VOORDRACHTEN WAALWIJK ONTMOET 2019
Beste Sportprestatie Individueel
Marit Reijnders (Topturnen Zuid)
Marit turnt al 8 jaar in Den Bosch bij, inmiddels, Topturnen Zuid, om op het allerhoogste
niveau te komen. Topsportster in hard en nieren. Heel zelfstandig en een flinke dosis
doorzettingsvermogen. Sport en school combineren. Kortom heel hard werken. Dit jaar
wordt dat beloond. Op het NK junioren eredivisie in Ahoy heeft ze een bronzen medaille
gehaald op de meerkamp. Maar de volgende dag is ze Nederlands kampioen geworden
op sprong en brug en is er op vloer een zilveren medaille. Als kers op de taart is ze
vervolgens opgenomen in het traject van het EYOF, European Youth Olympic Festival en
Jong Oranje. Hopelijk mag ze voor Nederland gaan uitkomen, maar is het niet nu dan
hopelijk als ze senior is. Volgens insiders is ze een groot talent en kan ze nog volop
doorgroeien.
Jolanda Vos (Kunstschaatsen)
Jolanda heeft dit jaar bij de Open Nederlandse Kampioenschappen Kunstschaatsen een
mooie 2e plaats behaald, een 1e plaats behaald in Turnhout (België) en is ook
Gewestelijk Kampioen geworden. Een mooie stijgende lijn laat Jolanda zien en schaatst in
het nieuwe seizoen een categorie hoger en zal bij de wedstrijden 2 kuren gaan rijden.
Gemeente Waalwijk mag trots zijn op jong talent zoals Jolanda. Met enorme discipline en
doorzettingsvermogen traint ze 6x per week het hele jaar.
Ad Oerlemans (Bond Dagbiljart Midden Brabant)
Nederlands kampioen Libre 4e klasse dagbiljart van de KNBB gespeeld in Steenwijk.
Nol v.d. Linden (Bond Dagbiljart Midden Brabant)
Nederlands kampioen 2e klasse Driebanden dagbiljart van de KNBB gespeeld in Boxtel.
Dingeman Picocrie (Bond Dagbiljart Midden Brabant)
Nederlands kampioen 1e klasse Driebanden dagbiljart van de KNBB gespeeld in Boxtel.
Rick Sonnema (Karate-Do Academie Itosu)
Nederlands Kampioen, 17e bij de Europese Kampioenschappen en 3e plaats bij Open
Budapest.
Max v.d. Dussen (Turnschool Alianza)
Nederlands Kampioen 1e divisie junioren op Brug en Ringen. Regiokampioen Allround en
regiokampioen op voltige, ringen, brug en rek.
Koen Hermes (Turnschool Alianza)
Nederlands Kampioen eredivisie op sprong. Regiokampioen op vloer, ringen, sprong en
rek.

Beste Sportprestatie Team
RKC Waalwijk
RKC Waalwijk heeft afgelopen seizoen goede prestaties neergezet en tot het laast
gestreden voor de promotie en deze uiteindelijk gepakt waardoor er dit seizoen na lange
tijd eindelijk weer in de Eredivisie wordt gespeeld!
Wedstrijdgroep WZV
Elk jaar gaat een groep van ongeveer 12 jeugd wedstrijdgroep leden een nachtmarathon
zwemmen (12 uur lang zwemmen). Dit wordt georganiseerd door verschillende
verenigingen. Dit jaar gaat er gezwommen worden bij de Dommelbaarzen in Vught. Zij
organiseren dit in het kader van hun 50 jaar bestaan, dit jaar gaat er gezwommen
worden voor de Maarten van der Weijden Foundation. Het is de bedoeling dat in 2020
WZV ook een nachtmarathon gaat organiseren, want WZV bestaat in 2020 100 jaar.
Herenteam Honkbalvereniging Kickers
Het herenteam is dit jaar regiokampioen geworden. Met alle wedstrijden gewonnen was
het al voor de laatste wedstrijd duidelijk dat ze kampioen zijn geworden. Naast deze
topprestatie zijn er ook veel heren actief in de club als bestuurslid, als trainer van een
jeugdteam en in de werving etc. Een team dat het zeker verdient om in het zonnetje
gezet te worden als sportteam van het jaar in de gemeente Waalwijk.
ATAK Heren 1
Na enige jaren in de promotieklasse te hebben gespeeld zijn de heren middels spannende
PD-wedstrijden (promotie-degradatie) gepromoveerd naar de 3e divisie. Dat zou een
heel moeilijk seizoen worden, dachten de heren.....maar door hun geweldige inzet en
jaren ervaring werden ze afgelopen april, in het 1e seizoen in de 3e divisie, KAMPIOEN en
promoveerden naar de 2e divisie!!!! Een uniqum voor de club en een topprestatie van de
heren.
