Voordrachten Waalwijk Ontmoet 2018

SPORTERS – Individueel
Dante Dekkers (Jeugdbiljart)
Nederlands kampioen 3e klasse libre Jeugdbiljarten seizoen 2017-2018, behaald op 7 en 9 oktober 2017 te
Hoogeveen. Deelname Coupe van Beem 2018: Interland tussen Duitsland, België en Nederland in augustus
2018 in Zutendaal,, Belgie
Elo Martens (Badmintonvereniging FST)
Dit jaar voor de 18e keer Waalwijks badminton kampioen dat is een fantastische prestatie. Elo kon eerder
badminton spelen dan lopen. Hij komt uit een echt badminton gezin. Zijn vader en moeder speelden ook
badminton. Elo speelt bij 2 verenigingen Vitesse en fst. Elo speelt nog steeds competitie En neemt de tijd om
de jeugd van fst het leuke spelletje bij te brengen.
Jolanda Vos (Kunstschaatsen)
Jolanda is 12 jaar oud en een talentvolle kunstschaatster uit Sprang-Capelle. Zij is op 25 maart jl. Nationaal
Kampioen geworden in haar categorie Basic Novice. Ze heeft de afgelopen maanden weer hard getraind (4
weken trainingskamp tijdens zomervakantie), zodat ze goed voorbereid kan starten aan het nieuwe seizoen dat
nu staat te beginnen. Er wordt dagelijks hard getraind om steeds dat stapje hoger te komen
Ger van Veldhoven (Biljartvereniging BVWG)
Districtskampioen bandstoten 2017.
Aad Campfens (Biljartvereniging BVWG)
Districtskampioen en gewestelijk kampioen libre 5e klasse 2017.

SPORTERS – Team
Rizado en POM team Nederland (Lieke Brok, Celine van de Wiel, Sanne van Oosterhout)
Deze dames zijn eind maart met het Nederlands pomteam Wereldkampioen geworden in Lillehammer.
Meisjesteam MO11-1 van voetbalvereniging WSC
De meiden van WSC Mo11-1 (allemaal ongeveer 10 jaar oud) hebben een bijzondere prestatie geleverd. Ze zijn
in de eerste klasse ongeslagen kampioen geworden. Daarnaast hebben ze de Beker in hun categorie ook mee
naar Waalwijk genomen. Ze hebben dus de zogenaamde Dubbel gepakt! Kampioen in de competitie EN de
bekercompetitie gewonnen. Een hele bijzondere prestatie! Dit is in de geschiedenis van het meisjesvoetbal bij
WSC (toch al zo’n 6 jaar) nog niet gebeurd. De meiden verdienen het om nog 1 keer in het zonnetje gezet te
worden voordat ze doorstromen naar een hogere leeftijdscategorie en hun team gaat fuseren met een andere
meidenteam en ze op het grote veld gaan voetballen.
Goalballvereniging Waalwijk
Goalball is een werpsport speciaal voor visueel gehandicapten. Deze Waalwijkse vereniging is dit jaar (weer)
Nederlands Kampioen geworden + eerste plaats in de 1e Klasse + 3e plaats in de hoofdklasse.
Team 3 van badmintonvereniging FST
Dit team bestaat nog uit jeugdleden en is er toch in geslaagd in zijn klasse (3e klasse district) 2e te worden op
het NK bij de senioren.

Damesteam van voetbalvereniging SSC '55
De dames van S.S.C.’55 werden dit jaar zonder puntverlies kampioen in de vijfde klasse zaterdag en
onderstreepten daarmee de koers die S.S.C.’55 als vereniging heeft ingezet. De club wil het dames- en
meidenvoetbal naar een hoger plan tillen. De ploeg kenmerkt zich niet alleen door goed voetbal, maar ook
door een uitstekende sfeer. Buitengewoon is dat niet, maar met leeftijden uiteenlopend van 20 tot 60(!) jaar,
wel noemenswaardig.

