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Waspikse Dorpsquiz
naar 2021
Avond-4-Daagse
vanuit huis
6

Verschijnt huis aan huis in Waspik
20 x 20 staat
centraal bij
Waspikunst

8

Mede mogelijk gemaakt door

6e Muziekquiz
Als de RIVM-richtlijnen
het toelaten, vindt op
zaterdag 28 november
de
zesde
Waspikse
Muziekquiz plaats bij
eetcafé Hieriest in de
Raadhuisstraat.
De
3-koppige organisatie is
op voorhand begonnen
met het samenstellen van
de quiz. Meer info over
de vorm waarin de quiz in
november door kan gaan,
staat zeker in de volgende
Dorpskrant.

ZOMER!
Taxus-snoeisel
Hoveniersbedrijf
Jan
Mols is weer gestart met
de inzameling van het
snoeiafval van de taxus
voor de ontwikkeling
van medicijnen tegen
kanker. Mensen kunnen
het snoeisel in speciale
zakken aanleveren die
verkrijgbaar zijn bij Mols.

Code oranje voor landschap rond Waspik

Komt er toekomstige uitbreiding van het industrieterrein aan de oostkant van de Kerkvaartse Haven?
Veel mensen hebben er
in de krant over gelezen:
er spelen in en rondom
Waspik enkele belangrijke ontwikkelingen die het
landschap drastisch zouden kunnen veranderen.
Er zijn twee belangrijke
plannen, namelijk het verbreden en uitdiepen van
de Kerkvaartse Haven in
combinatie met het uitbreiden van het industrieen bedrijventerrein en het
plaatsen van windturbines.
De Gemeente Waalwijk
heeft een visie opgesteld,
waarin zij aangeven dat
in samenwerking met
onder andere het Waterschap Brabantse Delta en

de huidige ondernemers
van het bedrijven- en industrieterrein Scharlo, de
Kerkvaartse Haven willen
verbreden en uitdiepen.
Dit moet de bestaande bedrijven beter via het water
toegankelijk maken. Het
Platform Waspik begrijpt
dit en steunt dit standpunt.
Maar de ontwikkeling
gaat wel gepaard met een
toekomstige uitbreiding
van het bedrijven en industrieterrein aan de oostkant van de Kerkvaartse
Haven.

Hou vol!

Er zal waarschijnlijk met
één of enkele kleinere uitbreidingen worden gestart
aan de noordkant, maar
het is zeker niet uitgesloten dat de gehele strook
tussen de Polanenweg en
de Kerkvaartse Haven
in de toekomst voorzien
wordt van bedrijven. Het
Platform Waspik is van
uitbreiding aan de oostkant van de Kerkvaartse Haven (uiteindelijk
wellicht zo’n 40 hectare)
GEEN voorstander. Dit
zal het landschap van
Waspik te veel aantasten
en de polder die nu een
open karakter heeft, loopt
het risico verder te “verdozen”.
Windturbines
De Gemeente Waalwijk
is er erg stil over, maar
we weten dat zij een grote ambitie hebben om de
energievoorziening sterk
te verduurzamen.
lees verder op pagina 9.

Daar zit je dan met
je Dorpskrant... Een
bomvolle
maart-editie
met
aankondigingen
van
prachtige
en
uiteenlopende activiteiten
in het dorp voor de
komende periode. Tijdens
het drukken van de krant
hakte corona ons land
medogenloos in stukken
en kwamen we met z’n
allen in een situatie terecht
zoals zelfs ons opa’s
en oma’s die nog nooit
hadden
meegemaakt,
hoewel die met de Tweede
Wereldoorlog best wel
wat op hun bordje hebben
gekregen. We gingen
massaal in quarantaine;
alle
evenementenagenda’s werden gewist,
afstand houden was het
enige wat telde. Even
terug naar af... een
moment van bezinning.
Fijn dat de teugels weer
wat kunnen vieren en er
weer wat beweging in ons
dorp komt. We zijn er nog
niet, maar hou vol dan
komen we er wel. Veel
leesplezier (en vergeet
de prachtige bijdrage van
Vincent op pag. 11 niet).
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Arabesk alsnog...
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Drie keer is scheepsrecht voor Arabesk
Arabesk u alsnog een
bijzondere avond/middag
bieden ter gelegenheid
van hun 25-jarig bestaan.
De kaartjes die u gekocht
heeft blijven geldig.
Mocht u op de nieuwe
datum verhinderd zijn,
dan krijgt u uw geld terug,
verminderd met €2,50
administratiekosten. (via
www.denbolder.nl). Wij
hopen u allen weer te
mogen verwelkomen in
2021 in Waspik. Graag tot
dan!
Voor de tweede keer
zak
koor
Arabesk
zich genoodzaakt het
jubileumconcert
uit
te stellen. Door het
coronavirus zijn we niet
in de gelegenheid om
met elkaar te repeteren
en met de anderhalve
meterafstand
regeling
kunnen we echt geen

concert geven en gasten
ontvangen.
Gelukkig
betekent het afblazen van
dit concert wederom geen
afstel, maar slechts een
uitstel. De nieuwe datum
is (onder voorbehoud
vanwege de maatregelen
door het virus) al bekend:
op 20 en 21 maart
2021 gaan de leden van

Pieternel Eisinga-Verhoeven

Geen Zomerkamp dit jaar...
Helaas, helaas, helaas.. wij
hebben moeten besluiten
dat
het
Zomerkamp
dit jaar geen doorgang
kan vinden. Door alle
ontwikkelingen is het voor
ons onmogelijk geworden
om het Zomerkamp te
organiseren op de manier
die we gewend zijn,
vandaar dat we onze
energie bewaren en er
volgend jaar een dubbel
zo groot feest van gaan
maken!! Via dit bericht
willen we sowieso onze
vrijwilligers
bedanken
voor hun inzet, want we
waren met z’n alle al
volop in voorbereiding.
Daarnaast willen we
ook
mededelen
dat
we denken aan onze
sponsoren. Zij maken het
kamp ieder jaar tot wat

het is. Dit jaar zullen we
vanzelfsprekend
geen
beroep op onze sponsors
doen, maar volgend jaar
hopen we weer welkom
te zijn.
Het Zomerkamp zou het
Zomerkamp niet zijn als
we niet tóch bezig blijven.
Daarom aandacht voor

Als een gebedssnoer met kralen,
je iets te zeggen heeft
Is je hart al bezig zich te ordenen
om je te zeggen wat voor jou is
Ga dus af op de beelden
die je voor je ziet
en volg die
Ik zie varkens, die in de modder rollen
ze krijgen voer, de afval uit de keuken
met melk van de koeien
rechtstreeks uit hun uier
met meel, wat van het eigen veld komt
En dat is vlees wat weer gegeten kan
worden
als het virus voorbij is
en anders niet...

het volgende; wij hebben
onze eigen merchandise!
Wat is er nu gaver dan
een hele zomer je eigen
Zomerkampartikelen
dragen? Op dit moment
hebben we petten, brillen
en
bandana’s.
Deze
zijn via onze website
te koop! Wij komen de
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spullen graag bij jullie
thuisbrengen en hopen
jullie dan komende zomer
tegen te komen met een
van deze mooie spullen.
Meer info op:
www.zomerkampwaspik.
nl