Goalballvereniging Waalwijk
Goalball is een super gave paralympische balsport speciaal voor mensen met een visuele
beperking. Onze Goalballvereniging Waalwijk neemt actief deel aan de Nederlandse
competitie met drie teams. Het is een hele fijne vereniging waar wekelijks op
verschillende niveaus getraind/gesport wordt op een sportieve, respectvolle en gezellige
manier. Het team Waalwijk 1 mag zich Nederlands Kampioen Goalball 2019 noemen. Zij
hebben weer erg goed gepresteerd.
Badmintonteam FST-U13
Al spoedig in de competitie bleek dat dit team sterk is en mogelijk kampioen kon worden,
ondanks dat er altijd tegen 2 meisjes/2 jongens gespeeld werd. Uiteindelijk zijn ze ook
nummer 1 geworden, boven het team uit de Reeshof. Wat gebruikelijk is voor winnaars is
dat zij eerst mogen strijden voor de Noord-Brabants kampioenschap en vervolgens voor
het Nederlands kampioenschap voor teams. Afdeling Noord-Brabant verbood het team
om mee te doen aan het kampioenschap omdat ze niet een team volgens de normale
regels hadden. De Nederlandse Bond had een andere mening en vond dat geen
probleem. Helaas zijn beide afdelingen het niet eens kunnen worden en heeft het U13
team geen Noord-Brabants kampioenschap kunnen spelen. En heeft zodoende niet
kunnen strijden voor de titel van het beste Nederlandse team in de klasse U13.

Walking Football Maluku Waalwijk
OldStars walking football is een variant op het reguliere voetbal. Bij dit speltype mag er
alleen gewandeld worden en dus niet gerend. Dit om blessures te voorkomen en 55plussers de mogelijkheid te bieden om zo lang mogelijk te kunnen blijven voetballen. Het
Nationaal Ouderenfonds is landelijk, samen met de KNVB, kartrekker van de spelvorm.
Voetbal, Indo’s en Molukkers gaan goed samen, ook op latere leeftijd. Dat geldt ook voor
de walking footballers met Indische en Molukse roots uit Waalwijk. Samen met het
Nationaal Ouderenfonds wil deze groep OldStars walking football laten groeien in de
Indische en Molukse gemeenschap in Waalwijk. Regelmatig speelt dit team met veel
plezier en inzet diverse wedstrijden en toernooien binnen Nederland.

Beste Vrijwilligersprestatie Individueel
Mieke Copal (TV De Mattenkloppers)
Mieke heeft zich de laatste tijd zeer intensief ingezet als vervangend bestuurslid en vele
taken op zich genomen (o.a. de zeer lastige taak van bardienstplanning). Er kan altijd
een beroep op haar gedaan worden bij bezoeken aan vergaderingen, bijeenkomsten e.d.
Mede dankzij haar kan het huidige (kleine) bestuur nog functioneren. Daarnaast is Mieke
al vele jaren lang verantwoordelijk voor de ledendministrtie en organiseert zij jaarlijks
het SPE (Senior Plus Event), een tennistoernooi voor 50-plussers.
Coba v.d. Linden (Elzenhoven en De Zonnebloem)
Coba is al jaren vrijwilliger bij de Zonnebloem en bij Verzorgingstehuis Elzenhoven. Ook
zorgt ze voor mensen uit de buurt en iedereen die het nodig heeft. Ze is een topvrouw
van bijna 80 jaar die hart heeft voor de wereld!
Walther van Riel (Schoenenmuseum)
Walter is al jaren als vrijwilliger aan het museum verbonden. Sinds 1994 is hij naast zijn
reguliere baan al in de weer voor het Schonenmuseum. Iedere dinsdag, weer of geen
weer, komt ze de meest uiteenlopende klussen aanpakken; het restaureren van
machines, het afbreken en bouwen van exposities, allerhande kleine reparaties enz enz.
Momenteel levert hij een enorme bijdrage aan de op handen zijnde verhuizing van het
museum. Samen met onze vaste technicus heeft hij verrijdbare stellingen gemaakt voor
de zadelcollectie van het museum en helpt hij met het verhuisklaar maken van het
museum. Ook in zware tijden heeft het SchoenenMuseum altijd kunnen rekenen op
Walther. Hij is een vaste waarde in het team en daarom verdient hij het om een keer in
het zonnetje gezet te worden!
Jos Klerks (Schoenenmuseum)
Jos is al jaren als vrijwilliger aan het museum verbonden. Sinds 2003, na zijn
pensionering, staat hij klaar voor het Schonenmuseum. Iedere dinsdag, weer of geen
weer, komt ze de meest uiteenlopende klussen aanpakken; het restaureren van
machines, het afbreken en bouwen van exposities, allerhande kleine reparaties enz enz.