VRIJWILLIGERS – Individueel
Christian Schapendonk (Avondvierdaagse Waalwijk)
Christian organiseert al jaren de Avondvierdaagse in Waalwijk.
José Mertens (Zwemclub De Dobbertjes)
José is o.a. vrijwilliger bij stichting zwemclub de dobbertjes. José is heel actief om gelden te krijgen om de
zwemclub draaiende te houden. Ze schroomt niet om ergens op af te stappen en te vragen of we met een actie
mee kunnen doen. In mijn ogen verdient José het om voor het streven om de Dobbertjes zwemmend te
houden in het zonnetje gezet te worden.
Gera de Jong (Koor Phonè)
Gera is voorzitter van het bestuur van koor Phonè en is al jaren de drijvende kracht binnen deze organisatie. Ze
is creatief in het bedenken van oplossingen, niet op een probleem staren maar out of the box tot een oplossing
komen. Ze geeft nooit op, ziet problemen als een uitdaging om van daar uit weer nieuwe ideeën te creëren om
verder te kunnen. Niet alleen voor het koor is Gera actief als vrijwilliger, ze is bij meerdere organisaties
betrokken als vrijwilliger en het is super om met haar te mogen werken.
Berry Hilgerdenaar (Eikendonk)
Berry is sinds maart 2013 werkzaam op Eikendonk als vrijwilliger. Hij is 7 dagen per week aanwezig en doet
ditmet volle overgave. Berry gaat erg veel met bewoners individueel wandelen en ondersteunt daarnaast ook
nog een aantal keren per week de verenigingen die door team welzijn worden aangeboden. De omgang met
bewoners is bijzonder om te zien Zelfs bewoners waar de beroepskracht soms moeite mee heeft, krijgt hij vaak
mee met het grootste gemak. Eikendonk is zijn passie. Het liefst zou hij 's avonds na het eten ook nog komen
werken, maar dan ziet zijn echtgenote hem te weinig.
Geert Tobi (diverse vrijwilligersactiviteiten)
Geert is een zeer actieve vrijwilliger, ook buiten de stad, zoals dorpsboerderij Waspik. Verder zet hij zich in voor
alles wat voor handen komt en waar ze mensen voor nodig hebben. Een man met een groot hart, terwijl hij zelf
heel erg bescheiden is.
Bert Bool (Parkpaviljoen)
Bert Bool is een ervaren vakman die er al heel wat jaren op heeft zitten in diverse grote keukens, maar door
omstandigheden belandde hij een aantal jaren geleden in de WIA. Op geheel vrijwillige basis kookt Bert nu
wekelijks voor maximaal 36 bezoekers in het Parkpaviljoen te Waalwijk. Op donderdagmiddag, als Bert de
scepter zwaait in de keuken, is het Parkpaviljoen een echte ontmoetingsplek geworden. Hij werkt uitsluitend
met verse producten en doet zelf de inkoop. Dat is op zich al een uitdaging,, want hij kookt elke week voor €
2,50 per persoon een 2-gangen menu. Maar het blijft niet alleen bij donderdagen. Bij alle bijzondere
gelegenheden waar een beroep op Bert wordt gedaan, zet hij met tomeloos enthousiasme zijn vakmanschap in
voor het Parkpaviljoen. Door zijn sociale inborst wil hij het mensen naar de zin maken en een beetje
verwennen. Daarin is hij méér dan geslaagd!

Harry Schmitz (Zwemvereniging WZV)
Harry is al jaren met hart en ziel trainer van de wedstrijdgroep van WZV. Hij is 3x per week te vinden langs de
badrand om training te geven. Hij doet dit al meer dan 15 jaar met liefde en veel passie. Bijna elk weekend is hij
te vinden bij een wedstrijd. Omdat hij voor alle zwemmers het beste naar boven wil halen, is hij ook af en toe
met 1 zwemmer in het weekend op pad. Buiten het begeleiden van wedstrijden in binnen en buitenland, is hij
hiernaast ook nog jurylid. Zelfs wanneer Harry met vakantie is kan hij de zwemmers niet loslaten en zorgt
ervoor dat er juiste trainingsschema’s liggen, regelt nog wat wedstrijden vanaf zijn vakantieadres en wil graag
weten hoe alles gaat. Dit alles naast een drukke baan en een normaal sociaal leven. Kortom een vrijwilliger die
je met een lampje moet zoeken en moet koesteren binnen de vereniging.
Willeke van Gestel (Parkpaviljoen)
Willeke is al bijna 20 jaar vrijwilligster bij het Paviljoen in Waalwijk. Ze heeft heel veel gedaan; achter de bar en
veel gepoetst en schoongemaakt, vaak was meegenomen enz. Momenteel werkt ze er 1 maal per week omdat
ze als weduwe met een klein pensioen wat bij moet verdienen en dat doet ze door het wegbrengen van
krantjes. Vele mensen zullen haar herkennen als de vrouw die met haar bolderkar de krantjes weg brengt. Het
is heel knap dat ze dit doet en niet haar hand ophoudt, maar alles aanpakt om rond te kunnen komen.
Corina Gruijthuijsen en Ella Veltman (Mantelzorgondersteuning Contour de Twern)
Als mantelzorger van haar 93-jarige vader, die nog thuis woont, zorgt zijn dochter elke avond voor een warme
maaltijd. Toen zij eind maart onverwacht 10 dagen weg ging op familiebezoek in het buitenland, heeft ze
mantelzorgondersteuning gezocht bij Contour/De Twern Waalwijk. Vrijwel direct stelden zij een buurvrouw van
haar vader voor, Corina Gruijthuijsen, die zeker bereid zou zijn een oogje in het zeil te houden! Samen met Ella,
een andere buurvrouw, kwamen ze de volgende dag al kennis maken. Ook al wonen ze vlakbij, zij kenden haar
vader toen nog niet. Toen zijn dochter terug kwam bleek dat Corina en Ella haar vader volledig in de watten
hebben gelegd! Het mooie is dat dit nog maar een begin was. Steeds weer een onverwachte attentie. Een
vriendelijk woord. Contact met de kinderen die zo nu en dan binnen vallen of onverwacht een heerlijke warme
maaltijd brengen etc. en dit geheel belangeloos.
Lucy Maijer (Zanddonk United / Speelgoedbank)
Door de enthousiaste inzet van Lucy Maijer is Zanddonk United geworden wat het nu is en door dat zelfde
enthousiasme doet de speelgoedbank het ook geweldig. Beide initiatieven hebben het doel om goed te doen
voor mensen die dat echt kunnen gebruiken. Geen enkele gemeente kan voorkomen dat er gezinnen zijn die
het zwaar hebben op wat voor manier dan ook. Dankzij Lucy wordt het leven van veel van deze gezinnen een
heel stuk leuker gemaakt.

