welkom, van
oud-prinsen en -bestuursleden
tot
afgevaardigden
van
carnavalsgroepen. Vanaf 20.00
uur is iedereen welkom om
samen de opening mee te maken.
Dan wordt ook een speciaal
‘kunstwerk’ onthuld en vindt
de presentatie plaats van het
fotoboek ’44 jaar Jeugdcarnaval
Waspik in beeld’.

De jeugd heeft de toekomst, dus
tijdens de viering van het 44-jarig
jubileum van Maoneblusserslaand
worden ook de allerkleinsten niet
vergeten. Op zaterdag 12 november
zal er in Den Bolder van 13.30 –
16.30 uur een Vlaamse Kermis
worden gehouden. Voor de jeugd
t/m 12 jaar zullen de Waspikse
carnavalsverenigingen een aantal
leuke spellen opstellen. Hiervoor
kunnen zich nog verenigingen
aanmelden via tinima@kpnmail.
nl. Deze middag is de entree gratis.
Voor de kinderen is voor ranja en
iets lekkers gezorgd. Natuurlijk
zijn tijdens deze middag ook
pappa’s en mamma’s, opa’s en
oma’s, grote broers en zussen,
ooms en tantes, buren en iedereen
die deze jonge Maoneblussers wil
aanmoedigen van harte welkom!

Carnaval is feest vieren! Daarom
vindt er op zaterdagavond 12
november vanaf 20.00 uur
een grote feestavond plaats
in leuttempel Den Bolder. De
feestcommissie doet geheimzinnig
en wil niet veel kwijt, behalve
dan dat het het thema ‘looka-like’ (Krek ´t zelfde) is. Dat
belooft veel creativiteit onder de
bezoekers. Deze avond wordt
er ook ruimschoots aandacht
besteed aan de speciaal voor dit
jubileum uitgegeven Best Of CD
van het Songfestival. Verder veel
muziek, optredens en feest! De
kaartverkoop start begin oktober
bij Den Bolder: info hierover
volgt op de carnavalssite.

Bijzondere
tentoonstelling
Vanaf donderdag 10 november is
er in Den Bolder een bijzondere
tentoonstelling te zien. We
hebben bewust niet gekozen voor
een expositie die helemaal draait
om het verleden, hoewel er wel
veel fotomateriaal en spullen van
weleer te zien zullen zijn. Wat
deze tentoonstelling bijzonder
maakt, is dat alle Waspikse
carnavalsgroepen er aan mee
hebben gewerkt. Op speciale platen
hebben zij een vrije invulling
gegeven over wie zij zijn aan de
hand van foto’s, krantenknipsels,
attributen, etc. Ontdek dus
de kern van het Waspikse
carnaval! De tentoonstelling
is langere periode te zien.

Op vrijdag 11 november zal er van
20.00 uur tot 23.00 uur voor de
Waspikse jeugd een alcoholvrije
disco worden georganiseerd
bij Café de Ouwe Haven. Het
belooft voor de jongeren vanaf
groep 7 t/m 15 jaar een geweldig
leuke avond te worden. Het is de
organisatie gelukt om voor deze
avond DJ Arii te contracteren.
Voor een hapje wordt gezorgd
en er kan een (alcoholvrije)
cocktail worden gemaakt. De
consumptieprijs bedraagt € 1,00.
De kindermunten van de carnaval
zijn deze avond gewoon geldig. De
entree voor deze avond bedraagt €
2,00. Toegang is alleen mogelijk
met legitimatie of met de speciale
pasjes. Deze pasjes zullen zoals
gebruikelijk worden verstrekt op
de Waspikse basisscholen en zijn
ook met carnaval 2012 geldig.

Wegens succes:
Jubileumsjaal
Tijdens de afgelopen carnaval
hebben we speciale jubileum
sjaals uitgegeven. Wat een succes!
De sjaals waren binnen mum van
tijd uitverkocht. Dus hebben we
besloten extra sjaals bij te laten
maken die tijdens het jubileum
weer verkrijgbaar zijn. De laatste
kans om er één te scoren!

