
Woensdag 21 september 2022

Van 29 september tot en met 13 oktober vinden in Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle de Weken van de Ontmoeting plaats. Deze weken zijn er allerlei activiteiten waarbij 
je andere mensen kunt ontmoeten. Wil je graag nieuwe mensen leren kennen? Of ben je nieuwsgierig naar de activiteiten? Neem dan een kijkje in dit overzicht. Als we meer 
aandacht voor elkaar hebben, dan herkennen we ook eerder wat de ander nodig heeft. Iedereen is welkom, dus: Kom Erbij!

DONDERDAG 29 SEPTEMBER VRIJDAG 30 SEPTEMBER

MAANDAG 3 OKTOBER

09.15 - 10.00 uur Meer bewegen voor 
ouderen
Bij seniorenvereniging 
Waspik. Deze week is 
deze activiteit vrij toe-
gankelijk voor iedereen.

SCC Den Bolder
Schoolstraat 19, Waspik

Vrije inloop, toegang is gratis.

09.00 - 17.00 uur Inloop Wijkdiensten- 
centrum Bloemenoord 
en Zanddonk.
Voor de hele dag geldt 
dat het eerste kopje 
koffie of thee gratis is.

Wijkdienstencentra
Bloemenoordplein 3 en  
Willaertpark 2A Waalwijk 

Vrije inloop, toegang is gratis

10.30 - 12.30 uur Opening Week van de 
Ontmoeting 
Ervaringsworkshop: 
proeven aan inclusief 
(samen)werken. Aanslui-
tend napraten met een 
broodje.

Theater Winterdijk 30b 
Waalwijk 

Op uitnodiging, toegang is 
gratis.
Meer weten? Mail dan naar
inclusie@waalwijk.nl

13.30 - 15.30 uur Opening Week van de 
Ontmoeting 
Ervaringsworkshop: 
proeven aan inclusief 
(samen)werken. 
Aansluitend napraten 
met een drankje.

Theater Winterdijk 30b
Waalwijk 

Op uitnodiging, toegang is 
gratis.
Meer weten? Mail dan naar
inclusie@waalwijk.nl

16.00 - 18.00 uur Luistermoment in het 
Parkpaviljoen
Een sociaal makelaar is 
aanwezig om te luisteren 
naar persoonlijke verha-
len, zonder oordeel of 
advies, alleen aandacht.

Parkpaviljoen
Grotestraat 154a,  
Waalwijk

Vrije inloop, toegang is gratis.

09.00 - 17.00 uur Inloop Wijkdiensten- 
centrum Bloemenoord 
en Zanddonk.
Voor de hele dag geldt 
dat het eerste kopje 
koffie of thee gratis is.

Wijkdienstencentra
Bloemenoordplein 3 en  
Willaertpark 2A Waalwijk 

Vrije inloop, toegang is gratis

13.00 - 15.30 uur Luistermoment bij de 
Voedselbank.
Een sociaal makelaar is 
aanwezig om te luisteren 
naar persoonlijke verha-
len, zonder oordeel of 
advies, alleen aandacht.

Voedselbank
Eerste Zeine 90-c 
Waalwijk

Vrije inloop, toegang is gratis.
Let op: deze activiteit is 
toegankelijk voor clienten 
van de Voedselbank.

14.00 - 16.00 uur Zing mee met Jan
Liedjes uit de Oude 
Doos.

Consumpties zijn voor 
eigen rekening

SCC Den Bolder
Schoolstraat 19, Waspik

Aanmelden bij Marian van de 
Berg tel: 06-18435995 
 
Gratis inclusief koffie en thee.

18.00 -22.00 uur Crazy88
Bijeenkomst voor 
jongeren tussen de 12 
en 24 jaar. Vanaf 18.00 
uur een gezamenlijke 
maaltijd (optie) en vanaf 
19.30 uur het in groepjes 
uitvoeren van 88 leuke 
en grappige opdrachten. 
Wie wint de prijs?

Tavenu
Taxandriaweg 13, Waalwijk

Aanmelden via 
www.socialfriday.nl, locatie 
Waalwijk of mail naar:  
stefanievanengelen@tavenu.nl

09.00 - 17.00 uur Inloop Wijkdiensten- 
centrum Bloemenoord 
en Zanddonk.
Voor de hele dag geldt 
dat het eerste kopje 
koffie of thee gratis is.

Wijkdienstencentra
Bloemenoordplein 3 en  
Willaertpark 2A Waalwijk 

Vrije inloop, toegang is gratis

10.30-12.00 uur Buurttafel
Kom kennismaken met 
de buren onder het 
genot van koffie, thee en 
iets lekkers. Iedereen is 
van harte welkom!

