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Welkom! Dit programma is samengesteld voor u, als bedankje voor uw 

inzet. Neem het eens rustig door, zoek iets leuks uit en neem een andere 

vrijwilliger mee. Ook in de vierde editie van ‘Talenten van de Langstraat 

voor en door vrijwilligers’ zetten we vrijwilligers in het zonnetje. Diverse 

(vrijwilligers)organisaties openen hun deuren voor vrijwilligers uit Heus-

den, Loon op Zand en Waalwijk. Vrijwilligers zetten hun talenten in om zo 

anderen te inspireren, wat te leren of gewoon een leuke beleving te bezor-

gen. Op locatie worden workshops verzorgd waarin deskundig-

heidsbevordering, persoonlijke ontwikkeling, ontspanning en ontmoeting 

centraal staan.  

 

 

Talenten van de Langstraat 

Voor en door vrijwilligers is van 23 tot en met 26 oktober.  

Vrijwilligers Bedankt! 
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Aanmelden 

 

Het volledige programma van de week ‘voor en door vrijwilligers’ leest u 

in dit boekje. Alle activiteiten in deze week zijn gratis en deelname 

aan meerdere activiteiten is mogelijk, tot een maximum van 3 activiteiten 

per persoon. Voor elke activiteit dient u zich aan te melden. Aanmelden 

kan tot maandag 14 oktober 12.00 uur. Vol = vol, dus wees er snel bij! 

 

Alle vrijwilligers uit de gemeente Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 

kunnen zich per e-mail inschrijven via tvdlangstraat@contourdetwern.nl   

Vermeld hierbij de activiteit waar-aan u wilt deelnemen, uw naam, adres, 

telefoonnummer, e-mailadres en de organisatie waar u vrijwilligerswerk 

doet. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging.  

 

Telefonisch aanmelden kan ook via: 0416  - 333445. Bereikbaar op 

maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur. 

 

 

Inschrijflink:  

https://www.supersaas.nl/schedule/Talenten_vande_Langstraat/

Talenten_van_de_Langstraat_2019 
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Workshop: Schilderen 

Organisatie: Woonzorgcentrum Vossenberg (in de zijkamer van  

  De Nieuwe kapel), Suzan Beerens Maasduinen 

Locatie: Antoniusstraat 1, Kaatshuevel 

Tijd:  14:00 – 17:00 uur 

 

Schilderen kan iedereen. We houden het laagdrempelig. 

Iedereen is welkom om lekker creatief aan de slag te 

gaan met schilderen. We werken met acrylverf op doek. 

Er is hulp aanwezig.  

Workshop: Knutselen met groene materialen  
Organisatie: De Kuip, Maikel van der Velden  
Locatie: Klokkenlaan 42, Loon op Zand  
Tijd:  14:00 – 16:00 uur 

 

 

In deze workshop gaan de 

deelnemers een plantaardige 

versiering maken met een-

voudige, leerzame en decora-

tieve technieken. Met deze 

technieken kan men snel leu-

ke resultaten krijgen.  

zaterdag 26 oktober 

mailto:tvdlangstraat@contourdetwern.nl
mailto:https://www.supersaas.nl/schedule/Talenten_vande_Langstraat/Talenten_van_de_Langstraat_2019
mailto:https://www.supersaas.nl/schedule/Talenten_vande_Langstraat/Talenten_van_de_Langstraat_2019
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Workshop: Kleurrijk schilderen 

Organisatie: Zandley, Bea van de Wiel & Roelie Smits  
Locatie: Zandley, ruimte in de Passage (Schakelaar Onderonsje), 

  Burgemeester van de Heijdenstraat 1, Drunen 

Tijd:  10:00 – 12:30 uur 

 

Tijdens de workshop ‘kleurrijk schilderen’ mag je naar 

hartenlust experimenteren met de kleuren. Voorafgaand 

aan de workshop zullen we de grote lijnen vast op het 

doek zetten. Daarna mag je als deelnemer helemaal los 

gaan met kleur en pencelen.  