VRIJWILLIGERS – Groep
Inloophuis Toon
Inloophuis Toon is een inloophuis voor mensen met kanker of zij die een relatie hebben met iemand met
kanker. De ruim 75 vrijwilligers worden geschoold om zo goed mogelijk hun taak uit te voeren. Ook
lotgenotencontact vindt veel plaats. Daarnaast zijn er tal van activiteiten waar je veelal gratis aan kan
deelnemen. Deze vrijwilligersgroep betekent zo enorm veel voor hun gasten. Zij maken het inloophuis een
plaats waar je altijd welkom bent.
80 van de Langstraat
De 80 van de Langstraat had vorig jaar zijn 38e editie; het grootste, gezelligste evenement van de gehele
Langstraat en ook nog eens sportief. Dankzij de inzet van honderden vrijwilligers is dit evenement zo groots en
breed aanwezig in Waalwijk en de gehele Langstraat; van jong tot oud, met de Mini 80, de MiDi 80 en de grote
80.

Zwemclub De Dobbertjes
De Dobbertjes is een zwemvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking; zij zwemmen elke
zaterdagochtend van 09.00- 10.00 uur in het Olympiabad. Ongeveer 25 vrijwilligers zijn er elke week om er een
leuk en leerzaam zwemuur van te maken. De leeftijd van de deelnemers is tussen de 4 en 80 jaar en zij zijn
verdeeld in 4 baden. Om de kosten laag te houden, betalen ze zelfs de koffie na afloop van het zwemmen zelf.
Voedselbank de Rijglaars
Al bijna 10 jaar is een team van vrijwilligers bezig om kansarmen of mensen waar het even niet lekker gaat
kosteloos iedere week een voedselpakket te geven. Daar is veel inzet en tijd voor nodig.
De Kansenfabriek
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen hier kansen. Met verve oefenen ze, samen met een aantal
betaalde krachten, hun professie uit. Deze plek verdient ook meer aandacht, want er wordt vaak, soms geheel
belangeloos, heel hard gewerkt aan een leefomgeving die voor iedereen toegankelijk is. Voor jong en oud!
Recent is er voor het eerst een voorjaarsmarkt gehouden. Met het prachtige weer was deze zeer geslaagd te
noemen!
FLOW Netwerk
FLOW organiseert twee keer per maand een netwerkbijeenkomst voor mensen zonder werk. FLOW staat voor
Fantaseren, Leren en Ontmoeten op weg naar Werk en heeft als doel om werkzoekenden te inspireren, door
met elkaar te fantaseren, van elkaar te leren en elkaar te ontmoeten op weg naar werk. Om vooral positief te
blijven, spreekt FLOW ook steeds van in-between-jobs (tussen twee banen in). Deelname aan FLOW is gratis.
FLOW verzorgt trainingen en workshops aan de hand van de behoefte van de deelnemers. Ook wordt aan
deelnemers de gelegenheid geboden om zelf een presentatie of workshop te verzorgen. Deelnemers inspireren
en ondersteunen elkaar op weg naar hun nieuwe baan. In gesprekken met (oud)deelnemers van
netwerkbijeenkomsten, uiten zij zich altijd in lovende bewoordingen over dit initiatief, met name de niet
aflatende inzet en creativiteit van de vrijwillige organisatoren.
Dansclub De Kets
Stichting dansclub De Kets is een stichting die danslessen verzorgt voor mensen met een verstandelijke
handicap. Opgericht in februari 1994 in Kaatsheuvel, sinds 2013 een zelfstandige stichting en thuis in SprangCapelle. In februari 2019 vieren ze hun zilveren jubileum. De vrijwilligers proberen er elke donderdag een leuke
ontspannen avond te bieden voor de leden. Iedereen voelt zich welkom, er hangt veel warmte en gezelligheid
