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Opening theaterseizoen
Cash on Delivery van 4 oktober GEANNULEERD
Eén van de bandleden van Cash on Delivery moet onverhoopt opgenomen
worden in het ziekenhuis voor een ernstige ingreep, hierdoor is de band niet
in staat om zaterdag 4 oktober te spelen tijdens de opening van het theaterseizoen van Den Bolder.

Boldertheater presenteert:
Zaterdag 25 oktober Steven Brunswijk
(alias de Braboneger met Vooroordelen)

Steven Brunswijk is bekend geworden als de Braboneger door
zijn filmpjes op Youtube. In onvervalst plat Tilburgs weet hij de
harten van Nederlanders te veroveren. Kaarten €11,00 via
www.denbolder.nl. Aanvang 20:15u.

Samen Top
Op maandag 8 september heeft Samen Top haar
deuren geopend. We zijn gestart met 5 enthousiaste
medewerkers. Inmiddels heeft iedereen zijn eigen
weekprogramma en zijn we volop aan het werk in
en rondom Den Bolder.
Activiteiten die wij onder andere doen:
- Pony’s verzorgen;
- Taarten bakken;
- Creatief bezig zijn;
- Werkzaamheden peuterspeelzaal;
- Werkzaamheden/decoratie Den Bolder

In de toekomst kun je er heerlijke koekjes/taarten komen proeven, die door ons gemaakt zijn. Ook kun
je dan leuke cadeautjes kopen uit onze Samen Top
kraam. Mocht je nog spullen (bijvoorbeeld: Snijplanken, voorraadpotten, figuurzaag, walnoten, schuurpapier, kwasten, verf, lege potjes van hak met deksel) in de kast hebben staan, die je zelf niet gebruikt,
dan kun je ons er wellicht blij mee maken.

Kom gerust eens een kijkje nemen in Den Bolder.
Wellicht kom je ons daar tegen. 		

WaspiKunst
In het voorlaatste weekend van november vindt het
3e kunstweekend plaats met ook dit jaar weer een
expositie van Waspikse kunstenaars als centrale activiteit.
In deze aankondiging geven we graag speciale
aandacht aan het evenement van Zondagmiddag.
Experts op het gebied van kunst, antiek, sieraden,
munten en allerlei andere voorwerpen geven hun
deskundige mening en taxeren de waarde ervan.
Wat is echt en wat is kitsch? Deze middag beoordelen enkele specialisten voorwerpen van bezoekers.
Soms waardevol, soms prullaria.

Kijk alvast eens aandachtig in het dressoir, zoek
eens door de spullen op zolder of ga eens langs bij
je oudtante. Misschien is dat beeldje dat je voor 5
Euro kocht op de rommelmarkt toch een veelvoud
waard of is het schilderij dat al jaren in een hoekje in
de keuken hangt, een echte Hollandse meester.

NIEUW een gitaargroep voor
55plussers in Waspik.
Turbo
Turbo is een slak die er van
droomt om een racecoureur te worden.
Vrijdag 17 oktober 16.00 uur, entrée € 3,50

The Hobbit
De hobbit Bilbo Baggins reist samen met de tovenaar Gandalf
en dertien dwergen naar de
Eenzame Berg.
Vrijdag 17 oktober 20.15 uur,
entrée € 5,00

Workshop eetplezier en beweegkriebels
Eetplezier & Beweegkriebels
Een workshop voor ouders van kinderen van 0 tot 4
jaar. Workshop data: Maandag 6 oktober van 19:00u tot
22:30u en donderdag 9 oktober van 19:00u tot 22:30u
Bij voldoende inschrijving
gaat de workshop door.
Maximaal 12 inschrijvingen
per avond. Bij veel interesse
nieuwe datums mogelijk. Inschrijvingen via info@afslankstudio-wendelina.nl of bel 0644699682.

De band CRASH is op zoek
Bandleider Maurits de Vries, die zelf mee speelt, heeft
voor het komend jaar weer grootse plannen met ons.
Wij zijn daarom op zoek naar een
aantal jonge muzikanten, die minimaal 2,5 tot 3 jaar les hebben gehad, een instrument bespelen. en
die het leuk vinden om samen popmuziek te spelen. Bovendien zoeken we zangers/zangeressen. Lijkt het je wat en ben je
tussen 12/13 en 17 jaar? Kom dan meespelen op onze
openbare repetitie op maandagavond 27 oktober.
We repeteren dit jaar op maandag tussen 17:45u en
19:45u. De kosten zijn € 30,00 per kwartaal. Aanmelden
vóór 13 oktober a.s. bij ingridritzen@planet.nl en daarbij
vermelden welk instrument je bespeelt, zodat we een
partijtje voor je klaar hebben liggen.