Workshop: Voetreflexmassage  
Organisatie: ContourdeTwern, Bea Hendriks  
Locatie: Buurthuis de Schakel, Vermeerstraat 58a, Oudheusden 

Tijd:  14:00 – 16:00 uur 

 

 

Ontdek, leer en ervaar wat voetreflexmassage is. Deze 

alternatieve geneeswijze werkt door drukpunten te 

masseren waardoor het lichaam in balans wordt ge-

bracht. Naast het feit dat de organen beter gaan functi-

oneren geeft de massage een heerlijk relaxt en fijn ge-

voel.  

zaterdag 26 oktober 
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woensdag 23 oktober 

Aftrap Bingo 

Organisatie: ContourdeTwern, Annelies Meijer en Colinda van Boxtel 

Locatie: Buurthuis De Mand, Jan Steenstraat 2, Vlijmen 

Tijd:  19:00 – 21:00 uur 

 

 

 

 

 

 

Aftrap Bingo 

Organisatie: ContourdeTwern  

Locatie: Buurthuis Pannehoef, Ferdinand Bolplein 1, Kaatsheuvel 

Tijd:  19:00 – 21:00 uur 

 

 

De aftrap van de bedankdagen voor en door vrijwilligers is dit jaar is bij 

de bingo.  

Zin in een ontspannen en gezellige avond? Kom dan naar Vlijmen of 

Kaatsheuvel waar je leuke en mooie (verwen) prijzen kan winnen! 
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donderdag 24 oktober 

Workshop: Sieraden maken van rubber 

Organisatie: ContourdeTwern, Marijke van de Wiel 

Locatie: Buurthuis De Korf, Monseigneur van Kesselstraat 29, Vlijmen 

Tijd:  10:00 – 12:00 uur 

 

 

Tijdens deze creatieve workshop gaan we sieraden ma-

ken van fietsbanden en leer. Heb je oude kettingen, 

kralen of knoopjes? Neem deze mee, zodat we ze kun-

nen (her)gebruiken. Het is ook handig om een kartel-

schaar of gaatjes kniptang mee te nemen.   

 

 

 

 

 

 

 

Workshop: Stijldansen 

Organisatie: Frans Maters 

Locatie: Buurthuis De Korf, Monseigneur van Kesselstraat 29, Vlijmen 

Tijd: 13:15 – 16:00 uur 

 

 

De workshop stijldansen start met het oefenen van ver-

schillende danspassen. Na een uur start het bal. Voor 

elke deelnemer is er een danspartner die ervaring heeft 

met stijldansen.  
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Workshop: Speksteen sieraden maken 

Organisatie: Riethorst De Stroming Waspik   
Locatie: Kerkstraat 23, Waspik   
Tijd:  10:00 – 12:00 uur 

 

 

Tijdens de workshop ga je een mooi stuk speksteen uitzoe-

ken dat je gaat bewerken. Speksteen wordt ook wel zeep-

steen genoemd. Je kunt deze steensoort eenvoudig schuren, 

polijsten en in de was zetten. Zo maak je een mooie hanger 

voor aan een stoere ketting.  

Workshop: Fietstocht + rondleiding “Het bewaarde Land’   
Organisatie: ZorgSaam Heusden, Niek Benschop  
Locatie: Restaurant & Partycentrum De Remise,  

  Grotestraat 267, Drunen  

Tijd:  10:00 – 14:00 uur 

 

 

Het Bewaarde Land is een natuurbelevingspro-

gramma waarbij op spelenderwijs kennisgemaakt 

wordt met de natuur. Tijdens de rondleiding ont-

dek je het Bewaarde land. Je ziet hoe de wachter 

te werk gaat en waarom het belangrijk is om 

meer van de natuur te leren. We verzamelen op 

de parkeerplaats van de Remise in Drunen. Van-

uit daar fietsen we naar het Bewaarde land in 

Udenhout. Denk aan goede wandelschoenen en evt. regenkleding!  

zaterdag 26 oktober 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjwt7VsI_dAhXPZVAKHanDC08QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.oozo.nl%2Fevenementen%2Floon-op-zand%2Fkaatsheuvel-west%2Fde-kets-industrieterrein%2Foverig%2F24828%2Fs
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Workshop: Film vertoning ‘Mijn Camino’ 

Organisatie: ZorgSaam Heusden, Gemma Janssen 

Locatie: Ontmoetingsruimte Het Water, Hollandlaan 161, Drunen 

Tijd:  19:30 – 21:00 uur 

 

 

De film ‘Mijn Camino’ gaat over de 800 km lan-

ge voettocht van Gemma Janssen vanuit Saint-

Jean-Pied-de-Port in Zuid-Frankrijk naar Santi-

ago de Compostella in Spanje. Vooraf aan de 

film zal Gemma in het kort vertellen hoe zij er 

toe gekomen is om deze voettocht te maken. 