Songfestival
Best Of CD
Negentien jaar Songfestival:
jaarlijks een groot succes twee
weken voor carnaval. Het heeft
al een prachtige collectie aan
unieke nummers opgeleverd. Om
daar een Best of van te maken...
haast onmogelijk! Een speciale
commissie heeft zich er over
gebogen en is erin geslaagd een
selectie te maken. Een prachtCD met recente nummers, maar
ook nummers van de eerste jaren.
Meer info op de carnavalssite.

Uniek fotoboek:
44 jaar in beeld

Onthulling van
Kunstwerk
We willen dit 44-jarig jubileum
aankleden met de een speciaal
door Doreth Berendse ontworpen
kunstwerk. Natuurlijk gaan we
niet te veel verklappen, mar
dat het bijzonder wordt... Het
kunstwerk wordt op vrijdagavond
11 november onthuld en zal
gedurende het hele jubileum te
zien zijn.

“WAI LAOTE DE TOUWKUS 44”

Op
11-11
verschijnt
een
uniek boekwerk vol foto’s en
afbeeldingen waarvan vele foto’s
nooit eerder gepubliceerd zijn. In
4 blokken van 11 jaar komt de
sfeer van 44 jaar jeugdcarnaval in
Waspik terug, van de eerste prins
Bart en de eerste carnavalskrant
tot het succesvolle Songfestival
en de maanverbranding. De
oplage is beperkt dus reserveer
het boek nu! Tot en met zondag
6 november is het boek tegen de
voorintekenprijs van 7,50 euro
te reserveren. Kijk nu op de site
www.jeugdcarnavalwaspik.nl.

Platform Waspik
Dorpskrant Waspik, jaargang 4, nummer 3 (september 2011)

Geen krant ontvangen?

www.platformwaspik.nl
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Nieuwe website Platform Waspik

De redactie van Dorpskrant
Waspik is blij dat veel mensen
aangeven Dorpskrant Waspik
te waarderen. Maar dan moet
natuurlijk wel iedereen de
krant ontvangen. Geen krant
ontvangen? Laat het horen
via
dorpskrantwaspik@
home.nl. Wij zorgen dat u
z.s.m. een krant ontvangt.

Cees Kamp nieuwe man bij Platform Waspik
Platform Waspik is een dynamisch
gebeuren, zowel wat betreft het
uitvoeren van allerlei activiteiten
als het doorgeven van het stokje aan
nieuw enthousiaste deelnemers.
Zo hebben we in de afgelopen
maanden afscheid genomen van
Cees Peters, Nicoline Lambooy
en Theo Broekmans. We willen
hen nogmaals hartelijk danken
voor hun inzet en betrokkenheid
bij het Platform. De grote vraag
is nu natuurlijk: wie zijn er
dan nieuw? Allereerst is de
werkgroep Sociaal Klimaat
uitgebreid met Bert de Graauw en
Nel Mathlener, twee personen die
hun sporen in Waspik reeds dik
verdiend hebben. Vervolgens is er
een nieuwe webmaster gevonden:
Wim Bonte. Hij heeft een compleet
nieuwe opzet gemaakt (samen
met Jacco van Hooren) van de
site. En last but not least heeft
Cees Kamp de bestuursplaats van
Cees Peters overgenomen. Om
nader kennis te maken met Cees,
hebben we hem een aantal vragen
voorgelegd.
Waarom heb je je laten overhalen
lid te worden van het Platform?
Ik heb altijd al veel belangstelling
gehad voor het wel en wee van
Waspik. Ik lever graag een actieve
bijdrage aan de gemeenschap
en deze bestuursfunctie biedt
mij daartoe de gelegenheid. Ik
heb nu de mogelijkheid mee te
praten en te denken en advies te
geven over allerlei zaken die met
Waspik te maken hebben. Ook
is er gelegenheid daadwerkelijk
actie te ondernemen door aan
te sluiten bij activiteiten van
de verschillende werkgroepen.
Actief bezig zijn is iets wat ik
altijd al graag deed.
In hoeverre was je op de hoogte
van het doen en laten van het
Platform?
Ik heb altijd de ontwikkelingen
gevolgd via de site van het
Platform, de Dorpskrant, de
wijktafel, via contacten met
mensen uit de verschillende
werkgroepen en door actief deel
te nemen aan de activiteiten
van de werkgroep Natuur &
Milieu (denk daarbij aan de

mensen te bevorderen. De geluiden
uit de samenleving zorgen ervoor
dat we een goed onderbouwd
advies richting gemeente kunnen
geven over allerlei zaken die van
belang zijn. Het is goed toeven in
Waspik en ik wil daar, samen met
alle leden van het Platform, graag
mijn steentje aan bijdragen om
dat zo te houden!

