
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 8 (  15 november 2016) 
 

 
 
Beste ouder / verzorger 

Verkeersveiligheid rondom de school 
Ondanks  herhaaldelijke verzoeken merken we dat er nog steeds ouders zijn die voor 

verkeersonveilige situaties zorgen. Nog steeds worden de straten rondom de school door 

stilstaande auto’s afgesloten waardoor er gevaarlijke situaties voor fietsers en 

voetgangers ontstaan. We hebben hier een gesprek over gevoerd met de wijkagent. Met 

hem is afgesproken dat op gezette tijden politie dan wel BOA’s gaan toezien op 

handhaving van verkeersregels. Overtredingen kunnen leiden tot een boete. 

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. 

En u wilt toch ook dat uw eigen kind veilig naar school kan gaan. 

 

Stratenloop Waspik 
 

 

 

Ze zijn er al de bekers en medailles voor de 

scholierenloop op zondag 4 december in Waspik  

Niet vergeten start om 11.30 en 11.40 uur.  

Voor elke deelnemer na afloop nog een lekker 

worstenbroodje van Marco van Strien natuurlijk. 

 

 

Wij hopen dat jullie op zondag 4 december naar Waspik-

Boven komen bij buurthuis ’t Schooltje aan de 

Carmelietenstraat om mee te doen aan deze gezellige 

loop.  

En mochten je ouders het leuk vinden om ook mee te 

doen met de stratenloop ; voor hen gaat de stratenloop 

om  half één van start en ook zij zijn van harte welkom. 

 

Tot zondag 4 december en groeten, 

 

 

 

 

Voor meer informatie of inschrijven, ga naar: 

http://www.tvwaalwijk.nl/stratenloop_waspik.htm  

 

Jos , Dré en René. 
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Waalwijk Sportief 
Op WaalwijkSportief vind je kennismakingsactiviteiten 

van sportverenigingen en sportaanbieders in de 

gemeente Waalwijk. Via WaalwijkSportief kun je 

direct inschrijven om deel te nemen aan een 

sportactiviteit. 

Vanaf begin november* worden de volgende gratis 

sportactiviteiten aangeboden: 

 

 Circus.   Pinilotta circus variété acts. 

Circuslessen, jongleren, draadlopen, acrobatiek, balanceren op ballen. En nog veel 

meer. 

 Hardlopen.   Triathlon en loopvereniging Maresia. 

Leer goed hardlopen bij deze veelzijdige sportvereniging. 

 Volleybal.   Volleybalclub Atak’55. 

Cool Moves Volleybal is speciaal ontwikkelt voor de jeugd. 

 Hockey.   Hockeyclub Waalwijk. 

Maak kennis met deze aantrekkelijke sport.  

 Biljarten.   Jeugd Biljart Club Waalwijk. 

Op verschillende data kun je proeflessen volgen. 

 Triathlon   Triathlon en loopvereniging Maresia. 

Start to triathlon. zwemmen - hardlopen - fietsen. 

 

*  Het aanbod kan afwijken door de tijd die is gelegen tussen inzending van dit overzicht 

en publicatie. Maar verenigingen plaatsen vaak nieuwe sportactiviteiten op de site. Dus 

kijk regelmatig op WaalwijkSportief. 

 

Schrijf je als volgt in: 

Heb je al een account aangemaakt, klik dan aan de rechterkant van de site op ‘direct 

inloggen’. 

Wil je inschrijven, maar je hebt nog geen account? Maak dan eerst een account aan. Klik 

op de button ‘aanmelden account’, vul je gegevens in en bevestig de e-mail die je 

ontvangt. Daarna kun je inschrijven. 

 

Ben je op zoek naar een leuke sport of wil je eens een andere sport proberen, kijk dan 

regelmatig op www.waalwijksportief.nl  voor het aanbod aan gratis sportkennismaking. 

 

GaGast Karin van Gompel; Kentra Preventie, www.novadic-kentron.nl 
GeGespreksleiding Peter Gielissen 

     
 

Autismecafé: Autisme en gamen  

30 november 2016 

 

http://www.waalwijksportief.nl/
http://autismecafe.us9.list-manage.com/track/click?u=b3bb2eb4af8247e7a715a6ea2&id=61e27d14e6&e=a952e85289


 

 

 

Een van de vragen die veel ouders en begeleiders bezighouden is: waarom voelt mijn 

kind met autisme zich zo aangetrokken tot het spelen van games? Op die vraag zijn 

meerdere antwoorden te geven. Aan de aantrekkingskracht van games op jongeren 

met autisme zitten twee kanten. Enerzijds bieden games bijvoorbeeld 

mogelijkheden voor ontspanning en 

sociaal contact. Anderzijds is er de 

keerzijde: veel jongeren 

met autisme vluchten in het gamen, 

met alle gevolgen van dien. 

Maar hoe ga je als ouder in de opvoeding om met gamen? Moet je bijvoorbeeld 

tijdsafspraken maken? Of juist niet? Mag mijn kind ieder spel spelen? Zou het niet 

beter zijn als hij/zij gewoon een boek zou lezen? 

Samen met Karin van Gompel, preventiemedewerker van Novadic-Kentron gaan we 

met elkaar in gesprek over de lusten en de lasten van het gamen, en in het bijzonder 

voor jongeren met autisme. Karin werkt sinds 2001 in de verslavingszorg. 

Aanvankelijk als sociotherapeut op enkele klinische afdelingen, en sinds 2010 als 

preventiewerker. Binnen de afdeling Preventie heeft zij voornamelijk contacten met 

mensen die in hun naaste omgeving (kinderen, partners, ouders etc.) te maken 

hebben met (beginnende) verslavingsproblematiek. In het begin van haar loopbaan 

werd er binnen de verslavingszorg nog weinig aandacht besteed aan gameverslaving; 

er kwamen weinig hulpvragen hierover. De afgelopen jaren echter is de hulpvraag 

rondom (problematisch) gamen toegenomen en zijn er ook speciale protocollen 

ontwikkeld.  Wees welkom! 

 

 

 

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 
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LOCATIE 

BALADE 1 

5142 WX  WAALWIJK 

Ruime, gratis parkeergelegenheid 

aanwezig bij ingang De Jonghestraat. 

Toegang gratis, vooraf aanmelden niet 

nodig!  

 

 

 

 
  

 
 