Na afloop zal ze eventuele vragen beantwoor-

den. Duur van de film: 60 minuten.  

vrijdag 25 oktober 
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donderdag 24 oktober 

Workshop: Mozaïek  

Organisatie: Caroline van Boxtel  

Locatie: Dienstencentrum de Rode Loper, Pieter Potterplein 44,  

 Kaatsheuvel 

Tijd:  13:30 - 16:00 uur 

 

Werken met mozaïeksteentjes is vergelijkbaar met het 

knippen van biksteentjes en glassteentjes. Mozaïeken is 

fijn voor je geest. Het geeft rust. Tijdens de workshop 

gaan we een hartendoosje maken waarin je mogelijk 

sieraden kunt bewaren.  

Workshop: Kooklab 

Organisatie: Corrie Hendriks  

Locatie: Parkpaviljoen, Grotestraat 154a, Waalwijk 

Tijd: 13:30 – 16:00 uur 

 

 

Ben je een echte keukenprins(es)? Vind je het leuk om 

recepten uit te proberen? Of weet je met jezelf niet zo 

goed raad in de keuken maar wil je kijken of je tóch 

talent hebt? Wil je meer weten over koolhydraatarm 

koken en bakken? Sluit dan aan bij dit ‘kooklab’ en leer 

onder leiding van Corrie Hendriks hoe je een heerlijke 

appelwalnotencake bakt die lekker zoet smaakt zonder 

toevoeging van suiker! 
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donderdag 24 oktober 

Workshop: Mini-fotoalbum of herinneringsdoosje maken 

Organisatie: ContourdeTwern, Rianne Mans  

Locatie: Buurthuis Bloemenoord, Bloemenoordplein 3, Waalwijk 

Tijd: 14:00 – 16:00 uur 

  

 

Maak een mini-fotoalbum of herinneringendoosje tijdens 

deze creatieve workshop. Er wordt gebruik gemaakt van 

karton dat je aan de hand van verschillende technieken 

gaat bewerken tot een ware verrassing. Het album of 

doosje wordt een juweeltje voor het oog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop: Tegeltje aankleden met 3D 

Organisatie: Marian van Doremalen 

Locatie: Zandley, Burgemeester van de Heijdenstraat 1, Drunen 

Tijd: 14:30 – 16:00 uur 

 

 

Versier een tegeltje met een mooie 3D afbeelding voor 

bijvoorbeeld een verjaardag, geboortetegeltje of beter-

schapswens.  
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vrijdag 25 oktober 

Workshop: Acrobatiek 

Organisatie: Woenzini en ContourdeTwern, Yara van Woenzel en  

  Ivo Vastré 

Locatie: Dienstencentrum de Rode Loper, Pieter Potterplein 44,  

  Kaatsheuvel 

Tijd:  19:00 – 20:30 uur 

 

Acrobatiek gaat over balans, kracht, samenwerking, lef, 

vertrouwen en vooral lol met elkaar. In deze workshop ga 

je op een leuke en uitdagende manier aan de slag met het 

bouwen van figuren met één ander of meerdere mensen. 

De trucs worden vanaf de grond opgebouwd tot menselij-

ke bouwwerken die in evenwicht zijn. Bij acrobatiek ben 

je veel aan het samenwerken. Je bouwt zowel letterlijk als 

figuurlijk op elkaars krachten. Dus vind je het leuk om 

samen te werken en heb je de kracht en het vertrouwen 

om menselijke bouwwerken te maken, doe dan mee! 

Workshop: Positief omgaan met onzichtbare ziektes  
Organisatie: ContourdeTwern, Anjola van Wanrooij 

Locatie: Het Klavier, Anton Peickplein 4, Loon op Zand 

Tijd:  19:00 – 20:30 uur 

 

 

Ben en of ken jij iemand met een onzichtbare ziekte? 

Dan weet jij als geen ander hoe moeilijk het soms is om 

met je situatie om te gaan. Vaak maakt het onbegrip 

dat erbij komt kijken het niet makkelijk. Naar aanleiding 

van eigen ervaring heb ik een workshop ontwikkeld. 

Doel van de workshop: Ervaringen delen. Tips en hand-

vatten hoe je positiever met onzichtbare ziekte om kunt 

gaan. 
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vrijdag 25 oktober 

Workshop: Hoe beginnen met hardlopen 

Organisatie: ContourdeTwern, Marc Verbeek 

Locatie: Recreatiepark-Brasserie Het Genieten,  

  Roestelbergseweg 3, Kaatsheuvel 

Tijd:  16:00 – 17:30 uur 

 

 

Overweeg je te starten met hardlopen? Marc vertelt 

je tijdens de workshop alles over hardlopen en hoe 

je het beste kunt beginnen. Je krijgt uitleg over je 

houding, hardlooptempo en de beste schoenen. 

Ook vertelt hij je precies waarom hardlopen gezond 

is en je gaat een stukje lopen. 