Momenteel levert hij een enorme bijdrage aan de op handen zijnde verhuizing van het
museum. Samen met onze vaste technicus heeft hij verrijdbare stellingen gemaakt voor
de zadelcollectie van het museum en helpt hij met het verhuisklaar maken van het
museum. Ook in zware tijden heeft het SchoenenMuseum altijd kunnen rekenen op
Walther. Hij is een vaste waarde in het team en daarom verdient hij het om een keer in
het zonnetje gezet te worden!
Jan Maas (Biljartvereniging DVO)
Jan is een duizendpoot wat betreft bestuursfuncties en organiseren. Hij is 25 jaar
bestuurslid geweest van Biljartvereniging DVO en BV Carambole. Bij deze verenigingen is
hij nog steeds actief lid. Verder was hij als vrijwilliger op veel wedstrijden bij de KNBB
beschikbaar als scheidsrechter.
Hannie van Iersel (Bieb Balade)
Hannie heeft de bieb binnen Balade opgezet 9 jaar geleden. Ze is nog steeds aan de bieb
verbonden en steekt hier enorm veel tijd in.

Jo van Laarhoven-Van Daelen (Parkpaviljoen Waalwijk)
Jo zet zich al veertig jaar met hart en ziel in voor het Parkpaviljoen in Waalwijk. Toen het
Parkpaviljoen in het verleden met sluiting werd bedreigd en het grootste deel van het
bestuur en vrijwilligers opstapte is zij zich altijd in blijven zetten voor het voortbestaan.
Ze is in het Parkpaviljoen één van de gastvrouwen en ontvangt de bezoekers van het
ontmoetingscentrum alsof het haar eigen huiskamer is. Door de jaren heen zijn er
natuurlijk enorm veel dingen veranderd en is het veel drukker geworden in het
Parkpaviljoen. Dit vraagt om een nog grotere inzet van de vrijwilligers. Er wordt dan ook
vaak en op voor haar onverwachte momenten een beroep op haar gedaan. Mevrouw van
Laarhoven klaagt hierover nooit en zet nog eens een extra stapje bij, staat meteen weer
klaar.
Ton Metzke Sr. (SSC’55)
Ton Metzke senior is bij S.S.C.’55 de man van het veldonderhoud, het beheer van de
accommodatie, de gangmaker van de vrijdagochtendploeg die zorgt dat op zaterdag alle
leden weer op een schoon en opgeruimd sportcomplex kunnen voetballen. Al tientallen
jaren is hij voor de club actief als vrijwilliger. Hij is ook de man van de technische
innovaties bij SSC '55. De man die alles weet van het automatische beregeningssysteem
onder onze velden. De man die uit de data precies kan opmaken wat de staat van het
gras is, waar nog wat bij gesproeid dient te worden, of juist de rem op de watertoevoer
moet. Ton Metzke beheert vanuit zijn woonkamer in Waspik via de smartphone het
klimaat in de kantine en kleedkamers, want Ton Metzke is niet alleen voor innovatie,
maar ook voor zorg voor het milieu en de verenigingskas.
Ton Metzke is de archivaris en jarenlang auteur van een historische rubriek in het
clubblad. Ton Metzke is een gesprekspartner met de gemeente Waalwijk over de
renovatie/nieuwbouw van het sportpark Van Wijlen, de man die contacten onderhoudt
met sponsoren, alles uitzoekt - niet alleen in het belang van de club, ook in het belang
van de gemeente. Ton Metzke was de secretaris van de club. Was, want helaas heeft de
pensionado die functie neergelegd om ook wat tijd voor zichzelf te hebben. En hoewel
zijn opvolger puik werk levert, wordt de senior met de kritische houding en het
stemgeluid van donkerbruin eikenhout gemist in de bestuurskamer.
José Collard (Stg. Zwemclub De Dobbertjes)
Jose Collard is de voorzitter van Stg. Zwemclub De Dobbertjes. Deze zwemclub voor
mensen met een verstandelijke beperking zwemt iedere zaterdagochtend onder
begeleiding van meerdere vrijwilligers recreatief in zwembad Olympia. Jose is als
voorzitter al meer dan 15 jaar de kartrekker en heeft er mede voor gezorgd dat de
zwemclub nog steeds bestaat. Zaterdags is zij badleiding bij een deel van de doelgroep.