is gewaarborgd. De vrije dansavonden worden goed bezocht . De club heeft niet alleen leden uit de gemeente
Waalwijk, maar uit heel midden Brabant. Tevens draagt de club een steentje bij in het leven van de leden door
jaarlijks mee te doen met de nationale dansdag.
Peter van Cromvoirt Schoolvoetbaltoernooi
De organisatie van het schoolvoetbaltoernooi onder leiding van Michel Geers wordt voorgedragen omdat zij al
29 keer succesvol het Peter van Cromvoirt Schoolvoetbaltoernooi hebben georganiseerd. Elf basisscholen uit
de Gemeente Waalwijk streden tijdens de laatste editie op vrijdag 11 mei 2018 om de Gerard Janssen
Wisselbokaal, 68 teams streden om de Wisselbeker van een van de 6 categorieën waarin gespeeld werd, bijna
700 leerlingen van de 11 scholen hebben 165 wedstrijden gespeeld.
De 165 wedstrijdjes werden begeleid door 25 scheidsrechters, de scheidsrechters van Baardwijk én WSC
Waalwijk varieerden in leeftijd van 12 tot en met 68 jaar. De vele vrijwilligers van v.v. Baardwijk hebben
voorafgaand aan het toernooi, tijdens het toernooi, na afloop van het toernooi ervoor gezorgd dat spelers en
publiek zich thuis voelde op Sportpark Olympia. Het spontane applaus van spelers, begeleiding en publiek bij de
prijsuitreiking is dan ook een geweldige waardering voor de organisatie en vrijwilligers van het toernooi. Dit
evenement is een belangrijk onderdeel voor de voetballende gemeente Waalwijk.

Gehandicaptenbal Centrale Carnavals Vereniging Schoenlapperslaand
Al diverse jaren wordt onder de vlag van de Centrale Carnavals Vereniging Schoenlapperslaand met carnaval op
zaterdagmiddag het "Gehandicaptenbal" voor mensen met een beperking gehouden. Het gehandicaptenbal
wordt gedragen door een groep van 10 vaste vrijwilligers, waarvan de meesten al lang meedraaien. Wie
eenmaal mee doet, stopt alleen maar omdat het echt niet meer kan. Deze vrijwilligers hebben voor een groot
deel geen binding met het CCV maar doen dit vanuit een maatschappelijke binding met de doelgroep en
hebben deze taak op zich genomen omdat er binnen het CCV geen vrijwilligers beschikbaar waren. Het enige
doel dat deze vrijwilligers hebben, is het verzorgen van een fijne gezellige middag voor de doelgroep.
Scholenproject Drempels Weg
Drempels Weg bereikt elk jaar ongeveer 500 basisschool leerlingen van groep 7 met voorlichting over het leven
met een handicap.
EHBO Waalwijk
Binnen de EHBO ver. Waalwijk is een groep leden bijzonder actief als het gaat om het verlenen van diensten
t.b.v. allerlei evenementen in de gemeente Waalwijk; denk hierbij aan RKC diverse sportverenigingen binnen
Waalwijk maar ook bij vele andere evenementen o.a. Avond 4 daagse in Waalwijk en Waspik, Wolluk-Stock,
Truckfestijn , evenementen in het centrum , div. intochten en huldigingen binnen onze gemeente. De
organisatie Afd. Waalwijk maakt per jaar meer dan 6000 uren inzet bij allerlei evenementen. Hiervoor zet met
name een beperkte groep binnen de vereniging zich meer dan gemiddeld in (het dienst doen gebeurt op geheel
vrijwillige basis door deze mensen). Zij verdienen het ten zeerste om eens in het zonnetje gezet te worden.
Koningsdag Besoyen
De vrijwilligers van Koningsdag Besoyen bereiken elk jaar weer ontzettend veel door hun geweldige
samenwerking, waardoor iedereen weer een fantastische Koningsdag kan beleven.