Workshop: Tiffany  
Organisatie: ContourdeTwern, Els Hoep 

Locatie: Buurthuis Pannehoef, Ferdinand Bolplein 1, Kaatsheuvel 

Tijd:  19:00 – 21:00 uur 

 

 

Samen gaan we aan de slag om iets moois van glas te 

maken. Tiffany is een glaskunsttechniek, waarbij je glas 

op maat gaat snijden. Vervolgens ga je het fijn slijpen 

met een machine en omwikkel je de uitgesneden stukken 

glas met koperfolie. De laatste stap is het solderen van 

het glas, zodat het een mooi geheel wordt.  
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donderdag 24 oktober 

Workshop: Werelddans en countryline dans 

Organisatie: Kunstencentrum Waalwijk 

Locatie: Irenestraat 3, Waalwijk 

Tijd:  15:00 – 16:00 uur 

 

 

Doe mee met deze gezellige dansworkshop. Tijdens 

de workshop worden werelddans en countryline 

dans afgewisseld. Er komen dansen uit o.a. Roeme-

nië, Bulgarije, Israël, Amerika en Griekenland voor-

bij. Bij countryline wordt er veelal in een rij gedanst 

op mooie countrymuziek. Soms komt er ook Zuid-

Amerikaanse muziek voorbij. Dans je mee? 

 

 

 

 

 

 

Workshop: Positief opvoeden 

Organisatie: Zorgboerderij de Locatie, Bernadette van de Akker 

Locatie: De Gemeint 3, Vlijmen 

Tijd:  16:00 – 18:00 uur 

 

 

Werk je veel met kinderen? Of heb je zelf (klein)kinderen? Doe dan mee 

met de workshop positief opvoeden. In deze workshop legt Bernadette uit 

hoe je zo duidelijk mogelijk, en grenzen aangevend, toch positief kunt 

opvoeden.  

We gaan actief aan de slag met 5 uitgangspunten: 

1. Een veilige en stimulerende omgeving 

2. Leren door positieve ondersteuning 

3. Aansprekende discipline 

4. Realistische verwachtingen hebben 

5. Goed voor jezelf zorgen als ouder 
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donderdag 24 oktober 

Workshop: Doosjes maken van ‘oud zilver’ 

Organisatie:Hilly de Waal 

Locatie: Buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100, Drunen 

Tijd: 14:00 – 16:00 uur 

 

 

Tijdens deze creatieve workshop gaan we doosjes  

maken met een antieke uitstraling. 

Vind je het leuk om met je handen bezig te zijn. Na de 

uitleg gaan we samen aan de slag om de doosjes te 

maken waar je nadien iets in kan bewaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop: De toverportefeuille 

Organisatie: Piet van de Ven 

Locatie: Wij(k)dienstencentrum Zanddonk 

Tijd: 14:00 – 16:00 uur 

  

 

Tijdens deze workshop ga je een prachti-

ge portefeuille maken voor het opbergen 

van bankafschriften en andere belangrij-

ke documenten. De portefeuille wordt 

gemaakt van karton en is voorzien van 

een geheim vakjes. Piet is een ervaren 

vrijwilliger die je met raad en daad bij-

staat.  
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vrijdag 25 oktober 

Workshop: Arabisch basiswoorden leren 

Organisatie: ContourdeTwern, Tarek Al Chadid 

Locatie: Het Kwartier, Anton Pieckplein 4, Loon op Zand 

Tijd:  15:00 – 16:30 uur 

 

 

In korte tijd leer je hoe je een aantal eenvoudige 

woorden Arabisch schrijft en uitspreekt. Denk aan 

woorden als hallo, tot ziens, welkom, ik heet, dankje-

wel.  

Workshop: Yogales 

Organisatie: PoYoMi Center, Mirjam Vaarties   
Locatie: Wilhelminastraat 30a, Waalwijk   
Tijd:  15:00 - 16:00 uur 

 

 

Zin in een uurtje ontspanning, rust en tijd voor jezelf in 

een fijne ambiance? Meld je aan voor deze rustgevende 

yogales. Er is geen ervaring nodig om deel te kunnen 

nemen.  
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vrijdag 25 oktober 

Workshop: Tafeltennis Clinic 

Organisatie: Tafeltennisvereniging Waalwijk 

Locatie: Hertog Janstraat 1d, Waalwijk  

  (1ste verdieping, geen lift aanwezig)   
Tijd:  14:00 - 15.30 uur 

 

 

Wie-o-wie is de beste tafeltennis-vrijwillig

(st)er van De Langstraat? Doe mee met 

deze gezellige tafeltennis clinic en maak 

kennis met de sport.  

