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A-Meezingfestijn

alweer voor de zevende keer in Den Bolder
Na zes zeer succesvolle edities, hebben we ook dit jaar weer vele muzikanten, zangers en zangeressen en vele vrijwilligers bereid gevonden om weer een spectaculair Meezingfestijn te organiseren voor de vele fans. Het combo, bestaande uit een drummer, bassist, toetsenist/gitarist,
gitarist/zanger en vier blazers begeleidt de zangers, zangeressen en backingvocals. Deze keer
met een zeer verrassend gastoptreden van een heel bijzondere muzikant.
Rocknummers, evergreens, smartlappen en soulnummers, alles komt voorbij. De teksten
worden geprojecteerd op groot scherm, dus kom lekker meezingen. Het beloofd weer een waar spektakel
te worden, wat je zeker niet wilt missen!
Koningsnacht 26 april, zaal open 19.00 uur aanvang
19.30 uur. Koop je kaarten online voor €7,50 via www.
denbolder.nl.
Volg ons op

facebook.com/AmeezingWaspik

ZOMERKAMP 2015
Naast de vele jubileumactiviteiten gaan we tijdens dit
gouden jaar natuurlijk ook ‘gewoon’ weer op Zomerkamp. Op Hoeve Weltevreden in Heeswijk-Dinther
gaan we vanaf 19 juli met zo’n 150 kids en ruim 30
enthousiaste leiders een knallend slot geven aan
deze unieke mijlpaal. De accommodatie kan inmiddels gezien worden als één van onze thuishavens en is
voor veel kinderen dan ook bekend terrein.
Tijdens het vertrek van het Zomerkamp 2014 is er een
mooi startsein gegeven voor de verschillende festiviteiten. Je weet immers dat het Zomerkamp vertrekt
als de helft van Waspik op een doordeweekse zondag om 10.00 uur ’s ochtends de polonaise loopt
op de Schoolstraat. Ook dit jaar staat er weer een

spectaculair vertrek
gepland bij Den Bolder; noteer zondag
19 juli dus alvast in je
agenda en zorg dat je erbij bent.
Zomerkamp at the Park
Na de geslaagde edities in 2013 en 2014 vindt er op
zondag 14 juni weer een Zomerkamp at the Park
plaats in het park aan de Raadhuisstraat. In samenwerking met Café d’Ouwe Haven wordt er een spetterende zeskamp georganiseerd voor de Waspikse
jeugd. Meer informatie is binnenkort te vinden op de
website van het Zomerkamp. Deelname is uiteraard
weer gratis!

Den Bolder doet grootschalig onderzoek naar sociale en culturele behoeften inwoners Waspik
Den Bolder in Waspik wil graag dat alle inwoners van het dorp het centrum gaan en blijven bezoeken. Om
een beeld te krijgen van de wensen en behoeften van alle inwoners, houdt Den Bolder een grootschalige
enquête. Met de resultaten kan een plan worden opgesteld en uitgevoerd.
De enquête is bedoeld voor alle inwoners van Waspik en is te vinden op de website www.denbolder.nl en de
Facebookpagina van Den Bolder. Mensen die niet over internet beschikken kunnen de enquête invullen in de
ruimte van de bibliotheek in Den Bolder. Er is altijd iemand in de gelegenheid om te helpen waar nodig. Onder
de deelnemers aan de enquête worden twee vrijkaartjes verloot voor het A-meezingfestijn op zondag 26 april.
Voor meer informatie over het onderzoek of voor vragen kan contact opgenomen worden met Gitte Muller,
stagiaire bij Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder via tel. 0416-311346 of e-mail: gitte@denbolder.nl. Help mee,
uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!

The Croods Een oergrappig avontuur
De Croods is een animatiefilm van
DreamWorks Animation (Shrek, Madagascar) en vertelt het verhaal over de
allereerste familie uit de prehistorie. Ze
wonen in een grot, maar wanneer deze
verwoest wordt kunnen ze niet anders
dan op ontdekkingsreis gaan.
Animatiefilm 2013, Nederlands gesproken
Vrijdag 1 mei, 16:00u Entree t/m 12 jaar
€3,50, v.a. 12 jaar €5,00
KEUZEFILM FILMTHEATER VRIJDAG 1 MEI
Welke film er vertoont gaat worden op vrijdag 1 mei
heeft u zelf in de hand. Wij bieden u namelijk de keuze
tussen uit 2 films die allebei de moeite van het vertonen
waard zijn. De film met de meeste stemmen zal worden
vertoond.
The grand Budapest Hotel, 2014
‘The Grand Budapest Hotel’ vertelt het
verhaal van een legendarische hotelmanager (Ralph Fiennes) van een
beroemd Europees hotel. Tussen de
oorlogen in raakt hij bevriend met een
jonge medewerker (Tony Revolori) die
een vertrouweling van hem wordt. Het
verhaal draait om de diefstal van een
onbetaalbaar schilderij uit de Renaissance, de strijd om een enorm familiefortuin en de omwentelingen die Europa
transformeren in de eerste helft van de
20e eeuw.
Komedie, engelstalig
Vrijdag 1 mei, 20:15u, entree €5,00
Wonderbroeders
Het verhaal van een groepje monniken
dat zich staande probeert te houden in
de jachtige, materialistische moderne
wereld. Als de gemeente hun klooster
wil annexeren, leidt dat tot spanningen
tussen de mannen. Dan gebeurt het
wonder: er stroomt bloed uit het Jezusbeeld! Het klooster staat volop in de
belangstelling, maar of de heren daar
nu zo blij mee moeten zijn...
Komedie, nederlandstalig
Vrijdag 1 mei, 20:15u, entree €5,00
Dus, breng snel uw stem uit op www.denbolder.nl, maar
uiterlijk dinsdag 28 april. We maken vanaf woensdag
bekend welke film het is geworden.