Herman Hoefnagel (diverse vrijwilligersorganisaties)
Herman is bij veel vrijwilligersprojecten betrokken en is een voorbeeld voor de buurt om
bewoners, scholen en instanties met elkaar te verbinden. Enkele voorbeelden: een
speelplaats geadopteerd, een burendag en buurtactiviteit georganiseerd, een sponsorloop
opgezet en sponsoren gevonden om een duo-fiets bij elkaar te krijgen waar patiënten en
omwonenden gebruik van kunnen maken, een moestuin opgezet bij Elzenhoven waar
patiënten en bewoners samen gebruik van kunnen maken.
Simon Leijtens (Passie van de Langstraat)
Simon Leijtens heeft de organisatie van de Passie van de Langstraat volledig ontlast door
de facilitaire zaken op zich te nemen. Hij dacht mee, gaf advies en ontzorgde.

Kenmerkend voor Simon is zijn rust en geduld, zijn praktische werkwijze en
probleemoplossend vermogen.Hij ontzorgde de organisatie en zorgde voor koffie en thee
tijdens de repetities. Alle hand- en spandiensten namen hij en zijn team op zic.h In het
weekend van de Passie is Simon eigenlijk amper thuis geweest. Vrijwilligers als Simon
zijn goud voor een organisatie, zonder Simon was er geen Passie geweest. Hij was voor
het grote publiek niet zichtbaar, maar als hij er niet was geweest was het wel merkbaar
geweest.
Anja van de Ven (Mini 80)
Anja zet zich nu al enkele jaren in voor de mini 80 en laat elk jaar zien wat ze in haar
mars heeft. Ondanks dat er ieder jaar wat tegenslagen zijn in de organisatie, lukt het
haar iedere keer, samen met het team, om er een geslaagde editie van te maken. Ze
doet niet alleen de inschrijvingen waar ze verantwoordelijk voor is, maar voert ook
andere taken uit. Anja zet zich in de weken voor de mini zo hard in dat ze er veel vrije
tijd in stopt, ze doet er alles aan om die blije gezichten te zien van de kinderen die mee
doen.
Kaya van Oorschot (Den Bolder Waspik)
Kaya zet zich in bij Den Bolder voor de ouderen(vorig jaar) en dit jaar voor de jongeren.
Postuum: Joop Koenen (TCW Toerclub Waalwijk)
In 2002 is Joop lid geworden van onze vereniging. In eerste instantie heeft Joop zich als
lid ingewerkt in de structuur van de vereniging maar in de loop van de jaren is hij actief
geworden als vrijwilliger en in 2012 als bestuurslid.
Als bestuurslid heeft Joop de zorg op zich genomen om de verandering van kleding in
goede banen te lijden en na de implementatie van de nieuwe kleding heeft hij de
voorraad en pasavonden op zich genomen met als doel dat de leden snel over de juiste
kleding kon beschikken. Als bestuurslid was Joop iemand met een eigen mening maar
altijd bereid om zijn nek uit te steken en anderen te helpen als het even wat moeilijk
ging. Hij stond altijd klaar voor iedereen.
Joop was “wegkapitein” dit hield in dat hij de verantwoording had over de leden tijdens
de tochten die de vereniging door het jaar organiseerde. De taken van een wegkapitein
was er voor te zorgen dat er op een verantwoorde en veilige manier gefietst werd. Dit
waren door het jaar heen ongeveer 100 ritten (trainingsritten en toertochten)
Organisatie van de 2/3 daagse tijdens het 25 en 30 jarig bestaan. Joop organiseerde
tijdens deze jubileumjaren meerdaagse tochten naar de Vlaamse Ardennen om de leden
kennis te laten maken met het fietsen over kasseien.
In 2017 heeft Joop, met nog andere leden, de “Tour For Life” , tocht van Italië naar
Rotterdam, gereden voor hun overleden vriend en club lid Jurrien Bax. Hij heeft er voor
gezorgd dat alles voor de andere low budget werd geregeld. Je moet hier denken aan
vervoer, begeleiding etc.
In 2018 heeft Joop opnieuw de Tour For Life verzorgt. Nu niet als renner maar als teamkaptein van team Joop Koenen. Ook hier was zijn aandeel de verzorging, vervoer eten en
drinken, overnachting.
Joop was mede oprichter van de “Langstraat Klassieker” in Waalwijk. (dit jaar voor de 2e
keer georganiseerd). Samen met Marinus de Bie heeft hij het eerste jaar enorm veel
werk verricht om dit evenement te doen slagen. Zoals ik reeds vermelde heeft hij samen
met Marinus de Bie er voor gezorgd dat er mooie routes waren voor de deelnemers met
voldoende rustmomenten waar altijd weer iets extra’s was voor de deelnemers. Joop was
zeer actief in de aanloop fase maar ook bij de opbouw en stopte pas aan het einde als

alles opgeruimd was. Wat niet vergeten mag te benoemen is dat de Langstraat
Klassieker een toertocht is waar de opbrengst bedoeld is voor o.a. diverse Waalwijkse
goede doelen.