Workshop: Vlinder maken van Stramien  
Organisatie: Zandley, Marian van Doremalen 

Locatie: Burgemeester van de Heijdenstraat 1, Drunen  
Tijd:  14:30 – 16:00 uur 

 

 

Leuke workshop waarbij we van plastic stramien een vlin-

der gaan maken. Vervolgens gaan we de vlinder bekleden 

met wol en andere materialen.  
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Workshop: Herfstkrans maken 

Organisatie: ContourdeTwern, Jeanne Bouman 

Locatie: Sint Antonius, Roomsche Kerkstraat 5, Heusden 

Tijd:  14:00 – 16:00 uur 

 

 

Hou je van bloemen, gezelligheid en wil je iets leren? 

Kom dan naar deze workshop waarin je leert hoe je stap 

voor stap een mooie herfstkrans maakt. Neem zelf wat 

groen blad mee zoals eikenblad of conifeer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop: Creatief met planten 

Organisatie: Ambianze Bloem & Sfeer, Pascal Zijlmans 

Locatie: Gasthuisstraat 120, Kaatsheuvel 

Tijd:  14:00 – 16:00 uur 

 

 

Heb je groene vingers? Meld je dan aan voor deze 

workshop. Onder leiding van Pascal Zijlmans ga je  

creatief aan de slag met planten.  

 

 

donderdag 24 oktober 
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Workshop: Klankschalen 

Organisatie: Inloophuis TOON Waalwijk 

Locatie: Jan de Rooystraat 15, Waalwijk 

Tijd: 19:00 – 20:00 uur 

 

 

Een klankmassage is een akoestische ervaring 

door middel van klankschalen uit India en Ne-

pal. Deelnemers geven aan dat ze na de klank-

massage beter slapen, meer ontspannen zijn en 

dat hun gevoelens van pijn en beklemming ver-

minderen. Hun emotionele rust neemt toe en ze 

kunnen beter afstand nemen van hun proble-

men.    

 

donderdag 24 oktober 

Workshop: Vilten 

Organisatie: NAH Zorgatelier de Polder 

Locatie: Valkenvoortweg 37, Waalwijk 

Tijd:  19:00 – 21:00 uur 

 

 

Tijdens deze creatieve workshop vilten ga je met wol, zeep en 

water iets moois maken. Denk bijvoorbeeld aan een leuke tas, 

poppendeken, sjaal, haarband of ketting.   

23 

vrijdag 25 oktober 

Workshop: Creatief 

Organisatie: De Kansenfabriek, Netty Ekkel 

Locatie: Balade 1, Waalwijk 

Tijd:  14:00 – 16:00 uur 

 

 

Onder enthousiaste leiding van Netty Ekkel wordt deze 

workshop gegeven. Er wordt geknutseld met materia-

len die op dat moment voorhanden zijn. Het gezellig 

samen zijn is natuurlijk net zo belangrijk!  

Workshop: Mandela’s kleuren  
Organisatie: De Kansenfabriek, Toos Fiering 

Locatie: Balade 1, Waalwijk 

Tijd:  14:00 – 16:00 uur 

 

 

Kom gezellig een mandala kleuren! Er zit 

zoveel meer achter dan je zou verwach-

ten. Het woord mandala komt uit het 

Sanskriet en betekent 'cirkel'.  
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vrijdag 25 oktober 

Workshop: Sleutelhangers maken 

Organisatie: De Kansenfabriek 

Locatie: Balade 1, Waalwijk 

Tijd:  14:00 – 16:00 uur 

 

 

Sleutelhangers maken van prachtige kralen.  

Deze workshop wordt gegeven door 

een vrijwilligster van de Kansenfabriek.  

Rustgevend en creatief. Maar vooral gezellig.  

Workshop: Bloemschikken  
Organisatie: De Kansenfabriek, Irene van Noijen 

Locatie: Balade 1, Waalwijk 

Tijd:  14:00 – 16:00 uur 

 

 

Doe mee en maak een mooi bloemstuk 

van bloemen, bladeren, takken, mos en 

eventuele andere materialen zoals steen, 

metaal en glas.  
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donderdag 24 oktober 

Workshop: Rondleiding en tovertafel Hospice 

Organisatie: Hospice BaLaDe 

Locatie: Balade 220, Waalwijk 

Tijd:  19:00 – 20:30 uur 

 

 

Hospice BaLaDe is een hospice voor kwetsbare 

burgers. Bewoners, familieleden en de kinderen 

van het orthopedagogisch dagcentrum maken 

veel gebruik van de tovertafel. Het is mooi om 

te zien hoe de tafel mensen en kinderen ver-

bindt. Kom je een kijkje nemen? Dat vinden we 

leuk. Bovendien zijn we op zoek naar vrijwil-

ligers. We hopen je tijdens de rondleiding te 

inspireren om je in te zetten voor ons hospice.  