Dorpskrant Waspik is een
initiatief van Platform
Waspik en verschijnt
vier keer per jaar huis
aan huis in Waspik.
Jaargang 13, nummer 2
Oplage: 2500 stuks
Redactie en vormgeving:
Marcel Donks Tekst en
Vormgeving
De volgende uitgave is in
september 2020. Kopij
kan aangeleverd worden
tot vrijdag 21 augustus
op Schoolstraat 12 of
via: dorpskrantwaspik@
home.nl.
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Dodenherdenking
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Ondanks het feit dat
de activiteiten van de
Heemkundekring
de
afgelopen maanden op een
laag pitje hebben gestaan,
is er achter de schermen
nog wel werk verricht.
Daardoor konden we in
samenwerking met Den
Bolder op 5 mei j.l. de film
“Waspik 1940-1945” van
Leon Baaten en Jan van
der Steen via streaming
op de website van Den
Bolder vertonen. Er zijn
veel positieve reacties op
gekomen en een aantal
geïnteresseerden
heeft
zich gemeld om de film
op DVD te kopen bij de
Heemkundekring. Mocht
u ook een exemplaar
aan willen aanschaffen,
dan kan dat voor een
bedrag van € 8,00 (voor
belangstellenden buiten
Waspik € 11,75 ivm
verzendkosten).
Om de geschiedenis van
de bewoners van Waspik

te blijven beschrijven
en documenteren zijn
we
permanent
op
zoek naar bidprentjes,
geboortekaartjes,
huwelijkskaarten, oude
foto’s e.d. Heeft u zelf
of uit de nalatenschap
van ouders of familie
nog prentjes, foto’s e.d.
waar u niets meer mee
doet, doe deze dan niet
weg maar geef ze aan de
heemkundekring, wij zijn
er erg blij mee.
Het Brabants Historisch
Informatie
Centrum
(BHIC)
beschrijft
niet alleen de oude
geschiedenis van Brabant
maar ook de hedendaagse
geschiedenis.
Daarom
verzamelt het BHIC
informatie over de invloed
van de coronacrisis op de
Brabantse samenleving,
zodat generaties na ons
daarover kennis kunnen
nemen. Hebt u informatie
in de vorm van foto’s,

The Last Post klinkt vanuit de stilte
geen woorden van tevoren gesproken
zoals we die hadden willen spreken
75 jaar na dato
hun naam noemen en het verhaal
over wie ze waren
je vader of moeder, hun kind
je broer of zusje, je nichtje, je oom
die Waspikse dorpsbewoners
omgekomen door oorlogsgeweld
Op afstand, heel ongemak
tóch even om hen heen
terwijl het Wilhelmus klinkt
en daarna…. de stilte

UIT

Bloemen en wat lichtjes
sieren de plaquette met hun namen
opehet
r monument
Bold
enstilletjes
in Ddat
wordt opgenomen
in het dorpse leven van alledag
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2014 - 201

Tot op een ander tijdstip
de stilte zal worden doorbroken
en hun verhaal alsnog
zal worden verteld
mplaar

De DVD Waspik 1940-1945 is nog te koop

filmpjes, documenten die
inzicht geven in de wijze
waarop u in deze periode
uw situatie hebt ingericht
(denk aan thuiswerken,
thuisonderwijs, bezoek
op afstand) stuur dat dan
naar de Heemkundekring
(administratie@
goedespoorwaspik.nl),
zodat wij het door kunnen
zenden naar het BHIC.
Voor
het
seizoen
2020/2021 zijn we weer
een programma aan
het samenstellen met
interessante lezingen. Het
definitieve programma en
mogelijk aangescherpte
regels voor het bijwonen
van de lezingen worden te
zijner tijd bekend gesteld.
En
dan
nog
een
buitenlands
verzoek:
de heer Luc SELIS,
Oostende, België, is bezig
met onderzoek naar alle
Belgische scholen in het
buitenland tijdens WO1.
Zijn vraag is: Kunnen
jullie me helpen met foto’s
en andere documentatie
over de Belgische school
in Waspik : foto’s,
eventuele diploma’s of
getuigenschriften van de
leerlingen en eventuele
briefwisseling over de
bewuste
school.
De
school werd beheerd
door de hulporganisatie
“Santé à l’Efance” (vrij
vertaald Kinderwelzijn)
die een kantoor had
in Teteringen (en het
hoofdkantoor in Den
Haag). Deze organisatie
beheerde de twee scholen
in Teteringen en ook deze
in Goirle en Waspik.
Evt. reacties rondom dit
onderwerp kunt u sturen
naar theovandenburg@
ziggo.nl. B.v.d. U kunt
ons bereiken via email
info@goedespoorwaspik.
nl en via de website www.
goedespoorwaspik.nl.

Dodenherdenking
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“The Last Post
klinkt vanuit de stilte”

Bewaarexe

Nog altijd Op ‘t Goede Spoor...

Voedselbos Waspik
Dorpskrant Waspik, jaargang 13, nummer 2 (juni 2020)

Voedselbos: het paradijs op aarde
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Over Waspik...
door

Vincent

vvdhoven@home.nl

Blijf thuis!!!!!
Deze gebeurtenis speelt zich ergens ter wereld af
in een slangenresort

Met 350 kinderen van
12 basisscholen in de
gemeente Waalwijk en
met
60
vrijwilligers
zouden we op 18
maart - de landelijke
boomfeestdag 2020 circa 720 fruitbomen
planten. De uitbraak van
het corona virus heeft dit
plan doorkruist. Maar in
twee dagen tijd zijn de
bomen geplant en voor
zover we nu - begin juni kunnen zien, zijn ze bijna
allemaal aangegroeid.
Sindsdien is er veel
gebeurd in het Voedselbos
Waspik. Het labyrint is
aangelegd en de open

stukken hiervan zijn met
diverse kruiden opgevuld.
Door vele handen is de
grond zaaiklaar gemaakt,
is er 65 kilo bloemenzaad
gestrooid en is dat zaad
onder geharkt.
Het grootste probleem is
de droogte. Het ontbreken
van regen en de langdurige
oostenwind
zijn
behoorlijke hindernissen
voor de groei. Maar deze
hebben we overwonnen.
Met grote giertonnen en
andere apparatuur hebben
we tot nu toe ruim 200.000
liter water opgebracht.
Gelukkig kan dat water
van dichtbij worden

opgepompt. Leden van
ANV Slagenland en de
Gemeente
Waalwijk
hebben hiervoor gezorgd.
Waterschap
Brabantse
Delta ziet er op toe dat de
sloten op peil blijven.
De volgende stappen zijn
het bouwen en plaatsen
van twee insectenhotels,
een toegangspoortje, een
paar banken en een tafel,
een valkenkast en borden
met informatie. Dat alles
zal er staan als op vrijdag
11 september de officiële
opening plaatsvindt. Info
via voedselboswaspik@
gmail.com.
Jos
van
Genugten , initiatiefnemer