Voetbal vereniging WSC
Joop was naast sponsor bij WSC ook 12 jaar actief als vrijwilliger, trainer en
wedstrijdleider bij een van de jeugd elftallen. Gedurende de tijd die Joop dit gedaan heeft
is het team 5 maal kampioen geworden en heeft hij, zeker door zijn harde stem en
doorzettingsvermogen, er voor gezorgd dat er in die jaren nog nooit iets is gebeurd dat
niet door de beugel kon. Joop was bij WSC de man waar iedereen terecht kon.
Joop stond altijd klaar om immigranten op te vangen, extra trainingen te doen als een
andere trainer afwezig was. Met andere woorden bij WSC was Joop de man waar
iedereen terecht kon en hij had altijd tijd om iets op te lossen.
Willem van Oranje College
Elk jaar organiseert het WvOc een meerdaagse fietstocht voor een select groepje
leerlingen. Grote trekker achter dit project is Marinus de Bie. Joop was de begeleider van
de groep, hij fietste dus ook mee en tijdens dit fietsen wist Joop er voor te zorgen dat de
leerlingen die er een beetje doorheen zaten op te beuren en zorgde er voor dat ze weer
verder konden. Het ging zo ver soms dat hij een leerling de laatste kilometers duwend
over de finish heeft gebracht. Joop deed dat vrijwillig.
Andere Waalwijkse activiteiten
Hieronder benoem ik nog een aantal activiteiten in Waalwijk waarbij Joop zeer actief als
vrijwilliger aan deel heeft genomen.
 De jaarlijkse Santa Run
 Opbouw van de 80 van de Langstraat
 Kersthuis
 Spinning marathon met de bergtoppers voor het goede doel
 Jaarlijkse fietstocht voor het Hospice in Waalwijk
 Vrijwilliger bij de amateur fietsvereniging “de Jonge Renner”
 Verzorging van spinninglessen bij Ready Set Go en Health City

Marinus de Bie (TCW Toerclub Waalwijk)
Elk jaar organiseert het Willem van Oranje college (WvOc) een meerdaagse fietstocht
voor een select groepje leerlingen. Grote trekker achter dit project is Marinus de Bie.
Marinus is hier het gehele jaar mee bezig. Hij bedenkt mooie ritten, schrijft deze uit en
controleert ze, hij fietst ze dus allemaal na, in zijn vrije tijd.
 Zorgt voor fietsen als een leerling geen fiets heeft.
 Zorgt voor de kleding en heeft thuis ook een opslag voor deze kleding
 Zorgt voor vervoer van spullen. (auto’s etc)
 Zorgt voor een prominent die het startschot verzorgt.
 Zorgt er voor dat de leerlingen vip plaatsen hadden bij de start van de Tour de
France in Dortmund.
 Zorgt dat het budget neutraal kan voor de leerlingen d.m.v. het zoeken naar veel
kleine en grote sponsoren.

Mitchel Schollen (De Tavenu)
Mitchell is van jongs af aan een fanatiek sporter. Al op jonge leeftijd vocht hij zich met
wedstrijdzwemmen naar Nederlands wedstrijdniveau. Hij behaalde Nederlandse limieten
met deze sport. Op 13 jarige leeftijd kwam aan deze sport een abrupt einde door een
tumor in zijn ribben. Op 13-jarige leeftijd heeft hij een operatie ondergaan waarbij uit 4
ribben 12 cm werd verwijderd. Het trainen voor zijn ziekte maakte hem zo fanatiek dat
hij dagelijks trainde met z’n maten bij het Lido. Hij vond dat er een trainingspark moest
komen bij de Tavenu voor iedereen. Dit omdat hij Calisthenics een zeer goede sport vindt
maar vooral ook omdat dan iedereen hier gebruik van kan maken. Een sport voor
iedereen. Ook voor ouders die, een vaak dure sportvereniging moeilijk kunnen betalen.
En wat is er mooier dan dat hangjongeren nu sportief kunnen hangen op het
calisthenicspark bij de tavenu. Samen met de tavenu heeft hij als vrijwilliger het project
opgezet en is les gaan geven aan jeugd die ook graag de sport wil beoefenen. Nog altijd
is hij fanatiek vrijwilliger bij de Tavenu en zal dit zeker nog lang blijven doen.
Gerard Rijkers
Binnen de 80 heeft Gerard 15 jaar vrijwilligers werk gedaan als hoofpostmanager op de
hoofdpost in Vlijmen. Mede ingegeven door zijn leeftijd heeft hij besloten er na dit jaar
mee te stoppen nadat hij een opvolger heeft weten te vinden.
