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WOUW VROUW

ZONNEBLOEM

KLIK & WIN ACTIE

Winterdijk 30b viert Vrouwendag in Waalwijk op zondag
10 maart met de manifestatie
Wouw Vrouw voor mannen
en vrouwen.

De Zonnebloem doet veel
meer dan vakanties op de
Henri Dunant verzorgen.
Daarom is afdeling Waalwijk
op zoek naar vrijwilligers.

Win vakantieweekend in
Winterberg

»7

Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

» 18

Stemweekend 15, 16 en 17 maart

Waalwijkse
Kroonappels
Ter gelegenheid van de troonswisseling is het Oranje
Fonds een zoektocht gestart naar de Kroonappels.
Er zijn drie categorieën: Jeugd, Buurt en Helpende
Hand. Parkpaviljoen Waalwijk doet mee aan deze
grote landelijke actie in de categorie Buurt. Bekijk de
voordracht op www.kroonappels.nl.
- In het stemweekend van 15, 16 en 17
maart kan iedereen op de
projecten stemmen en zo het
beschermpaar van het Oranje Fonds de weg wijzen naar
de mooiste sociale initiatieven. De initiatieven met de
meeste stemmen gaan door
naar de volgende ronde. Het
Parkpaviljoen roept inwo-

WAALWIJK

PARKPAVILJOEN DOET
MEE IN DE CATEGORIE
BUURT
ners van Waalwijk op om op
15, 16 of 17 maart voor hun
te kiezen via www.kroonappels.nl. Het Parkpaviljoen
aan de Grotestraat 154A
verzorgt iedere middag activiteiten voor 50-plussers.
Daar zijn zo’n twintig vrijwilligers bij betrokken, die
regelmatig begeleiding en

scholing nodig hebben. Ook
moeten er soms nieuwe vrijwilligers geworven worden.
Bovendien zou het Parkpaviljoen graag nieuwe activiteiten starten, waar uiteraard geld voor nodig is. Het
Parkpaviljoen richt zich op
alle ouderen uit Waalwijk
die in het Paviljoen hun sociale netwerk kunnen uitbreiden en vestevigen, waardoor minder senioren in een
sociaal isolement belanden.
Bovendien kan het Parkpaviljoen hulpvragen signaleren op gebied van zorg, welzijn en financiën. De vraag
van het Parkpaviljoen is dus
om in het weekend van 15
maart de moeite te nemen
om op hun buurtinitiatief te
stemmen, zodat het bestuur
en de vrijwilligers hun plannen voor kunnen realiseren.
De drie uiteindelijk winnende organisaties winnen
elk 50.000,-.

Mien Balvers overleden

Erik van der Heijden uit Waspik
wint Maresia Duathlon
Erik van der Heijden (foto) van het Maresia triathlonteam won afgelopen zondag op de velden achter het voormalige Lido de
Maresia Duathlon in 1.40.19 uur. Bij de dames was het Rikka Kelja die na 1.59.54 uur als eerste de ﬁnish bereikte. Bij het ATB
evenement zijn ruim 40 deelnemers gestart en was Maikel Govaarts uit Drunen degene die als eerste over de ﬁnish kwam na
25 km in 1.05.24 uur. Kijk ook op pagina 5
Foto: Maarten Bikker.

Tachos speelt
thuis

PvdA Ombudsteam helpt

Rolstoel
hockeytoernooi

WAALWIJK - De handballers
van Tachos spelen zaterdag
2 maart om 20.00 uur in De
Slagen tegen DIOS. Kijk voor
meer informatie op pagina
21.

WAALWIJK - Het Ombuds-

WAALWIJK - Sporthal De
Slagen is zaterdag 2 maart
tussen 10.30 en 17.00 uur
het centrum van rolstoelhockey. Ruim vijftig teams
spelen op deze dag een toernooi, met onder de deelnemers een aantal teams uit
de hoofdklasse. Laat u verrassen door het niveau van
de teams en ga gerust een
kijkje nemen. Eén ding staat
op voorhand al vast: Het
toernooi zal de bezoekers op
vele fronten verbazen, want
deze sporters laten zien wat
er allemaal mogelijk is op
sportgebied terwijl je in de
rolstoel zit.

Touwtrekken
LOON OP ZAND - Liefhebbers

gingshuis De Eekhof in haar
woonplaats Kaatsheuvel is
zondag 24 februari Mien
Balvers op 77-jarige leeftijd
overleden. Mien was ruim
dertig jaar de drijvende
kracht achter de afdeling
van Gered Gereedschap in

Kaatsheuvel. Met of zonder vrijwilligers repareerde Mien oud gereedschap
dat opgeknapt naar Derde
Wereldlanden werd verscheept. De crematie is vrijdag 1 maart om 17.00 uur in
crematorium Maaslanden te
Vlijmen.

kunnen via www.dekuip.
com of 06-53379848 inschrijven voor het vijfde
indoor
touwtrektoernooi
dat zaterdag 30 maart in De
Kuip plaatsvindt. Een team
bestaat uit zes trekkers, één
coach, en twee reserves.
Meedoen kost 15,- per team.

vrager mee, zoekt uit en verwijst naar de juiste persoon.
Het team maakt daarbij gebruik van de kennis van een
breed netwerk op het gebied
van wet -en regelgeving.
Eén van de speerpunten is
hulp bieden bij pesten op
school en op de werkvloer.
Iedere maand houdt het
team spreekuur op de derde
woensdag van de maand van
19.30 tot 21.30 uur in de OBS
van der Heijden aan de Mendelsohnstraat 59, Waalwijk.
Het team is bereikbaar via
Yvette Ypelaar, 06 42443183.
of ombudsteampvdawaalwijk@gmail.com.

Proefabonnement op
Brabants Dagblad!
gourmetten.nl

KAATSHEUVEL - In verzor-

team van de PvdA Waalwijk
gaat woensdag 6 maart officieel van start.
Het team wil een helpende
hand bieden aan alle Waalwijkers die op een of andere
manier vastlopen in de wirwar van regels, zich onvoldoende gehoord voelen of
niet weten hoe het verder
moet. Het Ombudsteam probeert voor iedereen een antwoord op zijn of haar vraag
te vinden. Lid zijn van de
PvdA is niet nodig. Het Ombudsteam neemt de taken
van de officiële instanties
niet over, maar denkt met de

K E MENU
RST TIP

A-Z Gourmet Menu p.p.:

Lekker makkelijk, alles inclusief, min. 5 personen
Vlees
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Salades en garnituur
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6 weken
voor € 9,95

€ 12,95
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Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.barbecue.nl
BEZORGING DAGELIJKS  GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND  ZELFS DE AFWAS NEMEN WE MEE!

• Vul de bon in elders in deze krant
• Ga naar bd.nl/abonneren
• Of bel 088 - 013 99 30