Workshop: Doosje/mini-album maken 

Organisatie: ContourdeTwern, Rianne Mans  

Locatie: Buurthuis Bloemenoord, Bloemenoordplein 3, Waalwijk 

Tijd: 19:00 – 21:00 uur 

  

 

Maak een mini-fotoalbum of herinneringendoosje tijdens 

deze creatieve workshop. Er wordt gebruik gemaakt van 

karton dat je aan de hand van verschillende technieken 

gaat bewerken tot een ware verrassing. Het album of doos-

je wordt een juweeltje voor het oog.  
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donderdag 24 oktober 

Workshop: Brabantse luister– en meezingliedjes 

Organisatie: Muziekgroep Des Spulleke 

Locatie: Buurthuis Zanddonk, Willaertpark 2a, Waalwijk 

Tijd: 19:30 – 21:15 uur 

 

 

Geniet van de Brabantse muziekgroep 

“Dès Spulleke”. Met muzikale ondersteuning van 

gitaar, dwarsfluit, tambura, mondharmonica, trek-

zak en accordeon, zingen de muzikanten 

van “Dès Spulleke” allerlei soorten lied-

jes. Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit eigen 

werk in het Nederlands, met de nadruk op het Bra-

bants.  

Workshop: Ervaar een beperking 

Organisatie: Gehandicaptenplatform, Joke Bertens 

Locatie: Het Klavier Anton Pieckplein 4, Loon op Zand 

Tijd:  19:30 – 21:30 uur 

 

 

Wil je ervaren hoe het is om een beperking te 

hebben? En zo ontdekken hoe je een bijdrage 

kunt leveren aan een leefomgeving die voor ons 

allemaal goed bereikbaar, toegankelijk en bruik-

baar is? Meld je dan aan voor deze workshop. 

Ervaringsdeskundigen maken je bewust van de 

mogelijkheden van mensen met een handicap.  
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vrijdag 25 oktober 

Workshop: Het bosgebied de M.A.St. 

Organisatie: Heenkundekring de Ketsheuvel, Jan van Spaandonk 

Locatie: Buurthuis Pannehoef, Ferdinand Bolplein 1, Kaatsheuvel 

Tijd:  14:00 - 16.00 uur 

 

 

Ben je nieuwsgierig naar de geschiedenis van 

bosgebied de M.A.St.? Meld je dan aan voor 

de lezing van Jan van Spaandonk. Hij vertelt 

alles over de tweede wereldoorlog. De periode 

waarin het bosgebied werd gebruikt als muni-

tieopslag en verdeelplaats van de Duitse Luft-

waffe. Tevens schetst hij een beeld van de 

terreinomstandigheden, gebouwen, werk-

zaamheden en de gevolgen voor de burgers 

van de omliggende dorpen. De dag na de lezing volgt een wandeling door 

het gebied, beginnend bij het vredesmonument, zodat je met eigen ogen 

de overblijfselen van dit explosieve verleden kunt zien.  

Workshop: Stadswandeling door Heusden Vesting  
Organisatie: Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat  
Locatie: Toeristisch informatiepunt Heusden, Pelsestraat 17,Heusden  
Tijd:  14:00 - 15.30 uur 

 

 

De wandeling voert je langs steegjes, pleintjes, de stads-

haven, de prachtig gerestaureerde vestingwerken en vele 

monumentale panden. Onderweg vertelt de gids over de 

roerige historie van Heusden en wordt uitleg gegeven over 

het strategische belang van de vestingwerken. De wande-

ling is een aanrader voor mensen die geïnteresseerd zijn 

in de geschiedenis van de stad en de verhalen achter de 

mooie gevels.  



20 

vrijdag 25 oktober 

Workshop: Jeu de boules 

Organisatie: Cochonnetsclub, Ton Klakens 

Locatie: Sportpark de Klokkenberg, Klokkenlaan 27  

  Loon op Zand 

Tijd:  13:30 – 16:30 uur 

 

Jeu de boule is een sociale activiteit. 

Het is gezellig, eenvoudig, spannend, 

en daagt mensen uit. Plus je bent in 

beweging! Bij slecht weer spelen we 

binnen in de bouleshal.  
Parkeren op het parkeerterrein van het 

sportpark. Vanuit daar loop je rechtdoor 

door de openstaande poort naar de Co-

chonnetclub. 