De Kansenfabriek
Balade 1, Waalwijk



09.00 - 17.00 uur Inloop Wijkdiensten- 
centrum Bloemenoord 
en Zanddonk.
Voor de hele dag geldt 
dat het eerste kopje 
koffie of thee gratis is.

Wijkdienstencentra
Bloemenoordplein 3 en  
Willaertpark 2A Waalwijk 

Vrije inloop, toegang is gratis

09.00-12.00 uur Actie 'Stel je voor'.
Tijdens de markt in 
Waspik delen we met 
vrijwilligers kopjes koffie 
uit. 1 kopje voor jezelf en 
1 kopje om aan iemand 
te geven en jezelf voor te 
stellen. Een leuke manier 
om nieuwe mensen te 
leren kennen!

Weekmarkt
Dorpsplein, Waspik

Deze activiteit is gratis.

10.00-13.00 uur Koffieuurtje met 
aansluitend pannen-
koekenfestijn.

Koffie en thee is gratis, 
evt consumpties voor 
eigen rekening

SCC Den Bolder
Schoolstraat 19, Waspik

Aanmelden bij Marian van de 
Berg 06-18435995

11.00-12.00 uur Seniorengym De Blijde Incomste
Rembrandtpark 1A, Waalwijk

Vrije inloop, toegang is gratis

14.00-16.00 uur Buurttafel
Kom kennismaken met 
de buren onder het 
genot van koffie, thee en 
iets lekkers. Iedereen is 
van harte welkom!

Parkpaviljoen
Grotestraat 154A Waalwijk

13.00-17.00 uur Actie 'Stel je voor’
Tijdens de markt in 
Waalwijk delen we met 
vrijwilligers kopjes koffie 
uit. 1 kopje voor jezelf en 
1 kopje om aan iemand 
te geven en jezelf voor te 
stellen. Een leuke manier 
om nieuwe mensen te 
leren kennen!

Weekmarkt Waalwijk
Parkeerterrein de Els, 
centrum Waalwijk

Deze activiteit is gratis

15.00-16.00 uur Fitdance voor 
volwassenen
Georganiseerd door 
Dansschool Katie-Z.

Deze week is deze 
activiteit toegankelijk 
voor iedereen die mee 
wil doen.

SCC Den Bolder
Schoolstraat 19, Waspik

Vrije inloop, toegang is gratis

18.30-19.30 uur Gezellig samen aan de 
wandel!
Met ContourdeTwern

Wij(k)dienstencentrum 
Bloemenoord
Bloemenoordplein 3 Waalwijk

09.00 - 17.00 uur Inloop Wijkdiensten- 
centrum Bloemenoord 
en Zanddonk.
Voor de hele dag geldt 
dat het eerste kopje 
koffie of thee gratis is.

Wijkdienstencentra
Bloemenoordplein 3 en  
Willaertpark 2A Waalwijk 

Vrije inloop, toegang is gratis

09.15 -10.00 uur Beweegactiviteit voor 
ouderen
Meer Bewegen voor Ou-
deren bij Fysiotherapie 
Het Centrum. Deze week 
is deze activiteit toegan-
kelijk voor iedereen die 
mee wil doen.

Bondsgebouw Sprang Driessen
(BSD)
Jeroen Boschstraat 1,
Sprang-Capelle

Vrije inloop, toegang is gratis

10.30-13.00 uur Buurttafel
Kom kennismaken met 
de buren onder het 
genot van koffie, thee en 
iets lekkers. Iedereen is 
van harte welkom!

Buurthuis Bloemenoord
Bloemenoordplein 3
Waalwijk

11.30-12.30 uur  Beweegactiviteit voor 
ouderen
Meer Bewegen voor 
Ouderen bij Sportvereni-
ging Galm. Deze week 
is deze activiteit toegan-
kelijk voor iedereen die 
mee wil doen.

Gymzaal Wijnruit
Wijnruitstraat 198, Waalwijk

Vrije inloop, toegang is gratis

13.00 -14.00 uur Plezier in bewegen
Deze week is deze 
activiteit toegankelijk 
voor iedereen die mee 
wil doen.

FysioTotaal/Sport@Jerry's 
Burgemeester Verwielstraat 2-J 
Waalwijk

Vrije inloop, toegang is gratis

14.30-15.30 uur Stoelfit
Deze week is deze 
activiteit toegankelijk 
voor iedereen die mee 
wil doen.

Stichting Buurthuis Vrijhoeve
Akkerwinde 1A Sprang-Capelle

Vrije inloop, toegang is gratis

15.30-17.00 uur Film 'The last bus'
Een hartverwarmende 
film over liefde en  
verlies. Een film die ons 
eraan herinnert dat we 
niet alleen zijn.