Ida Rijkers
Binnen de 80 heeft Ida 12 jaar vrijwilligers werk gedaan als coördinator van de
uitvalbussen: als buurtbuschauffeur heeft ze tijdens de 80 de coördinatie over meerdere
buurtbussen en chauffeurs om de deelnemers die uitgevallen zijn, terug te brengen naar
Waalwijk. Mede ingegeven door haar leeftijd heeft ze besloten er na dit jaar mee te
stoppen nadat ze een opvolger heeft weten te vinden.
Abu Santi (Walking Football Maluku Waalwijk)
55+ voetbal voor Indo's en Molukkers. Wordt georganiseerd i.s.m. het Nationaal
Ouderenfonds en de KNVB. Het is een variant op het reguliere voetbal. Abu Santi heeft in
Waalwijk een team opgericht en zorgt ook voor trainingscursussen etc.
Wim Saatrübe (diverse)
Wim is 80 + en staat nog steeds voor iedereen klaar; hij bruist van de energie om in
ideeën mee te helpen ontwikkelen. Hij helpt bij collecte KWF, helpt mensen met de
belasting aangifte (buitenlanders en mensen in moeilijke situaties). initiatiefnemer om
klassieke muziek zowel een cursus als concerten in Waalwijk te krijgen. Kortom een
groot voorbeeld voor iedereen als je met 80+ nog zo actief in de maatschappij staat.

Beste Vrijwilligersprestatie Organisatie
Kinderkookclub Waalwijk (Ed Maas en Rianne Maas)
Ongelooflijk hoe Ed en Rianne deze kinderkookclub leiden! Met een club van ca. 10
kinderen zetten zij per cursus van 7 lessen een heerlijke maaltijd op tafel. Ze geven
uitleg over groenten e.d., leren snijtechnieken aan, hoe je hygiënisch te werk gaat, leren
over veiligheid, leren samenwerken d.m.v. onder andere gezamenlijk de tafel te dekken.
En geven tussendoor ook nog een Sushi-workshop!
Kantinevrijwilligers PSV De Paardenvriend (Colina Maas en Mirjam Klerx)
Colina en Mirjam runnen als vrijwilligers de kantine van PSV De Paardenvriend en zetten
zich enorm in om er een gezellige kantine van te maken. Onlangs als 1ste in gemeente
Waalwijk het gouden vignet 'Gezonde Sportkantine' behaald, dat was echt een verdienste
van deze twee. Bijzonder is de inzet voor ouderen en minderbedeelden. Op 7 juli
organiseerden ze, voor de tweede maal, een dag voor de ouderen (dit jaar 150 ouderen
en hun begeleiders, totaal 300 gasten). Toen LC De Leest over die plannen hoorde,
vroegen we of Colina en Mirjam ook 'iets' konden betekenen voor de Palmboom-actie,
waarbij kinderen van de voedselbanken werden verrast met een zomer-pret-pakket. De
vraag van LC De Leest leidde uiteindelijk tot de organisatie van een compleet verzorgde
feestdag waarvoor alle kinderen van de Voedselbank worden uitgenodigd, op 16 oktober
(in de herfstvakantie). Colina en Mirjam nemen de organisatie grotendeels op zich samen met de ladies - en hebben allerlei verrassingen in petto.
HTCW Handbike Toerclub Waalwijk (Ingrid Melis, Wim Roding en Harry Beniers)
Ingrid Melis heeft als handbikester TCW benaderd met de vraag of de vereniging een
handbike afdeling wil oprichten. TCW-ers Wim Roding en Harry Beniers hebben dit binnen
de vereniging verder opgepakt. Na het uitzetten van meerdere routes die handbikevriendelijk zijn incl. gehandicaptentoiletten en de werving van andere handbikers is het
resultaat daar, de oprichting van het Handbiketeam van TCW! Tijdens het Go Waalwijk
Festival vond het officiële startschot door wethouder John van den Hoven plaats. Voor de
oprichting van het handbiketeam mogen Ingrid, Wim en Harry wel in het zonnetje gezet
worden. Ingrid spant zich enorm in om het aangepast sporten –handbiken- onder de
aandacht te brengen. Ze heeft ook een hoofdrol gespeeld in de performance GRLPWR
(Girlpower) tijden de expositie Crossings-Art & Sport in het Huis van Waalwijk. Samen
met haar sportvriendin Diana van Weerdenburg brengt ze parasport en sport samen via
een bijzondere vriendschap. Het gaat over een been verliezen, maar niet zielig gevonden
willen worden. Over wat fietsen voor steun kan geven en over de liefde verklaren aan je
fiets.