Workshop: Complementaire Zorg in het Hospice   
Organisatie: Hospice Francinus de Wind   
Locatie: Eikendonklaan 4, Waalwijk    
Tijd:  14:00 – 15:30 uur 

 

 

Complementaire zorg betekent aanvullende 

zorg en is gericht op kwaliteit van le-

ven. Klachtenbehandeling en ontspanning 

speelt daarbij een rol. Bij Hospi-

ce Francinus de Wind wordt er onder ande-

re gewerkt met ontspanning via muziek, 

voetreflexmassage en aroma-

zorg. Nieuwsgierig? Kom een kijkje nemen!  

13 

donderdag 24 oktober 

Workshop: Bloemenseance 

Organisatie: Jeanne van Asseldonk 

Locatie: Buurthuis de Mand, Jan Steenstraat 2, Vlijmen 

Tijd:  20:00 – 22:00 uur 

 

 

Wil je graag weten wat een bloem over je 

vertelt? Bij een bloemenseance worden er 

helderziende waarnemingen gedaan aan de 

hand van door de deelnemers meegebrachte 

bloemen. Iedere deelnemer brengt een bloem 

mee en legt die voor aanvang van de avond 

op tafel. Deze bloem heeft bij voorkeur al 

twee dagen in huis gestaan.  

Workshop: Het bosgebied de M.A.St. 

Organisatie: Heemkundekring de Ketsheuvel, Jan van Spaandonk 

Locatie: Buurthuis Pannehoef, Ferdinand Bolplein 1, Kaatsheuvel 

Tijd:  20:00 - 22.00 uur 

 

 

Ben je nieuwsgierig naar de geschiedenis van 

bosgebied de M.A.St.? Meld je dan aan voor 

de lezing van Jan van Spaandonk. Hij vertelt 

alles over de tweede wereldoorlog. De periode 

waarin het bosgebied werd gebruikt als muni-

tieopslag en verdeelplaats van de Duitse Luft-

waffe. Tevens schetst hij een beeld van de 

terreinomstandigheden, gebouwen, werk-

zaamheden en de gevolgen voor de burgers van de omliggende dorpen. 

De dag na de lezing volgt een wandeling door het gebied, beginnend bij 

het vredesmonument, zodat je met eigen ogen de overblijfselen van dit 

explosieve verleden kunt zien.  



14 

donderdag 24 oktober 

Workshop: Tafeltennis clinic 

Organisatie: Smash’84 

Locatie: Gymzaal Haestechtcollege, Vossenbergselaan 8, Kaatsheuvel 

Tijd:  20:30 - 22.30 uur 

 

 

Heb je zin om een potje te tafeltennissen? 

Dan ben je van harte welkom. Ben je meer 

ervaren of heb je het juist nog nooit gedaan? 

Iedereen is welkom!  

Workshop: Klankschalen 

Organisatie: Inloophuis TOON Waalwijk 

Locatie: Jan de Rooystraat 15, Waalwijk 

Tijd: 20:30 – 21:30 uur 

 

 

Een klankmassage is een akoestische ervaring 

door middel van klankschalen uit India en Ne-

pal. Deelnemers geven aan dat ze na de klank-

massage beter slapen, meer ontspannen zijn en 

dat hun gevoelens van pijn en beklemming ver-

minderen. Hun emotionele rust neemt toe en ze 

kunnen beter afstand nemen van hun proble-

men.    

 

19 

vrijdag 25 oktober 

Workshop: Creatief kleding pimpen 

Organisatie: ContourdeTwern, Elisabeth de Jong 

Locatie: Mantel-Match Café, Peperstraat 13, Kaatsheuvel 

Tijd:  13:30 - 15:00 uur 

 

 

Pimp je oude kleding, zodat je deze weer met plezier 

kunt dragen. Tijdens deze workshop krijg je allerlei leu-

ke en handige tips! Neem een aantal kledingstukken 

mee, accessoires en andere leuke, praktische en grap-

pige benodigdheden mee.  

Workshop: Yogales 

Organisatie: PoYoMi Center, Mirjam Vaarties   
Locatie: Wilhelminastraat 30a, Waalwijk   
Tijd:  13:30 - 14:30 uur 

 

 

Zin in een uurtje ontspanning, rust en tijd voor jezelf in 

een fijne ambiance? Meld je aan voor deze rustgevende 

yogales. Er is geen ervaring nodig om deel te kunnen 

nemen.  