Het buideldier realiseert zich erg laat
dat het zich in de bek -mogelijk reeds de slokdarmvan -zo te voelen- een reptielachtige bevindt,
mogelijk een python, gezien de hierbinnen toch
beperkte ruimte,
maar laten we daar geen halszaak van maken,
geen tijd voor een democratische discussie,
al zou een slechtnieuwsgesprek weer wel op zijn
plaats zijn…
De spieren van de predator werken danig in op
het tegenspartelende gestel, de gemoedsgesteldheid
en het humeur
van het slachtoffer dat peinst over waar het is
misgegaan. Inmiddels naderen we de maagopening.
Niemand heeft me hiervoor gewaarschuwd,
is zijn allerlaatste coherente gedachte,
en:
het is een schande, gezien mijn
belastingbijdragen in de afgelopen jaren
dat ik mij in zulk een precaire situatie bevind!
Gedeeltelijk verteerd reeds trekt het buideldier
stuip en geeft dan de geest.
De moraal: wat heeft een buideldier ook in het
slangenverblijf te zoeken?
Gegroet
Vincent

Foto’s:
lden
Geertje Naa
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DWDQ 2021
Dorpskrant Waspik, jaargang 13, nummer 2 (juni 2020)

De Waspikse DorpsQuiz: geen afstel, maar uitstel

komen, zijn er nog vele
restricties. Deze hebben
hun weerslag op onze hele
samenleving.
Ook wij als Commissie
DWDQ, hebben moeten
constateren
dat
ons
evenement een andere
uitvoering moet gaan
krijgen. Per 1 september
zijn evenementen van 100
personen waarschijnlijk
weer mogelijk. Waar
blijven wij met ons feest
op 10 oktober met 750
mensen? Hoe kun je een
anderhalvemeter-afstand
garanderen in een volle
Theresiakerk? Hoe gaan
de teams op 26 september
bij elkaar komen op hun
hoofdkwartier? Is het
mogelijk om dan met 25
personen bij elkaar in 1
ruimte te zijn? Willen de
teams dat wel, of vinden
zij dat te gevaarlijk?
Omdat wij natuurlijk de
laatste 3 maanden onze
kop niet in het zand
hebben gestoken, snappen
wij dat het anders moet.
Geen afstel, zeker niet!,
maar wel DWDQ op
een andere manier. Hoe
dan, op welke manier
zien wij dat? Wel, wij

willen zeker geen afstel.
Ons quizboek is op een
paar details na helemaal
klaar, dus wat dat betreft
zit het goed. We willen
niet alleen maar quizzen,
maar ook na afloop een
gezellig feestje bouwen
met elkaar. Dat vinden
wij ook belangrijk. Met
een
anderhalvemetersamenleving lijkt ons
een
feestje
bouwen
wat
moeilijk.
Dat
zou betekenen dat de
hangtafels erg groot
moeten
worden
om
iedereen op anderhalve
meter te kunnen plaatsen!
Wat wij hebben besloten
is:
1)
We
spelen
DWDQ op zaterdag 25
september 2021
2)
We bouwen ons
prijsuitreikingsfeestje op
zaterdag 9 oktober 2021
3)
A
l
l
e
ingeschreven
teams
blijven ingeschreven voor
DWDQ 2021
4)
Op 26 september
2020 (de oorspronkelijke
datum) doen we de aftrap
voor DWDQ 2021 en

UIT

mplaar

We leven in een bijzondere
tijd. Veel verdriet en
ellende,
onzekerheid
en vele vragen over
de toekomst. Iedereen
moet zich aanpassen aan
de richtlijnen van het
RIVM en onze regering.
Soms balen we daar
verschrikkelijk van, maar
het is helaas niet anders.
Als we kijken naar de
vele slachtoffers van
dit vreselijke virus, dan
kunnen we niet anders
doen dan lijdzaam volgen
en ons uiterste best doen
om er voor te zorgen dat
we hier zoveel mogelijk
ongeschonden weer uit
komen.
Ons woordenboek is
inmiddels weer uitgebreid
met vele nieuwe termen.
Één ervan zal in de
komende periode een hele
belangrijke gaan worden:
de
anderhalvemetersamenleving.
Inmiddels weten we
allemaal al feilloos aan
te geven hoe groot deze
afstand is, immers, we
hebben er dagelijks mee
te maken. Ondanks het
feit dat we langzaam uit
de intelligente lockdown
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De Vestenaeren wonnen in 2018 de eerste editie van de Waspikse DorpsQuiz

spelen we met alle teams fantastisch evenement in
een tussenspel, het “Groot rook te zien opgaan. Daar
Anderhalve Meter Spel” hebben wij ook flink mee
Wij zijn van mening dat geworsteld. We zitten in
als we DWDQ een jaartje een moeilijke periode,
opschuiven, de kansen op waarbij het fijn zou zijn
een ‘normale’ gang van om iets te hebben om
zaken zowel bij het spel naar uit te kijken. Met
als bij de feestavond, het alle restricties en (on)
grootste zijn. Wellicht mogelijkheden die er op
is er dan inmiddels een dit moment zijn, vinden
vaccin en/of kunnen we wij het niet kies én
beter met deze ziekte onverstandig om DWDQ
omgaan, zodat grotere in 2020 te laten doorgaan.
evenementen
weer Met het opschuiven van
mogelijk zijn.
het evenement en een
Door op 26 september leuk tussenspel denken
a.s. een tussenspel te wij dat wij het voor alle
spelen, hebben de teams teamsld
eraantrekkelijk
Bo toch
en maken
in Ddat
ook de garantie
om mee te blijven
DWDQ in 2021 zeker doen. Onze commissie
door zal gaan; de punten is
enthousiast
4 - 2015 en heeft
201
die behaald worden met er zin in om het Groot
het tussenspel, nemen de Anderhalve Meter Spel
teams mee in de uitslag verder uit te werken. En
van DWDQ 2021. Het daarna gaan we met volle
tussenspel zal gespeeld vaart verder aan DWDQ
worden door ALLEEN 2021!
de
teamcaptains
op
een door ons bepaalde, Met vriendelijke groet
ruime locatie en zal niet Commissie DWDQ
avondvullend zijn, we Jan Boons
streven naar een speeltijd Leonie Kamp
van ongeveer anderhalf Niels van Strien
uur. De teamcaptain kan Rob Snels
zijn team op afstand om Coen Smits
hulp vragen. Iedereen Victor van Gorp
kan thuis aan zijn Rita van Strien
keukentafel zitten en met
de captain meespelen.
Het hoe en wat, daar
komen we op een later
DWDQ 2021
tijdstip op terug. Als het
spel verder is uitgewerkt
26-09-2020:
zal alle informatie via
de
teamcaptain
aan
Aftrap DWDQ
met
jullie
worden
door
Groot Anderh
al
ve
gemaild. Feit is wel,
Meter Spel
dat met dit tussenspel
de anderhalve meter
25-09-2021:
afstand
gegarandeerd
DWDQ 2021
wordt, én dat we alvast
een aftrap geven voor
09-10-2021:
DWDQ 2021. Dus GEEN
F
eestavond met
afstel, maar een langere
prijsuitreiking
opstartperiode.
Het is nooit leuk om een
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AirBadminton