Voedselbank De Rijglaars
Deze groep mensen zorgt wekelijks dat gezinnen en ouderen wekelijks een mooi
voedselpakket mee krijgen. Daarbij komt ook nog dat ze jaarlijks 35000 euro bij elkaar
moeten zien te krijgen om aan al de verplichtingen die ze hebben te voldoen. Huur gas,
water, elektriciteit, transport, bus, verzekeringen etc. Groot respect voor deze groep
mensen, zeker omdat de groep cliënten steeds harder groeit en daardoor ook steeds
meer producten binnen gehaald moeten worden.

Scholenproject Drempels Weg
Drempels Weg bereikt elk jaar ongeveer 500 basisschoolleerlingen van groep 7 met
voorlichting over het leven met een handicap. Er wordt een film getoond waarop
verschillende sporten staan die gehandicapte mensen beoefenen. Ook wordt er het een
en ander verteld wat het is om een beperking te hebben met daarbij een aantal
voorbeelden waar deze mensen mee te maken krijgen. In maart 2019 is helaas de
aanhanger met alle spullen gestolen. Het project moest gestopt worden. Er is heel hard
gewerkt om nieuwe onderdelen te maken en weer de juiste benodigdheden te bestellen.
Dit kost een hoop geld wat er niet is. De verzekering betaalt gelukkig wel wat uit voor de
aanhanger; tevens gaan ze nog in gesprek met de gemeente over een eventuele bijdrage
om nieuwe spullen aan te schaffen
Inloophuis Toon
Inloophuis Toon is een inloophuis voor mensen met kanker of zij die een relatie hebben
met iemand met kanker . De vrijwilligers maken gebruik van de activiteiten in dit huis.
Het huis heeft één betaalde kracht die alles coördineert en het huis op de “ kaart” zet.
Het inloophuis Toon ontvangt geen enkele subsidie en is dus afhankelijk van giften en
donaties.
De overige ongeveer 75 vrijwilligers zetten zich belangeloos in. Ze worden geschoold om
zo goed mogelijk hun taak uit te voeren. Het huis is op werkdagen open van 9.00-17.00
uur waar men kan binnenlopen voor een kopje koffie of thee, een praatje over het weer,
of even de ruimte krijgt om je dilemma’s te bespreken. Ook lotgenotencontact vindt veel
plaats. Lotgenotencontact is zo belangrijk als je kanker hebt. Je wilt immers niet altijd
erover praten in je directe omgeving.
WOP-centrum Besoyen
De vrijwilligers van WOP-centrum Besoyen zetten zich al jaren in voor Waalwijk en haar
bewoners, hebben hier veel voor gerealiseerd en verdienen het in het zonnetje te staan.
Koninginnedag Besoyen
Met héél weinig vrijwilligers wordt een lichtjesoptocht én een dagvullend programma
gerealiseerd met rommelmarkt, kinderspelen, versierde fietsenoptocht, muziek, feesttent
etc. Vanaf september tot en met 27 april zijn de vrijwilligers druk bezig met de
voorbereidingen en zoeken van sponsoren, publiciteit, collecte om voor iedereen een
mooie dag neer te zetten. Volgend jaar bestaan ze 100 jaar!
Gehandicapten Carnaval
Al jaren zetten deze vrijwilligers zich op carnavalszaterdag in om mensen met een
beperking een supergezellig carnavalsfeest te bezorgen in De Ouwe Toren.
Langstraat Media
Zij hebben de tweede editie van de Passie van de Langstraat live uitgezonden, bijzonder
hieraan was dat ze tijdens de voorstelling live moesten schakelen met de Passie4kids die
buiten met het verlichte kruis door Waalwijk liepen via het RKC stadion naar het Dr.
Mollercollege waar de Passie van de Langstraat plaatsvond. De uitdaging was groot,
aangezien Langstraat tv niet beschikt over de middelen die RTL of de NOS ter
beschikking heeft. Het is het team van Langstraat tv gelukt om deze uitdaging tot een
succes te leiden. Een prestatie die echt bijzonder te noemen is. Mede door de
enthousiaste en gedreven vrijwilligers van Langstraat tv.

Zwemclub De Dobbertjes
De vrijwilligers verdienen het om voorgedragen te worden omdat ze elke
zaterdagochtend mensen met een geestelijke beperking een gezellig zwemuurtje bieden.
Stg. Truckfestijn
Ik zag deze groep afgelopen zaterdag 28 september voorbij komen en dacht dit is een
mooie nominatie. Als je die blije koppies zag in de vrachtauto’s, geweldig!
St. Dansclub De Kets
De vrijwilligers zetten zich elke week al meer dan 25 jaar in voor mensen met een
verstandelijke beperking. Samen bewegen, samen sociale contacten, samen elkaar
ontmoeten, samen met muziek bezig zijn, samen lief en leed delen. 25 jaar lang bestaat
onze mooie club al en het onze club blijft groot en bloeit als nooit te voren.