18 

vrijdag 25 oktober 

Workshop: Rondleiding en tovertafel Hospice 

Organisatie: Hospice BaLaDe 

Locatie: Balade 220, Waalwijk 

Tijd:  13:00 – 14:30 uur 

 

 

Hospice BaLaDe is een hospice voor kwetsbare 

burgers. Bewoners, familieleden en de kin-

deren van het orthopedagogisch dagcentrum 

maken veel gebruik van de tovertafel. Het is 

mooi om te zien hoe de tafel mensen en kin-

deren verbindt. Kom je een kijkje nemen? Dat 

vinden we leuk. Bovendien zijn we op zoek 

naar vrijwilligers. We hopen je tijdens de rond-

leiding te inspireren om je in te zetten voor 

ons hospice.  

Workshop: Schilderen met acrylverf 

Organisatie: ContourdeTwern, Ingeborg Schot 

Locatie: Buurthuis de Schakel, Vermeerstraat 58a, Oudheusden 

Tijd:  13:30 - 15:00 uur 

 

 

Ontdek je schilderstalent tijdens deze 

creatieve en gezellige workshop. Je mag 

experimenteren met penselen en acryl-

verf op een canvas. Na afloop mag je 

jouw schilderij mee naar huis nemen. 

Houd er rekening mee dat acrylverf niet 

uit je kleding gaat.  

15 

vrijdag 25 oktober 

Workshop: Kennismaking met Tarotkaarten 

Organisatie: Jeanne van Asseldonk 

Locatie: Buurthuis de Mand, Jan Steenstraat 2, Vlijmen 

Tijd: 09:30 – 12:00 uur 

 

 

In deze workshop worden de beginselen van 

het tarotspel uitgelegd. Ook wordt er een 

persoonlijke kaart berekend en krijg je uitleg 

wat dit voor je betekent. Er worden eenvou-

dige leggingen gedaan. Indien je zelf over 

tarotkaarten beschikt dan mag je deze mee-

nemen.  

Workshop: Kaarshouder knutselen 

Organisatie: Ed, ContourdeTwern 

Locatie: Buurthuis Bloemenoord, Bloemenoordplein 3, Waalwijk 

Tijd: 10:00 – 11:00 uur 

 

 

Met lege blikjes van o.a. frisdrank ga je een kaarsen-

houder maken onder begeleiding van Recycle Ed. 



16 

vrijdag 25 oktober 

Workshop: Schilderen met lak– en acrylverf 

Organisatie: May van Heist 

Locatie: Atelier KuntZinnig, Meerdijk 26, Nieuwkuijk 

Tijd:  10:00 - 12:00 uur 

 

 

Door met lak- en acrylverf nat in 

nat te werken krijg je verrassende 

effecten. Een techniek die iedereen 

kan toepassen, met of zonder schil-

derervaring. In dit atelier kun je in 

alle rust creëren met persoonlijke 

begeleiding. Laat je verrassen door 

te experimenteren. 

Workshop: E-books 

Organisatie: Bibliotheek Waalwijk 

Locatie: Wilhelminastraat 4a, Waalwijk 

Tijd:  10:00 - 12:00 uur 

 

 

Steeds meer mensen lezen via een e-reader, 

tablet of smartphone. Met je abonnement heb 

je de mogelijkheid om 7 dagen per week 24 

uur per dag e-books te lenen en te lezen. Deze 

workshop legt stap-voor-stap uit hoe het lenen 

en downloaden van e-books precies werkt. 

Wat moet je meenemen? Een laptop én een e-

reader, tablet of smartphone. 

17 

vrijdag 25 oktober 

Workshop: Fotolijstjes maken 

Organisatie: JerKAT events en ContourdeTwern, Angelina Klaassen 

Locatie: Buurthuis Pannehoef, Ferdinand Bolplein 1, Kaatsheuvel 

Tijd:  10:30 - 13:30 uur 

 

 

In het kader van recycling gaan we van oude CD-hoesjes 

mooie fotolijstjes maken 

Workshop: Stoelyoga 

Organisatie: Conny van Platerink 

Locatie: Dienstencentrum de Rode Loper, Pieter Potterplein 44,  

  Kaatsheuvel 

Tijd:  10:45 - 11:45 uur 

 

Yoga zorgt voor een betere lichamelijke- en geestelijke 

gezondheid. Heb je behoefte aan wat meer rust? Kom en 

doe mee! Tijdens de les staan ontspanning en plezier 

voorop. Je zult merken dat de yoga ervoor zorgt dat spie-

ren en gewrichten soepeler worden. Ook bevordert yoga 

de concentratie, motoriek en doorbloeding. Het helpt om 

spanningen los te laten en meer rust te vinden.  