Beachvolleybal in Costa Del Waspik

Toen de nieuwsbrief voor
de vorige editie van de
dorpskrant
geschreven
werd, had ik en vele met
mij geen idee wat er ons
boven het hoofd hing in
de tijd die er aan zat te
komen. Alles wat gepland
was, kon niet door gaan
vanwege de coronacrisis.
Zoals de Spektakelavond,
de ledenvergadering en
we hadden voor de eerste
keer de 2x spelenkaart in
het leven geroepen. Maar,
wat in het vat zit verzuurd
niet. We gaan de draad
straks weer oppakken.
In de huidige situatie
ontstaan ook nieuwe
ideeën.
Momenteel
zijn we aan het kijken
of er mogelijkheden
zijn om buiten te gaan
badmintonnen.
Deze
variant op badminton
noemen ze AirBadminton
en is begin vorig jaar
door De Badminton
World
Federation
(BWF)
gelanceerd.
AirBadminton is een
nieuwe officiële sport
en een coole aanvulling
op
de
traditionele
binnensport. De ambities
zijn groots: binnen 10 jaar
moet de sport Olympisch
zijn. Om deze variant
uit te kunnen oefenen
heb je een andere shuttle
nodig. De zogenaamde
Airshuttle,
die
hier
speciaal voor ontwikkeld
is. Daarnaast heb je een
net en een locatie nodig
waar je een veld uit kan
zetten, met lijnen in
de vorm van linten of

Het virus houdt ons allen
al maanden in greep.
Dat vergt aanpassing, zo
ook voor V.C. Atak’55.
Gelukkig hebben de
scherpe maatregelingen
van
de
afgelopen
maanden effect gehad en
ertoe geleid dat er weer
kansen komen. Dit werd
door een groep fanatieke
Atak-vrijwilligers direct
opgepikt en binnen een
week stond de organisatie
om alle jeugd te kunnen
laten beachvolleyballen
op Waspik Beach, een
locatie gevestigd op de
Lindenheuvel in Waspik,
naast voetbalclub de
White Boys.
Het is bijzonder hoe alle
betrokken vrijwilligers,
de jeugd, hun ouders, de
trainers en alle anderen
de schouders er met
elkaar onderzetten om
dit mogelijk te maken.
Zij hebben zich niet
laten afremmen door alle
maatregelen die getroffen
dienden te worden.
Naast de bijna 70
jeugdleden die wekelijks
met
veel
plezier

krijtstrepen. Je kan het op
elke soort van ondergrond
bespelen, bijvoorbeeld:
gras, zand of steen. Je
hebt geen speciaal racket
nodig. Meer info op www.
airbadminton.nl.
Bij badminton is het
besmettingsrisico
op
het COVID-19 virus
klein, omdat het geen
contactsport is. Maar
het is begrijpelijk dat de
sportzaal niet alleen voor
BC Vitesse opengesteld
kan
worden.
Naar
verwachting kunnen we
weer na 1 september in de
zaal badmintonnen.
Volgend jaar bestaat
BC Vitesse 50 jaar en
zal er een groot feest
georganiseerd worden om
dit te vieren. Onze club is
een levendige vereniging.
Wil je deze sfeer een
keer komen proeven?
Dan kan je actief gratis
twee avonden meedoen
door de 2x spelenkaart
uit te knippen en deze
op maandagavond mee
te nemen. We houden er
rekening mee als je weinig
badmintonervaring hebt.
Maar je komt ook volledig
aan je trekken wanneer je
een ervaren badmintonner
bent. Ben je niet in het
bezit van een racket, dan
is dat geen probleem.
Deze kan je tijdelijk van
de club lenen. Tevens
hebben wij een paar jaar
geleden de 5x spelenkaart
bedacht, die je voor € 25,- kan kopen. Of je kan
natuurlijk ook gewoon lid
worden: wees welkom!

beachvolleyballen,
gaan ook deze week de
senioren de zandbak
weer op. Het fanatisme
van de vrijwilligers en
alle deelnemende leden
zal er ook dit jaar weer
voor zorgen dat er volop
gebeachvolleybald
kan worden in het
zonovergoten Costa Del
Waspik.
Speciale Time Out editie
Creatieve
Atakvrijwilligers hebben een
speciale digitale ‘Time
Out’ editie gepubliceerd.
De Time Out is een
wedstrijdboekje
dat
normalerwijs
altijd
gedrukt
verschijnt
op thuisdagen. Voor

nu
een
hopelijke
éénmalige editie met
als doel betrokkenheid.
Nieuwsgierig naar Time
Out en alle verhalen
over de teams, online
teamuitjes, moppen en
raadsels? Ga dan naar de
Instagram of Facebook
van V.C. Atak’55 en vind
daar de link.
Samen slaan we ons door
deze lastige tijd heen en
bereiden we ons voor
op een hopelijk nieuw
zaalvolleybalseizoen!
Meer informatie over
V.C. Atak’55 is te vinden
op de Facebookpagina,
op www.atak55.nl of
stuur een e-mail naar
secretariaat@atak55.nl.

Avond-4-Daagse gaat door vanuit huis
Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Daarom presenteren wij:
Avond4daagse – Home Edition. Loop je dan de Avond4daagse in huis?! Nee, joh
(of je moet een héél groot huis hebben). Maar je vertrekt wel vanaf je eigen huis.
En je maakt je eigen routes. Via de app van eRoutes. Natuurlijk ontvang je na
vier dagen lopen de enige echte Avond4daagse medaille. Jij wilt jouw serie toch
ook compleet hebben? De inschrijving is inmiddels gestart. Met de Home Edition
bieden wij iedereen in Nederland de gelegenheid een eigen Avond4daagse te lopen.
Dus niet in hele grote groepen tegelijk, zoals je gewend bent. Maar alleen met een
vriendje, je sportmaatjes of met je gezin. Je kunt de vier dagen lopen in de periode
tussen 1 juni en 31 augustus 2020. Maar tussen de eerste en de vierde dag mogen
maximaal twee weken zitten. Het moet natuurlijk wel een uitdaging blijven...
En je hoeft niet alleen ’s avonds of doordeweeks te lopen. Ook overdag of in het
weekend kun je op pad! Inschrijven kan vanaf
heden: per deelnemer kost deelname € 5.
Daarvoor krijg je vier verschillende routes via
de eRoutes app. Je kunt daarbij kiezen uit 2,5 of
5 of 10 km. En na afronding van de vier dagen
wandelen ontvang je de officiële Avond4daagse
medaille thuis! Easy dus! Doe mee!
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Tophandbal in Waspik De Corona-koers van VV Waspik

te creëren in m.n. de
Eredivisie. Door deze uit
te breiden van 12 naar 16
teams kan er vanaf nu een
volwaardige competitie
gespeeld worden. Dit
heeft tot gevolg dat er
ploegen
doorschuiven
vanuit de 1e divisie en
die 1e divisie wordt weer
worden aangevuld vanuit
de 2e divisie. Teams
die het aankunnen en
aandurven konden dit
melden aan de bond Witte
Ster Heren 1 had daar wel
oren naar. Dat gaat leiden
tot een enorme sportieve
uitdaging, waarin onze

willen dan ook iedereen
uitnodigen om straks eens
een topwedstrijd te komen
bekijken in de sporthal.
De hele vereniging is
supertrots dat we dit
kunnen aanbieden en
hopelijk spoort het veel
jongens en meiden aan
om handbal te ontdekken.
Hoe het straks allemaal
gaat lopen laten we
jullie op alle mogelijke
manieren weten. Hou de
plaatselijke bladen en
social media in de gaten
voor alle ontwikkelingen.
Hopelijk tot ziens in
sportcentrum Waspik.