Avond voor nieuwkomers in Waspik

knotwilgenploeg, de educatieve
dag voor schoolkinderen en de
boomplantdag).
Heb je enig idee hoeveel tijd
je werkzaamheden voor het
Platform je zullen kosten?
Daar heb ik nog niet echt zicht
op omdat ik per 1 augustus
pas officieel begonnen ben als
bestuurslid. Maar inmiddels heb
ik mijn penningmeesterschap
van de tennisclub beëindigd (na
bijna 10 jaar) en hoop ik e.e.a.
te kunnen combineren met mijn
werk voor de Heemkundekring
waar ik ook veel plezier aan
beleef. Ik vermoed dat er veel tijd
gaat zitten in het Platform omdat
er vanuit het DOP nog veel ideeën
gerealiseerd kunnen worden.
Hoe
kijk
je
tegen
de
werkzaamheden als bestuurslid
van Platform Waspik aan?
Het lijkt me bijzonder plezierig
om samen met anderen te werken
aan de leefbaarheid in Waspik. Ik
vind het enthousiasme en de inzet
van de leden van het Platform
heel stimulerend. Ik hoop dat
de mensen mij ook weten te
vinden als ze ideeën hebben over
algemene zaken die voor Waspik
van belang zijn. Het Platform
kan haar werk alleen maar goed
doen als zij gevoed wordt door de
inwoners.
Hoe zie je de toekomst van het
Platform Waspik?
Naast de uitvoerende taken die
gerealiseerd worden vind ik het
Platform een uitstekend orgaan
om de inspraak van de Waspikse

Gelukkig weten ook mensen
van buitenaf Waspik te vinden
als prettige plek om te wonen.
Wij zijn daar natuurlijk erg blij
mee. Om deze ‘nieuwkomers’
een beetje wegwijs te maken
in het wel en wee van ons dorp
en om hen een goed gevoel te
geven, organiseert Platform
Waspik op woendag 16
november een speciale avond
voor nieuwkomers. Om 19.30
uur is iedereen welkom in
Den Bolder voor een gezellige
bijeenkomst. Meer informatie
volgt.

Vernieling pichnickset
Zoals
hiernaast
beschreven
staat, werd op 12 augustus de
picknickset in de Vest officieel in
gebruik genomen. Helaas heeft
niemand echt kunnen genieten
van deze prachtige picknickset,
want twee dagen voor de officiële
ingebruikname werd de set al
vernield en beschadigd. Het blad
is bekrast en bewerkt met verf
en sigarettenpeuken De set is
sinds die tijd meerdere keren
van zijn plaats gehaald en aan
de andere kant van het fietspad
gedumpt. Door de Hobbyclub en
veel inwoners van Waspik is met
verbijstering gereageerd op dit
gedrag van een groep vandalen.
Wij roepen u op om informatie
over deze vandalen en hun
gedrag aan te geven bij de politie
0900-8844 of bij de gemeente
Waalwijk 0416-683456 of via
www.waalwijk.nl bij meldingen
leefruimte. Ziet u vandalisme?
Maak een foto en meldt het via
info@platformwaspik.nl.

