
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 23 ( 6 april 2017) 
 

 
Beste ouder / verzorger 

 

Juffrouw Gonnie 25 jaar op De Veste 
Op vrijdag 7 april vieren we feest omdat juffrouw Gonnie 25 jaar 

werkzaam is op de Veste. 

Van al deze jaren heeft ze bijna altijd een kleutergroep gehad.  

We willen haar natuurlijk deze dag eens flink in het zonnetje zetten. 

Over het programma kunnen we nog niet teveel zeggen. Maar ’s 

morgens hebben we met alle kinderen een verrassing voor haar in Den 

Bolder en ’s middags zal zij met de kleuters feest vieren.  

 

 

Gezinsviering Goede Vrijdag 
Goede Vrijdag, 14 april, zal er weer een 

gezinsviering zijn in de Bartholomeuskerk om 15.00 

uur. Tijdens deze viering willen we, samen met de 

kinderen, op een voor hen begrijpelijke manier, 

even stilstaan bij de gebeurtenissen van Goede 

Vrijdag. We willen de kinderen vragen om, net als 

voorgaande jaren, weer een (zelfgemaakte) bloem 

mee te brengen om tijdens de viering bij het kruis 

te leggen. 

Hopelijk mogen we ook dit jaar weer veel kinderen, 

hun (groot)ouders en andere parochianen 

begroeten tijdens onze viering. 

 

Werkgroep gezinsviering 

Parochie St. Jan de Doper, parochiekern Waspik 

 

 

Herinnering: Inzameling fruit voor De Zonnebloem 
Traditioneel in de week van Pasen verrast De Zonnebloem de zieke mensen in Waspik 

met een fruitschaaltje. 

De  ruim 80 schaaltjes worden door de kinderen onder begeleiding van enkele van onze 

vrijwilligers gemaakt en bezorgd. 

Wij staan als De Zonnebloem garant voor een goede organisatie en vragen u hierbij om 

ondersteuning van deze actie door uw kind vers fruit mee te geven op maandagmorgen 

10 april. 

Alles wat u kunt bedenken als passend bij de inhoud van een fruitschaaltje is wenselijk. 

Dat mag ook verpakt zijn, kleine blikjes of potjes fruit of noten en zuidvruchten of 

wellicht chocolade paaseitjes of koekjes. 

Wij willen graag een uitzondering maken voor  bananen en overig te bedenken fruit als 

de kwetsbaarheid daarvan in het geding is. 

Het fruit van De Veste  wordt door een van onze vrijwilligers  opgehaald en naar het 

Schooltje gebracht, waar onze vrijwilligers de mandjes gaan maken. 

De fruitmandjes worden in de loop van de dag door onze vrijwilligers  bezorgd bij de 

zieke mensen zoals die bij ons staan geregistreerd. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wij kunnen u verzekeren dat deze spontane actie heel bijzonder 

wordt gewaardeerd en dat ook uw kinderen dit zullen ervaren als 

een goede bijdrage met een zinvolle gedachte.  

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw medewerking. 

 

Met hartelijke Paasgroet, 

Zonnebloemteam Waspik 

 

 

Hulpouders sportdag /Koningsspelen 
Denkt u aan het inleveren van het strookje voor het opgeven als hulpouder? 

 

 
Jeugdcultuurfonds in Waalwijk. 
 
Vrijdagmiddag 24 maart was de officiële kick-off van het nieuwe 

Jeugdcultuurfonds Waalwijk. Met de komst van het fonds, onderdeel van 

Jeugdcultuurfonds Brabant, kunnen ook kinderen uit gezinnen met een krappe 

portemonnee nu deelnemen aan kunst- en cultuuractiviteiten in de gemeente. 

Van muziek tot dans en van theater tot beeldende kunst.  

Het nieuwe cultuurfonds heeft direct geld in kas. De gemeente Waalwijk kwam met een 

cheque van 15.000 voor de komende 2 jaar. Rabobank De Langstraat steunde het fonds 

met een bedrag van 5.000 euro en de Provincie Noord-Brabant deed 7.500 euro in het 

potje. 

Volgens wethouder Hans Brekelmans is het belangrijk dat alle kinderen kunnen 

deelnemen aan kunst- en cultuuractiviteiten: “Ik hoop dat de pot van het 

jeugdcultuurfonds snel leeg is. Want het is goed voor kinderen om mee te doen. Ze 

beleven er niet alleen veel plezier aan, maar het is ook goed voor hun sociale 

vaardigheden.” Annelies Visser, voorzitter van het Jeugdcultuurfonds Brabant: “Het 

ontwikkelen van de eigen creativiteit en het laten horen en zien wie je bent, hebben 

grote effecten op kinderen: op hun zelfvertrouwen, op het concentratievermogen. Het 

vergroot de kansen om later goed mee te kunnen doen in de samenleving. Deze effecten 

zijn juist zo belangrijk voor kinderen in achterstandsposities. Een kind dat danst, tekent 

of zingt, is een gelukkig kind. En een kind dat lekker in zijn vel zit, zal op alle fronten 

beter presteren.” 

Vergoeding aanvragen 

In Waalwijk kan geld worden aangevraagd voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar in 

gezinnen die op of onder de armoedegrens leven. Dit betekent een inkomen lager dan 

120% van het bijstandsniveau. De aanvraag kan worden ingediend bij Zorgloket 

Waalwijk via zorgloket@waalwijk.nl. 

In Waalwijk is Kunstencentrum Waalwijk de ambassadeur van het 

nieuwe fonds.  Wilt u het nieuwe cultuurfonds ook steunen? Neem 

dan contact op met Francesco van 

Mierlo, contactpersoon van het fonds in 

Waalwijk: 

f.vanmierlo@kunstencentrumwaalwijk.nl  
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ENTHOUSIASTE VRIJWILLIG(ST)ERS GEZOCHT 

die hun (opvoedings)ervaring willen inzetten voor jonge gezinnen 
 

ContourdeTwern zoekt enthousiaste vrijwillig(st)ers om een gezin met 

jonge kinderen te ondersteunen. 
 

Wij vragen van de vrijwillig(st)ers ervaring met opvoeden, affiniteit met 
jonge kinderen en ongeveer 1 à 2 uur per week beschikbaarheid per 

gezin. 
 

Wilt u uw ervaring omtrent opvoeding inzetten in gezinnen? Word dan 
vrijwilliger bij het project  TOV (Thuis Ondersteuning met Vrijwilligers). 

 
Wij bieden: 

 gratis training; 

 onkostenvergoeding; 

professionele begeleiding en intervisie; 

 informatieve themabijeenkomsten; 

 contact met andere vrijwilligers. 
 
Interesse? 

U kunt zich aanmelden bij Dulcie Koevoets van ContourdeTwern Waalwijk 
via telefoon 06-83 69 29 32 of door een mail te sturen naar: 

dulciekoevoets@ContourdeTwern.nl 
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