Wil jij een keertje kennis maken met VV Waspik?
Stuur vrijblijvend een mail naar info@vvwaspik.nl of
bezoek www.vvwaspik.nl. Nieuwe leden (tot en met
9 jaar) betalen de eerste 3 maanden geen contributie!
#staysafe en hopelijk tot snel op Sportpark Elzenhage

De allerkleinsten luisteren aandachtig naar de trainer
Welke koers vaart voetbalvereniging Waspik in
deze vreemde (Corona)
tijden? Begin maart werden de eerste wedstrijden
door de Veiligheidsregio
Brabant afgelast. Nu,
ruim 8 weken later zijn de
trainingen, onder strikte
voorwaarden, voorzichtig hervat. In september
hopen we het nieuwe
seizoen aan te vangen en
wedstrijden in competitieverband te kunnen spelen. Op dit moment zijn
de voorbereidingen op
Sportpark Elzenhage voor
het seizoen 2020/’21 al in
volle gang gezet.
Feestelijk nieuws kwam
er van de KNVB, die op
basis van de ranglijst,
promotie naar de derde
klasse aankondigde. De
blauw-witte brigade van
hoofdtrainer Eugène van
der Heijden, gaat dat doen
met een licht gewijzigde samenstelling. Bart
Holman zwaait na vele
trouwe dienstjaren bij
Waspik 1 af en gaat in een
lager elftal spelen. Op de
transfermarkt ving Waspik met Jari Langermans
(Right’Oh) een grote vis.
Ook de inbreng van eigen jeugdspelers is verwachtingsvol te noemen.
Dames 1 en 2 zorgden dit

seizoen voor de primeur. er gekeken naar de toer
Voor het eerst in de histo-nkomstige
Bolde(noodzakelijke)
e
D
in
rie van de club werden er verduurzaming van onze
2 competitieve teams op accommodatie.
15
- 20aan
2014
Met
dank
de coronde been gebracht.
Wie het Sportpark aan acrisis en de gedwongen
de Stadhoudersdijk wel voetbalstop, lijkt de liefeens bezoekt, ziet een de voor de sport en het
geen
goed onderhouden ac- verenigingsleven
commodatie die wordt grenzen te kennen. Onze
gekenmerkt door een au- jeugdafdeling groeit gethentieke
voetbalsfeer. staag verder en ook de
In deze voetballoze pe- meiden, - vrouwenafderiode is een aangepas- ling kent een steeds prote, (meer) toegankelijke minentere rol binnen onze
entree van het clubhuis vereniging. Een kritische
gerealiseerd. Daarnaast kanttekening op dit mowordt het horecagedeel- ment is het vinden van
te van de kantine op dit voldoende trainers, begemoment gerenoveerd, zo- leiders, scheidsrechters
dat we klaar zijn voor het en vrijwilligers. Alle ideenieuwe seizoen. Tot slot: ën en of opmerkingen wat
in nauwe samenwerking dat betreft zijn van harte
met ‘De Groene Club’ is welkom! Want samen zijn
voetbalvereniging
recent een energiescan wij
uitgevoerd. Samen wordt Waspik.
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relatief kleine vereniging
zich kan presenteren in
het landelijke handbal.
Of alles weer los kan,
welke consequenties de
corona periode heeft en
wat daar de gevolgen van
gaan zijn is natuurlijk
op dit moment nog niet
zeker. Feit is wel dat er
iets enorm uitdagends op
stapel staat. Nog nooit
speelde onze mannen zo
hoog in de competitie.
En dat het menens is
zeker. De heren hebben
toestemming om in de
sporthal met hars te gaan
spelen. Dat kleverige
goedje is enkel toebedeeld
aan de topcompetities. Wij

Bewaarexe

Als alles goed gaat valt
er in Waspik vanalles te
beleven op handbalgebied.
De Heren 1 selectie komt
het komend seizoen
namelijk uit in de 1e
divisie van het nationale
handbal. Wat leek op een
teleurstelling (de mannen
stonden nl 2e in de 2e
divisie op 1 punt van de
koploper)
veranderde
na de gedwongen stop
van de competitie in een
aangename
verrassing.
Het Nederlands Handbal
Verbond zag deze situatie
als een goede aanleiding
om de competitieboom
eens grondig aan te
pakken om meer spanning
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Bolder in coronatijd
Natuurlijk is ook Den Bolder getroffen en stil gelegd
door het coronavirus. Maar niet voor lang. Al snel
kwamen creatieve ideeen om de inwoners van Waspik
toch wat ontspannning te bieden. Voorbeelden daarvan
zijn de ruilkast, het soep rondbrengen met CountourDeTwern, buiten bewegen voor ouderen bij de Stroming en het St. Jozefhof, de actie met het bakkie troost
voor al onze vrijwilligers. Maar ook de online Pubquiz voor de jeugd en ouderen georganiseerd, Dance
the Night @Home en een Alles Kids @Home edition
met DJ Pim via Instagram, Ook hebben we de film
Waspik 1940-1945 getoond op 5 mei via onze website.
Inmiddels is Den Bolder weer open voor gereserveerde gezelschappen tot 30 personen. Het pand is veilig
ingericht voor onze bezoekers en we maken duidelijke afspraken met alle gebruikers. We kijken er natuurlijk erg naar uit om onze gebruikers, werkgroepen en
vrijwilligers weer te mogen begroeten in Den Bolder.
Hieronder een impressie van de afgelopen maanden.

Thuiszittend Waspik aan de kunst!

Voor de 2020 editie
van
het
Waspikunst
weekend op 20, 21 en
22 november, heeft de
werkgroep
ambitieuze
plannen. Of deze ook
daadwerkelijk
kunnen
worden gerealiseerd is
natuurlijk uiterst onzeker
in deze bizarre tijden.
Het Coronavirus houdt
Nederland in de greep én
thuis met uitzondering
natuurlijk van de kanjers
in o.a. de zorg en de
voedseldistributie. Maar
bij velen liggen de
tuinen er fantastisch bij,
zijn de meeste klussen
in huis geklaard en alle
legpuzzels gelegd. Dus
wat nu te doen? Aan de
kunst!
Het team van Waspikunst
ziet het als haar missie om
creativiteit te stimuleren
en wil proberen heel
Waspik aan de kunst
te krijgen met een
eenvoudige
opdracht:
Maak een kunstwerk
met als uitgangspunt een
schilderdoek van 20 x 20
cm onder het motto: LESS
is MORE. Dit motto had
de werkgroep al lang voor
de Coronacrisis bedacht
én deze is nu actueler dan
ooit. We zullen het in de
toekomst waarschijnlijk
met minder moeten doen
en het wordt dan de kunst
om er meer uit te halen, zo
meent de werkgroep.