Fotografenteam Waalwijk Nieuws
Al ruim 5 jaar maken de fotografen van Waalwijk.nieuws.nl foto’s van allerlei
evenementen en activiteiten in Waalwijk. Gemiddeld 8.000 – 10.000 foto’s per jaar.
Hierdoor dragen ze op een enorme positieve manier bij aan het promoten van
verenigingen, organisaties en stichtingen uit onze gemeente. Dit doen ze allen geheel
vrijwillig omdat ze fotograferen leuk vinden en graag op een positieve manier hun
steentje willen bijdragen aan de maatschappij.
Thuis met Dementie
De vrijwilligers, die we willen voordragen, zijn bijna allemaal vanaf het begin betrokken
bij het project Thuis met Dementie. Deze groep vrijwilligers staat het hele jaar door
klaar voor deze bovengenoemde doelgroep. Iedere dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur
in het parkpaviljoen. Soms is het goed bezocht, soms minder. Mensen met dementie zijn
vaak moeilijk hun huis uit te krijgen en ook mantelzorgers trekken zich soms terug uit
onmacht of vermoeidheid. Als iemand gemist wordt dan wordt er gebeld of er iets is. De
vrijwilligers staan klaar voor hun met veel liefde , geduld en enthousiasme. Ze zijn bereid
om scholing te volgen en zeer geïnteresseerd om meer te weten te komen over dementie
zodat ze de mensen nog beter tegemoet kunnen komen.
Stg. Jeugdland
Jeugdland is een stichting die al jaren een vakantiewerk organiseert voor kinderen. Het
mooie is dat de organisatie in handen is van jong volwassenen. Zij geven een week
vakantie op om kinderen een mooie gezellige week te bezorgen.

Beste Cultuurprestatie Individueel
Danielle Stabel (Kunstklassen Dr. Mollercollege)
Danielle is al sinds het eerste uur betrokken bij de kunstklassen van het Dr.
Mollercollege. Zij coördineert al ruim 15 jaar de musicalklas en heeft in het verleden ook
andere kunstgroepen begeleid. Vele leerlingen hebben buiten hun reguliere lessen op
deze manier kennisgemaakt met kunst en cultuur!
Maureen Barkey (Wolluck Stock)
Maureen heeft vol overgave 10 jaar lang dit mooie muzikale festival georganiseerd.
IngerMarlies Leeuwenburgh (Atelier Winterdijk 30b)
IngerMarlies zet zich altijd 100% in voor alle activiteiten van Atelier Winterdijk 30b.

Beste Cultuurprestatie Groep
Organisatie Wollukse Kwis
De organisatie rondom dit evenement was tip top in orde. Goede voorbereiding, PR,
verbintenis gecreëerd tussen mensen binnen en buiten Waalwijk - daarmee waalwijk
weer op de kaart gezet. Twee keer een uitstekende organisatie van een groot cultureel
evenement met grote deelname en impact op de Waalwijkse cultuuragenda.
De Stadsprins van Schoenlapperslaand met zijn gevolg
Prins Carnaval en zijn gevolg zijn ieder jaar vanaf 11-11 tot en met carnaval wekelijks in
de weer om, zowel in Schoenlapperslaand als ver daarbuiten, het cultuurgoed carnaval in
Schoenlapperslaand uit te dragen. Dit wordt onder andere gedaan met carnavalsles op de
basisscholen, scholenbezoek tijdens de carnavalsviering op basisscholen en bezoeken aan
het gehandicaptenbal en Antoniushof tijdens carnaval. Hierbij worden zoveel mogelijk
oude tradities en gebruiken in ere gehouden, om zodoende de carnavalsgebruiken ook
voor de jeugd te behouden. Wie de nieuwe Stadsprins wordt is nu nog niet bekend. Hij of
zij zal zich op 9 november tijdens zijn/haar installatie presenteren aan het
Schoenlapperiaanse publiek.
Winterdijk 30b
Deze stichting is al jarenlang baanbrekend bezig met het organiseren van culturele
activiteiten in Waalwijk. Je hoeft alleen maar te kijken naar de bomvolle agenda van
Winterdijk 30b om te zien wat zij allemaal organiseren. En dit alles gebeurt door de
belangeloze inzet van Alfred van de Pas en Inger-Marlies van Leeuwenburg en hun team
van vrijwilligers.
Theaterkoor Phonè
De leden van Theaterkoor Phonè een aanvullend de projectleden doen al 2 jaar op rij
mee aan de Passie van de Langstraat. Een klein koor met weinig financiële middelen
heeft laten zien dat het mogelijk is door samen te werken iets groots neer te zetten.
Phonè is een kleine vereniging maar laat zich daar niet door leiden en is vooral gericht op
de mogelijkheden.