Fiets-3-daagse in Waspik
De Fiets-3-daagse is dit jaar vernieuwd er zijn andere
afstanden en we hebben speciaal voor de kinderen
tot 10 jaar op dinsdag en donderdag een spannende
kinderroute met een afstand tussen de 10 en 15 km.
Er zijn weer mooie routes gemaakt die naar alle windrichtingen voeren en de mooie weggetjes en plekjes
van Brabant laten zien.
De Fiets-3-daagse is toegankelijk voor zowel ouderen
als jongeren, gezinnen of alleenstaanden. Iedereen
die graag fietst kan meedoen. Ook mensen vanuit
de regio verwelkomen wij. Mensen die van ver komen
kunnen de fiets bij Den Bolder (start- en eindpunt) laten
staan, zodat zij deze niet elke avond achterop de auto
mee naar huis hoeven te nemen.
De routes worden aangeboden op papier met een
duidelijke routebeschrijving. Voor elke route is er onderweg gelegenheid voor een consumptie, een versnapering of om iets te bezichtigen.
De starttijden voor de 60 km zijn van 9.00 tot 11.00 uur,
voor de 40 km van 9.00 tot 12.00 uur en voor de 30 km
van 9.00 tot 13.00 uur. De uiterlijke aankomsttijd voor
alle afstanden is 17.00 uur.
De voorinschrijving is geopend van 8 juni tot 18 juli, de
kosten zijn dan €5,50. Daarna zijn de kosten €6,50. Ook
is het mogelijk om 1 of 2 dagen te fietsen, de kosten zijn
dan €3,50 per dag. Voor kinderen zijn de kosten €2,00
per dag met traktatie. De deelnemers starten en eindigen dagelijks bij Den Bolder in Waspik.
Meer info: www.denbolder.nl

Avondvierdaagse 2015
Van dinsdag 2 t/m vrijdag 5 juni wordt weer de jaarlijkse avondvierdaagse gelopen in Waspik en omgeving. Er zijn weer mooie routes uitgezet en door de
verschillende afstanden van 3, 5, 10 en 15 km is het
voor iedereen van klein tot groot mogelijk om mee te
doen. Start en finish zijn elke dag bij Den Bolder.
Tijdens de wandeltochten wordt elke dag een traktatie uitgedeeld door supermarkt Plus Picocrie. Men
ontvangt bij inschrijving een leuke attentie en na het
voltooien van de 4 dagen wandelen natuurlijk een
mooie medaille.
De voorinschrijving is in Den Bolder op zaterdag 30 mei
van 11.00 tot 16.00 uur. Kosten voorinschrijving €3,50.
Op dinsdag 2 juni is het ook nog mogelijk om in te
schrijven, de kosten zijn dan €4,50. Een dringend verzoek van de werkgroep aan alle vaders en moeders,
ooms en tantes, opa’s of oma’s,
ook als u maar 1 of 2 avonden
meeloopt verzoeken wij u toch in
te schrijven. Dit om onze organisatie te ondersteunen en de uitgaven kostendekkend te houden.

Bruisende Bolder Braderie groot succes
De Bruisende Bolder Braderie die op tweede Paasdag
plaatsvond rondom het Dorpsplein was weer een
groot succes. Vele bezoekers genoten van het mooie
weer, de braderie, Circus Sijm en de vele optredens.
De werkgroep bedankt iedereen voor weer een
prachtig evenement, waarvan de opbrengst geheel
ten goede komt aan de jeugdactiviteiten in Den
Bolder.
Speciale dank gaat uit naar: de omwonenden,
Gemeente Waalwijk, Veka, Transportbedrijf Faro, Casade, De Riethorst Stromenland, Marcel Donks, Ansja
Events, Drankenhandel Harry de Louw, de mensen
van licht en geluid, alle vrijwilligers van Den Bolder en
alle anderen die hun steentje hebben bijgedragen.