Het jaartal 2020 nodigt
uit tot creativiteit met
getallen. Zo hoopt de
werkgroep 20 x 20 = 400
kunstwerken ten toon
te stellen in November
maar een enkel lid van de
werkgroep heeft zelfs het
getal 2.020 in gedachte.
“Hoe dan ook”, zegt Piet
Meijs, voorzitter van de
werkgroep, “we denken
niet in beperkingen en
hopen dat het aantal
inzendingen voor ons
een uitdaging wordt
met het inrichten van de
tentoonstelling, als het
natuurlijk zover komt. We
zijn hoopvol, November
is nog redelijk ver weg”.
Werkgroeplid
Geertje
Naalden
denkt
dat
door het bescheiden
formaat, je lekker kunt
experimenteren.
“Aan
de slag met textiel,
keramiek, glas, hout, gips,
digital art, monoprint,
grafiek
of
gewoon
met verf ”. Natuurlijk
verwacht de werkgroep
veel schilderijen maar
de kunstenaar wordt
uitgenodigd om ruim te
denken.
Roel Vreeburg van de
werkgroep
boetseert
zelf beelden maar ziet
mogelijkheden. “Of ik ga
of op de andere toer en
neem de kwast ter hand of
gebruik het schilderdoek
b.v. als onderdeel van

een beeld”. Om het
uitgangspunt herkenbaar
te houden, stelt de
werkgroep Waspikunst
de
schilderdoeken
beschikbaar tegen een
bedrag van € 5,00. Hierin
zit een kleine marge
verrekend
waarmee
de werkgroep speciale
panelen van 20 x 20 cm
beschikbaar kan stellen
aan scholen, de Stroming
en b.v. Samen Top. “We
willen jong en oud de kans
te geven om mee te doen”,
zegt Wanda de Groot,
die hoopt dat hiermee er
een enorme diversiteit
aan kunstwerken wordt
ingeleverd.
Je kunt je deelname
melden door € 5,00 (of
een veelvoud daarvan!)
over te maken naar
rekening nummer NL49
INGB 0007 0612 23 t.n.v.
MICE consultancy BV
met vermelding van je
naam en adres. Telkens
als we een totaal van 10
stuks hebben, bestellen
we de schilderdoeken,
die dan kort erna
afgeleverd worden. Je
kunt dan beginnen met
je kunstwerk want je
hebt immers toch weinig
anders te doen, toch?
Als het virus onder
controle is dan komt
er zeker een weer een
spetterend weekend. Volg
ons op Facebook.
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EDW en VBW in corona Landschap Waspik (vervolg voorpagina)

Anderhalve meter bij SCW

Dat is op zich een goede
ontwikkeling, want we
zullen sowieso anders met
onze energievoorziening
moeten omgaan. Het
plan van de Gemeente
Waalwijk omvat het
gebied
ten
noorden
van de A59 tussen de
gemeentegrens
van
Geertruidenberg
en
Waalwijk.
In
totaal
moeten daar de komende
jaren 20 windturbines van
210 meter hoog komen
te staan. Deze moeten
volgens de gemeente
in
het
“grootshalig
oen rivier landshap”
en
“overloopgebied”
komen te staan. Op de
website van de Gemeente
Waalwijk ligt dit plan
nu ter inzage. Je kan het
vinden door te zoeken

op “concept kadernota verlies aan kostbaar open
grootschalige
opwek landschap gecompenseerd
worden en is daar al
duurzame energie”.
De basis van dit plan is een concreet plan voor?
de “Regionale energie- en Hoeveel (laagfrequent)
klimaatstrategie” van de geluid produceren de
regio “hart van Brabant”. windturbines en hoe
Het bijzondere van die ver reikt dat geluid? Zo
visie is dat de zuidelijke lang deze vragen en zo
gemeenten van deze regio nog veel meer niet goed
(tegen de Belgische grens) beantwoord zijn, heeft het
geen windturbines krijgen Platform Waspik nog geen
omdat het landschap uitgesproken mening.
en de natuur daar zo Het mag duidelijk zijn
waardevol is. Daarom dat het Platform Waspik
moeten er in Waspik de ontwikkelingen in
20 worden geplaatst, de gaten houdt en in het
want hier is ruimte. Het belang van de bewoners,
landschap,
Platform Waspik heeft het o
lder de natuur
enenB de
in Dbij
leefbaarheid van
nog veel vraagtekens
deze
ontwikkelingen, Waspik een standpunt
2015 en daarin
zoals: Hoe zit het met de in
14 -nemen
20zal
inwoners van Scharlo en richting de Gemeente
de woonachtige mensen in Waalwijk zal adviseren.
het gebied? Hoe gaat het Wordt vervolgd...

UIT

mplaar

tegen een besmetting
met het virus. Ook de
duo fiets is zodoende al
enkele maanden buiten
gebruik, helaas… En ook
nu blijft deze voorlopig
nog in de schuur! GGD
Breda bevestigt dat onze
maatregelen nog steeds
nodig zijn en ook haar
advies is voorlopig dit zo
te handhaven voor ieders
veiligheid! Heel jammer,
maar ieders gezondheid
gaat
natuurlijk
voor
alles! Op de site www.
rijksoverheid.nl
vindt
u onder het kopje:
coronavirus en dagelijks
leven antwoorden op
allerlei vragen over de
maatregelen die genomen
worden en adviezen voor
ons dagelijks leven. Veel
gezondheid en geduld
gewenst van ons! Namens
Sociaal Contact Waspik,
Willemien Smits – van
Amelsvoort
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Zoals voor ieder van ons was het stil zetten van alle
activiteiten in ons dorp, ook voor de mensen die
betrokken zijn bij Sociaal Contact Waspik een moeilijk
besluit. Maar natuurlijk gaat ieders gezondheid voor
alles en stopten de koffieclub en de bezoeken aan onze
mensen meteen. Direct was het belang wel duidelijk
dat we het contact met elkaar niet moesten verliezen,
en onze vrijwilligers pakten het idee meteen al op
om telefonisch contact te houden en waar nodig een
boodschap of iets anders noodzakelijks te doen voor
de mensen. Helaas zijn in de afgelopen periode ook 2 van onze cliënten overleden. En dan is plotseling heel duidelijk het gemis te voelen
van direct contact met elkaar. Al konden we niet aanwezig zijn bij de uitvaart van de mensen, ook in ons eigen groepje herdenken was niet
mogelijk. En dat heeft grote impact gehad op velen. Er werd veel gebeld de afgelopen tijd en nog steeds! Voor sommigen was het voldoende
om 1 keer per week een praatje te hebben met een van ons, voor anderen was het nodig om meerdere keren per week contact te zoeken. De
eenzaamheid werd groter en groter en voor sommigen was het noodzakelijk om elke dag contact te hebben, mensen zitten soms letterlijk
alleen op de bank en komen tot weinig meer dan de tv, eten en slapen. Ook de angst voor het virus en de gevolgen hiervan werd groter en
groter en niet altijd meer reëel te noemen. We hebben letterlijk mensen er doorheen kunnen praten…gelukkig. De verrassing was groot
toen we een mooi bedrag kregen van een gulle gever en we met Pasen bij zo`n 20 mensen een mooi boeket bloemen konden bezorgen met
medewerking van bloemisterij Irene! Weer blije gezichten aan de voordeur! Wat een feestje om dat te mogen doen. Een prachtig gezamenlijk
initiatief kwam van Contour de Twern, de beheerders van Den Bolder en Sociaal Contact Waspik om op woensdag soep rond te gaan brengen
in ons dorp, bij steeds wisselende adressen! Wat is dat goed ontvangen. Mensen waren blij verrast aan de voordeur als we op gepaste afstand
een kopje soep aanboden en meteen konden informeren hoe het met ze was, of het allemaal lukte in deze moeilijke tijd. Kortom: een kopje
soep is lekker maar het contact net zo belangrijk! Helaas moesten we ook de activiteiten van Erop uit in Waspik annuleren. We zijn wel
weer gestart met onze vaste koffieclub in Den Bolder, natuurlijk op gepaste afstand! Samen komen we hier doorheen! Het is voor velen een
moeilijke spannende tijd, maar Sociaal Contact Waspik zit niet stil, u hoort van ons!