CULTUREEL – Individueel
IngerMarlies Leeuwenburg en Alfred van der Pas (Atelier Winterdijk 30b)
Sommige waalwijkse initiatiefnemers op het gebied van cultuur verdienen meer aandacht, verdienen meer in
het zonnetje gezet te worden. Zonder enige vorm van subsidie Stichting Atelier Winterdijk30b draaiende te
houden om een beetje reuring te bieden in het Waalwijkse, is vandaag de dag topsport. Twee ondernemers die
het lef hebben gehad hun eigen huis te verkopen, om vervolgens van Winterdijk 30b “the place to be” te
maken, verdient zelfs groot respect! De kracht van Winterdijk30b zit ‘m in de mens in zijn / haar kracht te
zetten, waardoor er hele mooie dingen gebeuren! Verbindingen leggen met de Hooisteeg (Voor het voetlicht),
met artiesten, met ondernemers, De Leest. De gezelligste huiskamer van Waalwijk!
Gera de Jong (Passie van de Langstraat)
Gera was de initiatiefneemster van de Passie van de Langstraat; een cultureel evenement binnen de gemeente
Waalwijk. Met haar motivatie tot "verbinden" begon ze met het schrijven van het script, de verhaallijn en ze
deed voorstellen tot nummers waarmee de muziekcommissie aan de slag kon. Ze zocht contact met een
theatergroep en een regisseur die ze kent of zij het spel op zich wilde nemen. Ze zocht contact met koren uit de
regio en stelde een "passiecommissie" samen. Ze bedacht dat het leuk zou zijn om projectleden te vragen die
meededen tegen betaling wat weer geld opleverde. Ze zette eigenhandig een PR op gang die begon in de regio
en uiteindelijk tot Omroep Brabant en NPO Wakker Nederland kwam. De Passie van De Langstraat werd een
groot succes. Nu zijn de voorbereidingen voor de 2e editie alweer in volle gang en Gera gaat door......

CULTUREEL – Groep

Musicalgroep Besoyen
3 verschillende culturele vertolkingen van musicals op 3 verschillende locaties in de gemeente Waalwijk:
- Het mooiste bijbelverhaal van Waalwijk,
- premiere musical "David nu"
- Musical "Luchtpost"
Veel burgers van Waalwijk (schatting: 1.000 in totaal) hebben deze culturele evenementen bijgewoond en zijn
geïnspireerd geraakt. Uiteraard gaan hier uren van oefenen aan vooraf.
Stichting Huis van Waalwijk / Stichting Huis van Sinterklaas
Afgelopen jaren hebben zij zich ingezet voor veelvuldige kluswerkzaamheden om het voormalige oude
Raadhuis in goede staat te behouden; bereidheid om aanwezig te zijn en te helpen bij het inrichten van
exposities, gastheer en gastvrouw te zijn; het begeleiden van bezoeken van basisscholen in het kader van
cultuurprojecten; het initiatief om 2 x per maand open te zijn voor rondleidingen; de organisatie van het Huis
van Sinterklaas, wat ieder jaar meer bezoekers heeft gekregen dan vorige edities, ook van buiten Waalwijk. In
2017 is een bezoekersaantal bereikt van bijna 5000 kinderen/ouders enz., waarbij met name ook de
basisscholen een groot aandeel vormen. Ook deze coördinatie en planning wordt volledig door de vrijwilligers
gedaan, evenals het maken van afspraken met de Overlaat, de Tavenu en ROC de Rooi Pannen.
De Wollukse Kwis
Zij hebben een geweldige prestatie neergezet die voor veel verbroedering en samenhorigheid gezorgd heeft in
Waalwijk. Het zou niet mogelijk zijn in Waalwijk maar zij hebben bewezen dat het wél kan! Alom alleen maar
zeer positieve reacties gehoord. Waalwijk is een mooi evenement rijker!
De Waspikse Dorpsquiz
Deze organisatie heeft een fantastisch nieuw initiatief genomen om de Waspikse bevolking nog meer dan ooit
te laten verbroederen. Nu al is de quiz een geweldig succes. Helaas is de quiz avond zelf gepland op 6 oktober!
Boegie Woegi dansclub
Dit zijn 2 personen die al vanaf 1983 de Boegie Woegie dansclub in Waalwijk voor jong en oud hebben
opgericht. Dit is een niet commerciële club die geheel draait op vrijwilligers. Deze mensen verdienen om in het
zonnetje gezet te worden, omdat ze dit voor het plezier van velen in en om Waalwijk al jaren doen.