Expositie in Galerie Den Bolder
Duo-expositite van 7 mei tot 11 juni
Cursisten ´t Vaartje olv Lya van Irsel, (Waspik) In een
goede sfeer ontstaan al vele jaren de mooiste werken
in hun atelier gelegen aan ‘t Vaartje. Zeer uiteenlopende manieren van werken ontmoeten elkaar en
inspireren elkaar. Een stilleven, op verschillende manieren weergegeven, geeft duidelijk aan dat de schilders allemaal hun eigen opvattingen hebben. Die
manieren van schilderen,
ziet u ook in de andere
werken die ze tentoonstellen in Den Bolder.
Carla Kriek, keramiek
(Waalwijk), volgde jaar-

Agenda

april - mei - juni - juli - augustus
April						
Vrijdag
24-apr
18:30
Alles Kids ‘Kidsquiz’
Zondag
26-apr
19:30
A-Meezingfestijn
Mei						
Vrijdag
1-mei
16:00
Filmtheater (jeugd) The Croods
Vrijdag
1-mei
20:15
Filmtheater keuzefilm
Zaterdag
30-mei 11:00
Inschrijving Avond-4-daagse
Zaterdag
30-mei 14:00
50 jaar Zomerkamp
Zondag
31-mei 12:00
Tentoonstelling 50 jaar Zomerkamp
Juni						
Dinsdag
2-jun
18:30
Start Avond-4-Daagse
Vrijdag
5-jun
20:00
Feestelijke afsltuiting Avond-4-daagse
Zaterdag
20-jun
09:00
Noor! Vriendinnendag
Zondag
21-jun
11:00
Dansshow Katie’Z’ Fitdance
Juli						
Donderdag 9-jul
19:00
Musical Jacinta
Dinsdag
14-jul
18:30
Musical De Brug
Zondag
19-jul
10:00
Vertrek Zomerkamp
Zaterdag
25-jul
14:00
Terugkomst Zomerkamp
Augustus						
Din-woe-don 18-19-20 09:00
Fiets-3-daagse
Maandag
24-aug 09:30
Jeugdvakantieweek

Colofon
Dit is een uitgave van Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder.
Schoolstraat 19, 5165 TR Waspik, tel. 0416-311346.
Dit is voorlopig de laatste BolderAktief van dit seizoen.
Onze volgende Bolder Aktief komt uit op 27-08-2015.
Heeft u informatie of wilt u een advertentie plaatsen in deze uitgave?
Stuur uw materiaal dan naar pr@denbolder.nl vóór 17-08-2015
WWW.DENBOLDER.NL

Voor onze werkgroep Boldertheater zijn
wij opzoek naar een enthousiast lid.
Wat zoeken wij:
• Iemand met affiniteit voor theater
• Iemand die regelmatig overdag activiteiten
voor de werkgroep kan verrichten
• Een initiatiefrijk teamlid
Heb je interesse?
Stuur je reactie naar info@denbolder.nl
cursussen keramiek bij het Kunstencentrum Waalwijk.
Momenteel volgt zij een cursus bij Carien van Dongen
in Waspik. Voor deze expositie was haar inspiratie de
naam Den BOLder, waarbij zij (buiten het feit dat een
‘bolder’ een andere
vorm is) werken heeft
gemaakt vanuit de ‘bolvorm’. Het materiaal dat
zij gebruikt is klei. Haar
stijl is zowel figuratief als
abstract.

Jeugdvakantieweek 2015
Ook dit jaar wordt er weer een spectaculaire Jeugdvakantieweek georganiseerd voor alle kinderen uit
Waspik, tussen de 6 en 13 jaar. Dit zal zijn aan het eind
van de schoolvakantie van 24 t/m 28 augustus. Het
thema dit jaar is ‘PLAAGGEEST’.
De gehele week worden er verschillende leuke activiteiten ondernomen, zoals hutten bouwen, timmeren,
verven, survivalen, voor de ouderen ook een dropping en overnachting en natuurlijk een tal van spectaculaire spelletjes! Lijkt jou het leuk, voor de scholen
weer beginnen, nog een week vol plezier te beleven?
Schrijf je dan snel in voor Jeugdvakantieweek 2015.
We gaan allemaal met de tijd mee dus ook de jeugdvakantieweek en daarom worden vanaf dit jaar de
inschrijvingen online geregeld.

Zou jij graag willen meedoen als leiding? Dat kan natuurlijk ook! We hebben verschillende mogelijkheden:
• Ben je 14 jaar of ouder, dan mag je meehelpen met
de klusgroep of het begeleiden van activiteiten.
• Ben je 15, dan kun je jezelf opgeven als jeugdleiding, waarbij je samen met andere groepsleiding een
groep kinderen begeleidt gedurende de week.
• Ben je 16 jaar of ouder, dan kun
je jezelf opgeven als groepsleiding.
Ook hiervoor kun je je via een digitaal inschrijfformulier inschrijven.
Kijk op www.jvwwaspik.nl en
schrijf je snel in!