Het is zover! Zoals aangekondigd
in de vorige uitgave van
Dorpskrant Waspik ging op 1
september de nieuwe website
van het Platform Waspik live. De
link blijft www.platformwaspik.
nl. Op de nieuwe site kunt u veel
informatie vinden over waar het
Platform mee bezig is en wat de
werkgroepen de afgelopen jaren
hebben gedaan. Voorzien van
leuke foto’s. Wilt u weten wie
er actief zijn in het Platform?
Zie de foto’s van de deelnemers.
Interessante websites met nieuws
over Waspik en andere websites,
die voor u van belang kunnen

zijn, hebben we voor u bij elkaar
gezet.
Via een enquête vragen wij
uw mening over een bepaald
onderwerp. Periodiek zullen wij
de resultaten van de enquêtes
plaatsen. U kunt ook twitteren
met
het
Platform:
http://
twitter.com/#!/platformwaspik.
Natuurlijk zijn we benieuwd naar
uw mening over de nieuwe site.
U kunt uw reacties sturen naar de
redactie van de website redactie@
platformwaspik.nl of naar een van
de andere leden van het platform.
Wim Bonte, redacteur website
Platform Waspik.

Waspik is picknickset en terras rijker

Op 12 augustus zijn door
Wethouder Sjoerd Potters een
picknickset in de Vest en een
terras voor Den Bolder officieel
in gebruik genomen.
De
picknickset en het terras zijn
initiatieven die waren opgenomen
in het Dorpsontwikkelingsplan
van 2007. De werkgroep Sociaal
Klimaat van het Platform Waspik
heeft ervoor gezorgd dat die

ideeën ook daadwerkelijk zijn
uitgevoerd. Hobbyclub Samen
Sterk heeft onder de leiding van
Cor Zwaans voor de Waspikse
bevolking en passanten een
picknickset met twee banken
ontworpen en geplaatst naast het
fietspad in de Vest. Het bestuur
van Den Bolder heeft het idee
van een terras voor Den Bolder in
overleg met de bewoners van de
Schoolstraat verder uitgewerkt.
Tijdens de fiets 3 daagse 2011
werd er al volop gebruik gemaakt
van het nieuwe terras. Beide
initiatieven zijn door Ted Elschot,
de gemeentelijk wijkcoördinator
voor Waspik, succesvol door
de ambtelijke organisatie van
Waalwijk geloodst.

Op vrijdag 12 augustus werd het terras bij Den Bolder officieel geopend
door wethouder Sjoerd Potters. De gemeente trakteerde op een kopje koffie;
Platform Waspik zorgde voor een overheerlijk stuk appeltaart. De opening werd
opgeluisterd door troubadour Peter Faber
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Toneelgroep Strik speelt ‘Zusters in zaken’
Toneelgroep Strik is begonnen
met de voorbereidingen van vier
voorstellingen in januari. Het gaat
om het stuk ‘Zusters in zaken’.
Alvast wat prijs geven. Moeder
overste, haar nonnen en de pastor
krijgen het vervelende nieuws te
horen dat hun klooster gesloten
gaat worden als er niet snel
verandering in de situatie komt. Er
is geldnood en het klooster dreigt
verkocht te worden. Er zijn zelfs
plannen om van het klooster een
casino te maken. Samen proberen
ze een oplossing te vinden.
Wanneer Dhr. Jongeneel met
zijn vrouwvriendelijk plannetje
komt, lijkt er weer hoop te zijn
voor het klooster. Maar dan gaat
monseigneur Siemelink roet in

het eten gooien. Gaat het Dhr.
Jongeneel en de nonnen lukken
om het klooster van de ondergang
te redden?
‘Zusters in zaken’ is een stuk
met verrassende wendingen, vol
humor en spanning! En voor de
echte fans... er komen een paar
bekenden terug! Nieuwsgierig
geworden? Kom dan naar de
voorstellingen op 21, 22, 28 of
29 januari, aanvang steeds om
20.00 uur in ‘t Schooltje. Kaarten
zijn voor 5 euro te bestellen via:
toneelgroepstrik@live.nl
(dit
e-mailadres is beschermd tegen
spambots; u heeft JavaScript
nodig om het te kunnen zien) of
telefonisch via 06-29404342. Meer
informatie op www.striktoneel.nl.