Vanaf begin september start
er in Den Bolder een gitaargroep voor 55+’ers. Onder
leiding van Rob Gerrits zal er
in groepsverband gitaarles
gevolgd kunnen worden.
De bestaande groepen in
Waalwijk spreken over hun tweede jeugd beleven
tijdens de lessen. Ook geïnteresseerd in deze groepsles? Neem dan contact op met Kunstencentrum
Waalwijk. 0416-561616

KCW Muziekles in Den Bolder

In plaats van muziekles in het Kunstencentrum Waalwijk, kun je ook les volgen in Den Bolder. Zowel individueel als groepsles is mogelijk. Op de website van
het Kunstencentrum kun je je keuze maken uit alle
verschillende muziekinstrumenten die er te bespelen zijn. Zo zijn er keyboard-, piano- en gitaarlessen,
maar ook les in dwarsfluit, saxofoon of slagwerk. Alle
lessen zijn er voor jong en oud!
Als je les wilt in Den Bolder dan werkt dat hetzelfde als
les nemen in Waalwijk. Je kan op niveau les nemen
en daarin blijven ontwikkelen of je kunt les nemen in
de vrije richting. Op woensdag 1 oktober is er een
voorspeelmiddag in Den Bolder van onze gitaardocent Rob Gerrits. Je kan dan eens komen luisteren
en kijken hoe leuk het is om muziek te maken.
www.kunstencentrumwaalwijk.nl

11-11-Bal op 8 november
Stichting Jeugdcarnaval Waspik organiseert op zaterdag 8
november voor de derde keer
een 11-11-bal in Den Bolder.
De avond zit vol muziek, dans
en vermaak met muziek van
een carnavals-DJ. Later op de
avond is er een verrassingsoptreden. Kaarten zijn
€5,00 te reserveren via carnavalwaspik@gmail.com
of te koop op het adres Lijsterbesstraat 9 of Schoolstraat 13 in Waspik. De avond begint om 20:00u; toegang vanaf 16 jaar.
Inschrijven Songfestival
Stichting Jeugdcarnaval Waspik hield op donderdag
18 september een informatieavond over het Songfestival van 2015. Op deze avond werd informatie
gegeven over de CD-opname en over het Songfestival van 31 januari 2015 zelf. Een groot aantal deelnemers heeft zich tijdens deze avond ingeschreven
voor het Songfestival. Er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar. Stuur een mail naar carnavalwaspik@
gmail.com voor meer informatie.

Nieuwe manager
Binnenkort kunt u een nieuw gezicht in Den Bolder
tegenkomen. Na het vertrek van Bert de Graauw als
voorzitter en Nel Mathlener als secretaris heeft het
bestuur een manager kunnen aanstellen, de heer Yves
Poiesz uit ’s-Gravenmoer, die in het vervolg de leiding
op zich zal nemen van ons Sociaal Cultureel Centrum.
Ook zal hij, naast het beheerdersteam, het gezicht van
Den Bolder zijn. De heer Poiesz zal de eerste weken in
oktober gebruiken om zich in te werken in de managementfunctie, alsmede om kennis te maken met iedereen. Vanaf 1 november zal Yves daadwerkelijk aan de
slag gaan met zijn werkzaamheden. Wij wensen hem
daarbij alle succes toe!

