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Winnaars tevens inzending voor landelijke awards

’Meer dan handen Awards’ uitgereikt aan vrijwilligers

Agenda
Ruimtelijke
Kwaliteitscommissie
en/of cie. Beeldkwaliteit
De Ruimtelijke Kwaliteitscommissie en
de commissie Beeldkwaliteit, hebben
zitting op woensdag 16 november 2011
in het stadhuis aan de Taxandriaweg te
Waalwijk. Belangstellenden kunnen als
toehoorder bij de openbare vergadering aanwezig zijn.
De agenda’s liggen ter inzage bij de
receptie en zijn in te zien via
www.waalwijk.nl:Tab Wonen > Bouwen
en wonen: - Ruimtelijke
Kwaliteitscommissie óf bellen met het
Klant Contact Centrum: 0416-683456.

Noteert
u even...
Tijdens een feestelijke ontvangst op het
stadhuis van Waalwijk zijn de ‘Meer dan
Handen awards’ uitgereikt. Ben de Jongste,
de projectgroep jongeren en kinderen van
het Toon Hermans Huis, Startpunt
Waalwijk en de projectgroep Drempels Weg
mogen zich de trotse winnaars noemen
van deze vrijwilligersprijzen. Bij iedere
award hoort een bedrag van € 500 dat in
overleg met de winnaar(s) ten goede komt
aan een vrijwilligersactiviteit in de gemeente Waalwijk.
Vanwege het Europees Jaar van het
Vrijwilligerswerk zette de gemeente Waalwijk

haar vrijwilligers graag in het zonnetje. De
afgelopen maanden kon men vrijwilligers,
projecten, organisaties en bedrijven aanmelden om in aanmerking te komen voor de
prijzen in de categorieën Passie, Innovatie,
Competentie en Verbinding.
Ruim 85 inzendingen zijn beoordeeld door
een vakkundige jury, bestaande uit: Sjoerd
Potters - wethouder Sociale Zaken, Peter
Monsieurs - raadslid, Piet Hellings - lid
Wmo adviesraad inzake vrijwillige inzet,
Johan van Grinsven - redacteur Brabants
Dagblad en Ludwig Reijnen - kantoordirecteur Rabobank Waalwijk De Langstraat.

Winnaars
De winnaars zijn:
Passie: De heer Ben de Jongste,
vrijwilliger WOP’s
Innovatie: Projectgroep jongeren en
kinderen Toon Hermans Huis
Competentie: Startpunt Waalwijk
Verbinding: Projectgroep Drempels Weg
De winnaars uit Waalwijk worden tevens
ingezonden om mee te dingen naar de landelijke awards op 7 december aanstaande.
Lees meer op www.waalwijk.nl
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Burgemeester geeft geschiedenisles Waterschap
Brabantse Delta
baggert in Besoyen
Waterschap Brabantse Delta start vanaf 14
november met het baggeren van een aantal wateren in de woonwijk Besoyen-west
in Waalwijk. Dit is nodig om wateroverlast
in de stad te voorkomen. Het uitkomende
slib wordt met vrachtwagens afgevoerd
naar een erkende verwerker. Het werk
duurt naar verwachting drie weken.
Lees meer op www.waalwijk.nl

Foto: Burgemeester Kleijngeld verzorgt een gastles op basisschool Pater van der Geld
Afgelopen vrijdag 4 november kregen de
leerlingen van de basisschool Pater van
der Geld een gastles van burgemeester
Kleijngeld over de geschiedenis van
Waalwijk. Basisscholen Pater van der
Geld, Besoyen en MET Praktijkonderwijs
wonnen een gastles van de burgemeester
tijdens een studiemiddag op 12 september 2011 met als thema de Historische

canon van Waalwijk in de klas. De scholen ontvingen al eerder elk 30 boeken
“Venster op Waalwijk. Een historische
canon in dertig verhalen”. Hiermee konden de leerlingen al kennis maken met en
leren over de geschiedenis van hun eigen
omgeving.
Foto: Dick Sars

Mini-expositie
archief De Terp
Vanaf 14 november is in de hal en de studiezaal van het Gemeentearchief Waalwijk een
mini-expositie te zien met archiefstukken en
foto’s uit het archief van De Terp. Kijk voor
meer informatie op www.waalwijk.nl

Officiële bekendmakingen
Sinds maart 2011 publiceren wij de
openbare bekendmakingen niet meer
op deze pagina maar in het
Gemeenteblad via onze website.
Mist u deze informatie?
Voor een abonnement op de digitale
versie kunt u zich aanmelden via
www.waalwijk.nl/bekendmakingen.
U kunt voor het bekijken van het
Gemeenteblad gebruik maken van de
computer in het atrium van het stadhuis of de bibliotheken. U kunt het
Gemeenteblad altijd bekijken op de
publicatieborden bij de ingang van het
stadhuis. Bij de receptie van het stadhuis en bij de bibliotheken liggen iedere vrijdag kopieën van de laatst verschenen officiële bekendmakingen
voor u klaar. Op verzoek krijgt u een
kopie van de officiële bekendmakingen per post thuisgestuurd.

De Kunst van herinneren
Op zaterdag 12 november 2011 wordt
van 18.00 tot 20.00 uur op de algemene begraafplaats Bloemendaal in
Waalwijk ‘Kunst van herinneren’
gehouden. Overleden geliefden herdenken in een sfeervolle omgeving
met licht, muziek, zang, kunst, poëzie
en verhalen. Deze avond, waarin herdenken, beleving, samenzijn en herinnering centraal zullen staan, is voor
iedereen vrij toegankelijk. Na het officiële gedeelte volgt er nog een uur van
licht en stilte’. Daarin krijgen bezoekers de gelegenheid om op hun eigen
wijze hun geliefden te herdenken in
een sfeer van licht. Aan de lichtjesavond ‘De Kunst van herinneren’ kan
iedere belangstellende gratis deelnemen. Dit is een initiatief van
De Horizon en haar vrijwilligers.
Lees meer op www.waalwijk.nl