Zomerkamp groot succes

Jarenlang schommelde het aantal
inschrijvingen van het Zomerkamp
rond de 100 kinderen. In 2010
steeg dit aantal plotseling naar
126. Dit jaar namen maarliefst
159 kinderen deel aan het kamp,
wat
traditiegetrouw
wordt
gehouden in de eerste week van de
basisschoolvakantie. Zomerkamp
Waspik was van 10 tot en met 16
juli te gast bij ‘de Hoge Distel’ in
Helvoirt. Het kamp was in alle
opzichten een groot succes. Op
zondag 30 oktober organiseert

het Zomerkamp een foto- en
filmmiddag in Den Bolder.
Tijdens deze middag worden er
foto’s en een film getoond van het
Zomerkamp 2011. Den Bolder
opent om 15.00 uur, de film vangt
aan om 15.30 uur. Het Zomerkamp
bedankt alle sponsoren die een
financiële of materiële bijdrage
hebben geleverd aan deze
topweek! Een overzicht van alle
sponsoren is te vinden op www.
zomerkampwaspik.nl. Tot zondag
30 oktober allemaal!

Het Startpunt in
de bibliotheek
Een echtpaar, beiden bijna 80 jaar
oud, meldt zich aan de balie van
het Startpunt in de bibliotheek.
Mevrouw doet het woord:
“Wij wonen zelfstandig in een
eigen woning. Ik heb erg veel
last heeft van mijn knie en ben
hiervoor onder behandeling in
het ziekenhuis. Over een poosje
wordt ik geopereerd en moet dan
even in het ziekenhuis blijven.
Mijn man is voor zijn leeftijd
erg vitaal maar kan eigenlijk ons
huishouden niet meer aan. Als
ik straks uit het ziekenhuis kom
moet hij nog meer in huis doen.
Nu kan ik bijna niet naar boven
en daar is toch onze slaapkamer
en badkamer. Het liefste zouden
we naar een seniorenwoning of
flatje verhuizen maar weten niet
zo goed hoe we dat aan moeten
pakken.”
Zoals de naam al zegt, helpt het
Startpunt mensen op weg met
deze vragen. Door uw exacte
situatie voor te leggen aan een
van de medewerkers, zal hij
of zij u wegwijs maken in het
grote aanbod aan mogelijkheden.
Mocht u meer willen weten, dan
kan de medewerker u gericht
doorverwijzen naar de juiste
instantie. Veel succes toegewenst
en we hopen u te mogen begroeten
bij het Startpunt!

Bolder activiteiten
Het is de komende maanden
druk in Den Bolder! Vele leuke
en interessante activiteiten
zijn er te bezoeken, zoals
het
jubileumconcert
van
Blaasconcerten (4 oktober),
Start to Rock (22 oktober) en
Lekker Dansen (29 oktober).
www.denbolder.nl.

De Rugt: de laatste weekjes duren het langst
Vrijdag 26 augustus staat er voor
alle kopers van KV De Rugt
de tweede kijkersdag gepland.
Tijdens de kijkersdag is er de
mogelijkheid om door je huis te
lopen en vragen te stellen aan
de aannemer. Het is dan ook een
drukte van belang als rond half
3 de hekken open gaan. Kopers,
ouders, familie en overige
geïnteresseerde lopen in en uit.
Niet alleen het eigen huis wordt
van alle kanten bekeken er is
ook een gretige inloop bij vele
buren. Dit laat zien hoe succesvol
het kan zijn als je met een groep
enthousiaste jonge mensen een
gezamenlijk project start. Sociale
contacten worden gelegd en
worden sterker naarmate het
project vordert. Bij het bezoeken
van enkele huizen wordt al snel

duidelijk hoe verschillend ze
allemaal zijn. Geen enkel huis heeft
dezelfde indeling, voordeuren
verschillen van kleur en ook de
manier van afwerken is per huis
anders. Desondanks vormen de 20
woningen van buitenaf een mooi
geheel dat prima past in de al
bestaande wijk in Waspik-Boven.
De laatste huizen zijn inmiddels
onder de pannen gelegd. Binnen
moet er dan nog het één en ander
gebeuren. Dit neemt niet weg
dat de aannemer, Bouwbedrijf
Willemsz, er alles aan doet om

de huizen zo snel mogelijk op te
leveren. Marijn Willemsz: “We
moeten in week 46 opleveren
maar hopen dit zeker iets eerder te
kunnen doen”. Het echte aftellen
kan dus beginnen!