Bewaarexe

Vanaf de aanvang van de
lockdown in Nederland
gelden deze beperkingen
natuurlijk ook al voor
de EDW (E-bike Duo
fiets centrale Waspik)
en de VBW (Vervoer
en Boodschappendienst
Waspik).
Nu
de
maatregelen wat meer
versoepelen vanuit de
regering, komen bij ons
ook weer meer vragen
voor vervoer en om
de duo fiets te gaan
gebruiken met dit mooie
zomerse weer! Heel
logisch natuurlijk, we
willen allemaal wat meer
naar buiten, er op uit in
de omgeving! Maar voor
de VBW blijft de regel
dat we wel boodschappen
voor u willen doen,
maar we kunnen geen
passagiers
vervoeren.
Onze
vrijwilligers
moeten zichzelf en ook
u natuurlijk beschermen
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Erop uit in Waspik gaat niet door
Helaas hebben wij het
moeilijke besluit moeten
nemen dat dit jaar de
activiteiten van Erop uit
in Waspik
tijdens de
zomervakantie niet door
kunnen gaan. Vanwege
ons 5 jarig bestaan
hadden we een extra mooi
programma
gemaakt.
Maar ook wij volgen de
richtlijnen van het RIVM
en tot 1 september mogen
we geen evenementen
organiseren. En aan onze

activiteiten doen altijd
veel mensen met een
groot enthousiasme mee,
dus helaas, tijdens de
zomervakantie dit jaar
geen groot evenement
van ons! Maar als de
komende tijd blijkt dat we
in kleine groepjes wel iets
mogen organiseren gaan
we dat zeker doen. Dan
hoort u van ons! Namens
alle organisatoren en
vrijwilligers wensen wij
u veel gezondheid en toch

een goede zomer met de
mogelijkheden die we
hebben! Mocht u ons
nodig hebben, via Sociaal
Contact Waspik zijn
wij altijd te bereiken en
kunnen we met u kijken
wat we voor u kunnen
doen in deze moeilijke
tijd. Met vriendelijke
groet, namens Erop uit
in Waspik, Marian van
den Berg 06-18435995
en Willemien Smits 0638572896.

Het terras is weer open!

Bestellingen hebben Hieriest in het zadel gehouden
Hieriest bezorging/afhaal
service….. Wie had dat
nou ooit gedacht, wij
niet in ieder geval. Na de
algehele Horeca sluiting
door het Coronavirus op
zondag 15 maart waren
wij, zoals alle collega
bedrijven in de Horeca
en
andere
getroffen
sectoren, onaangenaam
verrast door dit nieuws.
Hoe lang, welke hulp
uit steunpakketten, hoe
nu verder?? Nadat we
meerdere
scenario’s
hadden bekeken bleek er
maar één scenario kans
van slagen te hebben;
de Hieriest bezorging/
afhaal service. Na enkele
dagen van voorbereiding
zijn we donderdag 19
maart gestart met de
spannende
gedachte
“we zullen zien wat het
wordt”. Nou dat hebben
we inderdaad gezien. Een
rustige opstart was ons
(gelukkig) niet gegund,
vele mensen bestelden via
whats app. Bezorging en
afhaal, beide een succes
gebleken. Door wat andere
gerechten op de kaart te
zetten en met het werken
van weekend specials
(waaronder een heerlijke

verse Paella Mixta door
Cristina bereidt) hebben
we onze gasten leuke en
verrassende maaltijden
aangeboden.
Met het doen van uw
bestellingen heeft u als
gast Hieriest in het zadel
gehouden en hebben wij
er, ondanks de moeilijke
periode, alle vertrouwen
in dat wij u als gast kunnen
blijven
verwelkomen.
Wij willen iedereen die
hieraan heeft bijgedragen
via deze weg nogmaals
hartelijk danken.
Ten tijde van het schrijven
van dit bericht is het
inmiddels bevestigd dat
de Horeca per 1 juni
haar deuren en terras
mogen openen. Dit alles
gaat wel gebukt onder
diverse protocollen en
richtlijnen maar goed,
we mogen weer en daar
zijn wij heel blij mee.
Vanaf 1 juni zullen we
geen
afhaalmaaltijden
meer aanbieden maar
de bezorgservice blijft
voorlopig
nog
wel
doorlopen.
Misschien
heeft
u
inmiddels al een bezoekje
bij Hieriest gedaan en
heeft u ondervonden wat

wij voor nieuwe regels
moeten volgen. Leuk?
NEE… Nodig? JA…
Wij volgen in ieder geval
de richtlijnen en omarmen
elke versoepeling die
in de nabije toekomst
volgt. Wilt u binnen
zitten bij Hieriest? Dan
is reserveren verplicht.
Wilt u bij Hieriest op het
terras? Dan hoeft u niet te
reserveren. Bij aankomst
op ons terras zult u na de
gezondheidscheck door
één van onze collega’s
naar een beschikbaar
tafeltje gebracht worden.
Doordat wij deze check
bij aankomst met u
doornemen stelt u ons in
staat om u binnen de 1,5
mtr te bedienen en kunt
u binnen gebruik maken
van de toiletten.
Door de 1,5 mtr afstand
houden regel zijn grote
evenementen nog uit
den boze. Onze vaste
activiteiten
nog
wel
gepland maar met een
groot vraagteken erbij.
Besloten feesten? Thema
avonden? Lekker Avondje
Samen Top? Waspikse
muziekkwis?
TOP200
avonden? Ik moet er niet
aan denken dat we dat

allemaal moeten laten
schieten maar als het
niet mag tja dan hebben
we geen andere keus
dan annuleren en hopen
dat het in 2021 wel
plaats mag vinden. Wij
zullen zeker weer themaavonden aanbieden dus
volg Hieriest op facebook,
Instagram en natuurlijk
op www.hieriest.nl .

