
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 19 ( 22 maart 2016) 
 

 
 
Beste ouder / verzorger, 

 

Vraag voor ouders van overblijfkinderen. 
Van een groot aantal ouders hebben wij inmiddels bericht ontvangen maar  
nog niet van iedereen. Vandaar nogmaals onderstaande oproep. 
Om een zo goed mogelijk controleerbaar en waterdicht systeem te krijgen gaan  

wij m.i.v. 1 april met een nieuwe presentatielijst werken tijdens het overblijven. 
Willen ouders ter controle de naam/namen van de kind(eren) met de vaste  

overblijfdagen doormailen aan wimgerry@home.nl  of  d.m.v. een briefje in de  
witte brievenbus bij de hoofd ingang.   Dit graag voor 25 maart. 

Als de dag(en) tussendoor veranderen of als kinderen helemaal niet meer  
overblijven dit doorgeven via mail of briefje (zie bovenstaand). 
Alvast bedankt,  groetjes het Overblijfteam. 
 

Evaluatie fusie 
We zijn nu een half jaar bs De Veste. Een half jaar waarin veel gebeurd is.  Een 
half jaar waarin we elkaar hebben moeten leren kennen. We zijn nu erg 
benieuwd naar uw ervaringen. Heeft u tips of tops? Laat het ons weten via 

info@bsdeveste.nl  
 

 
 

Er is een wijziging in de vergaderdata. 
De MR vergadering van 12 april is verzet naar dinsdag 19 april 
 

Inzameling oude brillen Lionsclub Waalwijk 

                                                                                            
Beste ouders, verzorgers, 
Zoals u weet is goed kunnen zien essentieel voor de 

ontwikkeling en de veiligheid van kinderen en volwassenen. In 
sommige (ontwikkelings-) landen is het niet vanzelfsprekend 
dat iemand die slechtziend is een bril heeft. Daar ontbreken 

soms gewoonweg de middelen voor.  
Namens Lionsclub Waalwijk vragen wij graag uw aandacht voor een 

inzamelingsactie van oude brillen. Lionsclub Waalwijk is een serviceclub die deel 
uitmaakt van een wereldwijd netwerk met meer dan 14 miljoen leden. Het motto 
van de Lions is “We Serve”.  Lionsclubs zorgen wereldwijd voor fondsen waarmee 

goede doelen op maatschappelijk gebied en ten behoeve van gezondheid worden 
voorzien van kennis, kunde en middelen. Lionsclub Waalwijk is vooral sterk actief 

in haar eigen regio, midden Brabant.   
Sinds vele jaren bestaat een speciaal onderdeel van de Lions organisatie dat zich 

specialiseert in het verzamelen, repareren en rubriceren van gebruikte brillen.  
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Deze organisatie, die de naam MEDICO draagt, bevindt zich in Le Havre in 
Frankrijk en bestaat o.a. uit actieve en gepensioneerde optometristen en 
oogartsen die zich vrijwillig inzetten voor dit goede doel.  Jaarlijks worden 

duizenden brillen ingezameld door geheel Europa en naar deze centrale plek 
gebracht. De gerepareerde en doorgemeten brillen worden vervolgens naar een 

aantal ontwikkelingslanden gebracht waar deze weer via de lokale Lions 
organisaties ter beschikking worden gesteld aan mensen die een bril nodig 
hebben en deze niet zelf kunnen bekostigen. 

Het  grote merendeel van de basisscholen binnen de gemeente Waalwijk werkt 
mee aan deze inzamelingsactie.   Wat is de bedoeling? 

Het zou fijn zijn wanneer uw kind in de directe familie- en kennissenkring zou 
willen vragen of iemand één of meer oude brillen heeft liggen die niet meer 

gebruikt worden. Deze brillen mag uw kind dan mee naar school nemen en in de 
inzamelingscontainer deponeren die daarvoor bestemd is.  Alle soorten brillen 
zijn welkom. Dus voor veraf, voor dichtbij, leesbrillen of zonnebrillen op sterkte. 

En natuurlijk niet alleen brillen voor volwassenen, maar ook  kinderbrillen. Wij 
benadrukken graag dat u of uw kind zich absoluut niet 

verplicht moet voelen om deze actie actief  te ondersteunen. 
De container staat in de school van 1 tot 29 april 2016. 
Namens Lionsclub Waalwijk danken wij u voor uw aandacht en 

kijken uit naar een geslaagde actie. 
Met vriendelijke groet, 

Jos van Dishoeck & Noël Bayens 
                                                                                   

Autisme en "mijn sociale omgeving"  

30 maart 2016 
Gastspreker Gijs Horvers: www.gijshorvers.nl 
Gespreksleiding Peter Gielissen 

  

Deze keer komt Gijs Horvers 

praten over Autisme en mijn 
sociale omgeving. Gijs Horvers 

kreeg de diagnose Autisme pas op zijn dertigste.  
Gijs is een enthousiast en veelgevraagd spreker over onder andere: zijn 
ervaringsverhaal, visie en beeldvorming over autisme en de inzet van 

ervaringsdeskundigheid binnen de autismehulpverlening. Hij sprak eerder tijdens 
het congres van de Nederlandse Vereniging Autisme, TEDx en op diverse andere 

autisme gerelateerde congressen. Ook is hij gastdocent bij onder andere de 
Radboud Universiteit en Saxion.  

Aan de hand van vragen van u als ouders, broers, zussen, familieleden en 
andere belangstellenden, wordt Gijs Horvers geïnterviewd  hoe hij omgaat 
met  zijn sociale omgeving. Wat betekent het als er een diagnose is in het gezin? 

(voor broers, zussen, partner) Wat verandert er? Is er begrip vanuit de 
omgeving? Begrip vanuit je werk? Sportclubs e.d. Wees welkom!  

 
 

http://autismecafe.us9.list-manage1.com/track/click?u=b3bb2eb4af8247e7a715a6ea2&id=1f655727fb&e=a952e85289


 

 
 
 
 
 
 
MEER INFORMATIE 
 Bij vragen kunt u via  waalwijk@autismecafe.nl contact opnemen met de 

contactpersonen van Autismecafé Waalwijk. 
  
Bellen kan ook: 

Astrid van Dorsten (06-24770818) of 
Wouda van Mensfoort (06-26845908)  

VERLOOP AVOND 
  

19.30 uur   Ontvangst met koffie & thee 

19.45 uur   Welkom 
19.50 uur   Deel 1 
20.30 uur   Pauze 

20.45 uur   Deel 2 
21.45 uur   Napraten 

  

LOCATIE 
BALADE 1 

5142 WX  WAALWIJK 
Ruime, gratis parkeergelegenheid aanwezig bij ingang De Jonghestraat. Toegang 
gratis, vooraf aanmelden niet nodig!  

Het Autismecafé is een plek om ervaringen en informatie uit te wisselen, VOOR 
EN DOOR OUDERS van kinderen met autisme.  
www.autismecafe.nl 
www.autismecafe.nl/waalwijk  
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