Over Waspik...
door

Vincent
vvdhoven@home.nl
Hallo, beste Waspikkers. Op dit moment vertoef ik in het staartje
van mijn vakantie. Enkele weken geleden werd ik verrast door
de mededeling dat ik een columnwedstrijd van het Brabants
Dagblad had gewonnen. De prijs: ik mag nóg 26 columns gaan
schrijven, die om de 2 weken in het BD zullen verschijnen. Joepie!
Daarom zul je de komende tijd wat minder gedichten (wat zei
je? Gelukkig???) en wat meer columns van mijn hand lezen. De
afgelopen jaren schreef ik al columns voor een onderwijsblad. De
hoofdpersoon heette –toepasselijk- Docent! Hier volgt daarvan
een proeve.

Het is wellicht al tientallen jaren in de mode, maar Docent heeft
er nooit zoveel aandacht aan besteed. Kleding interesseert hem
niet bovenmatig, vanuit de gedachte dat het toch vooral gaat om
‘de binnenkant’. Maar daar kom je tegenwoordig niet meer mee
weg! Iedereen wenst zich tegenwoordig uit te spreken over zaken
die hem of haar bezighouden; maar weinigen kennen nog die
weldadig aandoende ingetogenheid die hen ervan weerhoudt om
iedere opwellende gedachte onmiddellijk met jan en alleman te
‘delen’. Dat delen gebeurde in den beginne via de achterklep van
de auto: niet alleen werden daarop alle nationaal en internationaal
bezochte pretparken vermeld, er stond ook bij dat je van ‘my dog’
hield –meestal zat er dan wel een gemuilkorfde pitbull vals door de
autoraampjes naar buiten te loeren- of van André Hazes, of, voor
snobs, van NY. Heel de wereld diende zich daar rekenschap van
te geven. Later vonden mensen met een evangelische inslag het
nodig om de afbeelding van een vis op hun auto te laten monteren.
Het had iets sektarisch, maar misschien diende het, net als de op
het dashboard aangebrachte Christofoor, alleen maar om de eigen
particuliere veiligheid te verzekeren. In de Heer kom je altijd van
rechts, zoiets…
Inmiddels geht’s völlig los! We beschikken over zoveel middelen
om ons gedachtegoed op anderen te projecteren, dat we haast tijd
te kort komen. Bezoek eens een doorsnee site, bijvoorbeeld eentje
die actuele zaken uit het nieuws aandraagt, dan is er altijd een
gelegenheid om te reageren. En dat doen we dan dus ook maar.
Aan de geplaatste reacties valt af te lezen dat meestal de eerste
de beste inval aan het medium en zijn lezers is toevertrouwd. Een
uitspraak van Job Cohen wordt becommentarieerd met: ‘Oprotten
vuile jood!!!’ Het is nog een van de meest doordachte reacties en
zowat ook de enige die, als je de leestekens niet meerekent, juist
gespeld is. De spelvaardigheid van ons volk is al tot een pré-homoprimitivus-niveau gedaald, maar als het ook nog eens snel moet
–vlug vlug, voordat deze subtiele vondst mij ontschiet; schrijf je
jood met een t of een d? – dan heeft zelfs Docent er moeite mee om
het medegedeelde te doorgronden. En als hij het heeft ontcijferd,
dan blijkt steevast dat de inhoud van de boodschap het niet waard
was om zoveel tijd aan te besteden….
Maar soms is het allemaal anders. Af en toe komt Docent een
slogan tegen die zijn hele dag in een zonnetje zet. Deze week
was het weer eens zover. Bram, de meest dyslectische leerling van
het westelijk halfrond en een jongen die zich daar absoluut nooit
achter verschuilt, liep de klas binnen. Er stond voor zijn doen heel
wat tekst op zijn buik en Docent nam er dus eventjes de tijd voor.
Wat wilde Bram uitdragen? Dit: DYSLECTICS ARE TEOPLE
POO. Docent is inmiddels bezweken voor de textieltext. Op zijn
rug staat een andere: ‘Ik heb een braakgesprek’. Speciaal voor
Bram! En voor de rest van de wereld.