Maar voorlopig zijn we
weer open en we gaan er
met volle inzet tegenaan.
We hopen u dan ook weer
snel te mogen begroeten
bij Hieriest.
Info
of
reserveren:
0637329146
Bezorgservice: via whats
app 0637329146
Marianne, Ronald en
team Hieriest.

Ronald en Marianne van Hieriest wisten al snel dat
bezorging- en afhaalservice de enige manier was om
de afgelopen tijd in beweging te blijven. Met succes!

11
Vincent

Strik naar voorjaar ‘21

WEERZ

IEN

vvdhoven@home.nl

Nooit waren de auto’s in onze straat schoner, nooit lagen de Waspikse tuintjes er
zo fraai bij als in deze tijd van Corona. Grasmatten werden met nagelschaartjes
geperfectioneerd. Het rook lekkerder, de lucht was, doordat de hoeveelheid
fijnstof vanaf de Maasroute afnam, zuiverder. Huisvaders kochten een vishengel
om hun huwelijk te redden. Ook zag ik dat er meer jong spul op straat en op de
veldjes speelde; heldere kinderstemmetjes gaven klank aan de lucht! Ziedaar de
revenuen van een crisis…
Als je het zo beschrijft, lijkt het wel of er een wereld is ontstaan die doet denken
aan de voorpagina’s van De Wachttoren en Ontwaakt! Maar dit gedicht gaat over
een van de zwarte zijden van deze pandemie. Onze ouderen, met name diegenen
die geen bezoek mochten ontvangen, kregen het zwaar te verduren en verlangden
intens naar hun kinderen en kleinkinderen. Voor sommigen is tijd een heel schaars
goed! Eind mei deelde onze premier mee dat bezoek -onder strikte voorwaardenweer werd toegestaan. Een eenzame opa mag z’n kleinkind weer zien:
Weerzien
We kwamen uit de donkere tunnel
één hand voor onze ogen tegen het fel witte licht
voorzichtig snuffelden we aan elkaar, lacherig,
grinnikend om mijn gekke lange haar
Maanden hiervoor:
jouw -naar nu blijkt niet vanzelfsprekende- beschikbaarheid verdween
en maakte plaats voor een genadeloos tot hier
en niet verder…
dat me verweesd achterliet
maandenlang
en ik vergat jouw geur
je warmte, de veiligheid die ik bij je voelde
O zeker, dromen van jou mocht nog steeds
Ik droomde van jou meer dan ooit
Of: van het gemis van jou
Geen films of theater, dat verdraag ik pijnloos,
zelfs de bingo vergat ik achteloos,
ik maakte wandelingen van muur
tot muur en voerde talloze gesprekken met jou
Maar leegte echode in mijn hoofd
en in mijn hart
en verlamde mijn geest
We leefden van persconferentie
naar persconferentie en deden alsof
we steeds weer geloofden dat het de volgende keer…
wie weet, misschien, het kan toch zo niet blijven?
Maar toen…
Beetje na beetje mochten we wennen aan het nieuwe licht
dat aan het einde zou schijnen en ik zag vol vreugde
hoe je eindelijk omdraaide, en terugliep…
dat ik aarzelend zwaaide, zag je nog niet
We kwamen uit de tunnel
en al vóór ik jou had gevonden
hoorde ik jouw stem die mij riep: Opa!!!
Hou vol……… O p a f s t a n d!

Toneelgroep Strik speelt: is iets waar we allemaal
“Camping
Catastrofe”. op hopen, toch? Voor
Tja, dat was de bedoeling Strik zou dat betekenen,
tenminste. Eerst gepland dat die voorstellingen van
begin
februari,
later “Camping
Catastrofe”
verschoven naar eind er dan toch eindelijk
maart, begin april. En toen van gaan komen. Met
kwam Corona er tussen… een hele positieve blik
Het deed ons erg veel naar de toekomst gaan
verdriet
om
onze we ook zachtjes zeggen:
voorstellingen te moeten “Wij gaan spelen in het
afzeggen. Maar gezien voorjaar van 2021.”
de
omstandigheden Mits alles loopt zoals het
kon het niet anders en zou moeten lopen, mits
we zouden het ook niet het virus op terugtocht
anders gewild hebben. De is, mits er weer meer
gezondheid van iedereen mensen in de zaal mogen,
om ons heen, die is toch mits………..
veel belangrijker dan Afijn, je e
snapt
r het wel.
Bold een
enOnder
een avondje toneel!
in DDus
heleboel
hebben we met ons clubke mitsen en maren hopen
5
een diepe zucht geslaakt, we
201voorjaar
van
201in4 -het
en hebben het tekstboek 2021 eindelijk dit stuk te
aan de kant gelegd…
kunnen spelen. Want het
Maar! Inmiddels worden is een geweldig stuk! Met
de
coronamaatregelen een geweldig decor! Met
enigszins versoepeld en geweldige spelers! Met
gaan we weer een nieuw een geweldige regisseuse!
tijdperk in. Iedereen is Met een……
aan het meten en rekenen Natuurlijk willen wij
geslagen, want de 1 ½ onszelf niet op de borst
meter afstand is super kloppen, het is onze
belangrijk nu. Als er vanaf hobby en we doen het
1 juli weer 100 mensen bij graag, maar het stuk is nou
’t Schooltje naar binnen eenmaal een supervrolijk
mogen, dan kunnen er in stuk, waar flink mee
de grote zaal nog steeds gelachen kan worden. En
niet meer dan 35 personen dat heeft iedereen nou
in. En dat is voorlopig eenmaal nodig op zijn
te weinig om daar een tijd!
mooie voorstelling voor Wij
willen
iedereen
te kunnen maken! Als je bedanken die aan ons
comedy speelt, dan heb stuk heeft meegewerkt,
je feedback nodig van het de mannen van het decor,
publiek, en 35 is dan echt de vrijwilligers van ’t
te weinig. Helaas hebben Schooltje, onze PR-man,
we moeten besluiten dat grimeuse en kapster, onze
het verzetten van onze sponsoren en alle andere
voorstellingen naar het lieve helpers.
najaar geen enkele zin Maar niet in de laatste
heeft. Maar Strik zou plaats
ons
publiek,
Strik niet zijn als we niet bedankt
voor
jullie
al verder de toekomst geduld met ons en jullie
in kijken. In een ideale vertrouwen
in
ons,
wereld komt er snel voorjaar 2021 hopen we
een vaccin en kan het jullie graag te begroeten
‘normale’ leven weer zijn tijdens één van onze
beloop gaan vinden. Dat voorstellingen!
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Over Waspik...

Strik 2021

DEZE PRACHTIGE
PLEK IS VRIJ VOOR
EEN WASPIKSE
ADVERTEERDER.
WIE HEEFT INTERESSE?
NEEM CONTACT
OP MET PLATFORM
WASPIK! VOL IS VOL...

PICOKRIE
Kerkstraat 27 WASPIK

Wij wensen
fijne feestdagen!
Écht
thuis inu wonen
en slapen

Banken en fauteuils op maat

Nú met

15%
Nú met
korting

Gratis
linnen
pakket