Theater De Leest
Vredesplein 12, Waalwijk

Kosten € 4,50 p.p. 
Ontvangst met koffie/thee en 
na afloop mogelijkheid tot 
gezellig napraten

17.30 - 19.00 uur 2-gangendiner 
Heerlijk samen eten bij 
De Kansenfabriek. Extra 
stoelen zijn beschikbaar 
voor mensen die alleen 
zijn.

€ 5,00 p.p. en 1 drankje 
verplicht

De Kansenfabriek
Balade 1, Waalwijk

Aanmelden bij De Kansen-
fabriek 0416-760134
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09.00 - 17.00 uur Inloop Wijkdiensten- 
centrum Bloemenoord 
en Zanddonk.
Voor de hele dag geldt 
dat het eerste kopje 
koffie of thee gratis is.

Wijkdienstencentra
Bloemenoordplein 3 en  
Willaertpark 2A Waalwijk 

Vrije inloop, toegang is gratis

09.00-12.00 uur Actie 'Stel je voor’
Tijdens de markt in 
Sprang-Capelle delen we 
met vrijwilligers kopjes 
koffie uit. 1 kopje voor 
jezelf en 1 kopje om 
aan iemand te geven en 
jezelf voor te stellen. Een 
leuke manier om nieuwe 
mensen te leren kennen!

Weekmarkt Sprang-Capelle
Raadhuisplein, Sprang-Capelle

09.15-10.00 uur Beweegactiviteit voor 
ouderen
Bij Seniorenvereniging 
Waspik.
Deze week is deze 
activiteit toegankelijk 
voor iedereen.

SCC Den Bolder
Schoolstraat 19, Waspik

14.00-16.00 uur Film "Herman" (45 min.) 
De hoofdpersoon in 
deze film is net gepen-
sioneerd, zijn vrouw 
komt te overlijden en zo 
valt hij in een eenzaam 
bestaan. Totdat er iets 
voorvalt wat zijn 
leven weer zinvoller 
maakt. 

Leefdaelhof 11, Waalwijk

De film is door amateurs 
gespeeld en in Heusden 
opgenomen. Tijdens deze 
middag zijn mensen aanwezig 
die betrokken zijn geweest bij 
de film.

Vrije inloop, toegang is gratis

17.30-19.00 uur 2-gangendiner
Heerlijk samen eten bij 
De Kansenfabriek. Extra 
stoelen zijn beschikbaar 
voor mensen die alleen 
zijn.

De Kansenfabriek
Balade 1 Waalwijk

Vrije inloop
Toegang: € 5,00 p.p. en 
1 drankje verplicht

19.30-21.30 uur Lekker dansen 
met de band 
Midlifecrisis.

De Kansenfabriek
Balade 1, Waalwijk

Vrije inloop, toegang is gratis

10.00-12.00 uur Hoorcafé Parkpaviljoen
Grotestrraat 154A Waalwijk

Vrije inloop, toegang is gratis

13.30-14.45 uur Gebarenchallenge
In deze online workshop 
leer je een aantal basis-
gebaren, zoals begroeten 
en bedanken. Na afloop 
krijg je een filmpje om 
zelf nog te oefenen.

Online activiteit

Aanmelden voór 7 oktober 
via inclusie@waalwijk.nl
Vol=vol

14.30-17.30 uur Bijeenkomst NAH erbij
Informatieve bijeen-
komst over NAH (Niet 
Aangeboren Hersenlet-
sel). De bijeenkomst is 
bedoeld voor inwoners 
van Waalwijk met NAH, 
hun familie en naasten 
en overige vrijwilligers 
of beroepsmatig betrok-
kenen.

Theater De Leest
Vredesplein 12 Waalwijk

Aanmelden via 
www.waalwijzer.nl/
niet-aangeboren-hersenletsel-
nah-bijeenkomst-9-oktober

(nieuwsbericht onderaan de 
homepage)

09.00 - 17.00 uur Inloop Wijkdiensten- 
centrum Bloemenoord 
en Zanddonk.
Voor de hele dag geldt 
dat het eerste kopje 
koffie of thee gratis is.

Wijkdienstencentra
Bloemenoordplein 3 en  
Willaertpark 2A Waalwijk 

Vrije inloop, toegang is gratis

11.30-14.00 uur Voorleeslunch onder het 
genot van een 12-uurtje.
De voorleeslunch wordt 
samen met de biblio-
theek georganiseerd.

De Kansenfabriek
Balade 1, Waalwijk

€ 6,00 p.p. excl drankje
Aanmelden via 0416-760134

14.00 - 16.30 uur Middag met muziek en 
oud Hollandse spellen 
voor ouderen.
Georganiseerd door 
Seniorenvereniging 
Waspik in het teken van 
Nationale Ouderendag.

Buurthuis 't Schooltje
Carmelietenstraat 56 Waspik
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ZONDAG 9 OKTOBER DONDERDAG 13 OKTOBER

VRIJDAG 7 OKTOBER 