Gevarieerd cursusaanbod in Den Bolder Waspik

Leerzaam, gezellig en in een ontspannen sfeer een
cursus volgen
Het is nog mogelijk om u in te schrijven voor een aantal
cursussen die in Den Bolder gegeven worden. De cursussen Spaans voor beginners, Tekenen voor kinderen,
Wijnen en Grimeren gaan nog van start (voor de datums raadpleeg de site van Den Bolder). De Breicursus
en de Naailessen zijn, anders dan aangegeven, nog
niet begonnen maar kunnen met enkele extra aanmeldingen binnen enkele weken van start gaan.
De cursus Portret tekenen en schilderen op vrijdagochtend en de cursus Art09 tekenen en schilderen op
de maandagavond lopen al, maar er zijn nog enkele
plaatsjes vrij!
Binnenkort worden de volgende workshops gegeven:
Werken met de tablet Windows op 13 november a.s.
Werken met de tablet Android op 20 november a.s.
Werken met de iPad op 27 november a.s.
Landschap schilderen op 27 september a.s.
Astrologie op 6 november a.s.
Informatie vindt u en inschrijven kunt u via de site:
www.denbolder.nl. Voor uw vragen en eventuele persoonlijke aanpassingen m.b.t. de cursussen kunt u bellen met Den Bolder, Schoolstraat 19 te Waspik, 0416311346, vraag naar Marjoleine Veldhuisen.

Duo-expositie portretten en beelden in Den Bolder
Van 2 okt. tot 13 nov. exposeren de cursisten van beeldend kunstenaar Martin Peulen (Waspik) de portretten
die zij geschilderd hebben tijdens de cursus Portretschilderen. Greta van Schooten (´s-Gravenmoer) exposeert haar keramische werken. Mijn keramisch werk
is een objectiveren van hoe ik de
wereld ervaar.
De expositie kan bezichtigd worden
tijdens openingsuren van Den Bolder.
Op ma. t/m do. van 8:30u-00:00u, vrij.
van 8:30-18:00u en in het weekend
wanneer andere activiteiten in Den
Bolder geprogrammeerd staan.
De expositie is vrij toegankelijk.

Agenda

september - oktober - november 2014
Iedere week Kick Off in Kade 19 van 21:00u tot 24:00u
voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar
September
Vrijdag
26-sep 18:30
Zaterdag
27-sep 10:00
Zaterdag
27-sep 20:15

Alles Kids
Workshop Landschap schilderen (buiten)
Musicalclass Kunstencentrum Waalwijk

Oktober
Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Vrijdag
Vrijdag

7-okt
10-okt
11-okt
11-okt
17-okt
17-okt
25-okt
26-okt
31-okt
31-okt

13:00
22:00
16:30
20:30
16:00
20:15
20:15
15:00
18:30
22:00

Blaasconcert, ‘Jubileumconcert’
La Bomba, ‘Glow It! 2.0’
Fluitconcert Kunstencentrum Waalwijk
Lekker Dansen!
Filmtheater: ‘Turbo’
Filmtheater: ‘The Hobbit’
Boldertheater: ‘De Braboneger’
Filmmiddag Zomerkamp
Alles Kids, ‘Halloween’
La Bomba, ‘Haloween’

November
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Maandag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Vrijdag
Vrijdag

1-nov
2-nov
8-nov
10-nov
21-nov
22-nov
23-nov
28-nov
28-nov

20:30
13:30
20:00
13:30
20:00
10:00
10:00
18:00
22:00

BolderLive: ‘Present Danger’
Meezing Plus
11-11 Bal
Dag van de Mantelzorg
WaspiKunst
WaspiKunst met Marijn Brouwers

WaspiKunst
Alles Kids
La Bomba

Colofon
Dit is een uitgave van Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder.
Schoolstraat 19, 5165 TR Waspik, tel. 0416-311346.
Onze volgende Bolder Actief komt uit op 30-10-2014.
Heeft u informatie, iets wat u in deze uitgave wilt plaatsen
of een advertentie?
Stuur het naar pr@denbolder.nl vóór 20-10-2014
Let op: dit is een gewijzigd e-mailadres!
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Jubileum Blaasconcert Den Bolder
Dit jaar bestaat de werkgroep Blaasconcerten van
Den Bolder 12,5 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum
wordt een speciaal concert georganiseerd op 7 oktober 2014 met Da Capo Land van Heusden en Altena
onder leiding van Karel van Dee, 50+ Regio Orkest
Made onder leiding van Jan Schoemaker en Duinstedenkapel onder leiding van Henk van Hulten.
Het concert begint om 13:30u. Voor de pauze speelt
elk orkest drie eigen nummers. Na de pauze verzorgen
de orkesten een gezamenlijk optreden van enkele
speciaal ingestudeerde stukken.
Na het concert zal er een toost uitgebracht worden
op het 12½ jarig jubileum en is er nog gelegenheid om
gezellig met elkaar na te praten terwijl de Kwalnoten
zorgen voor een gezellige muzikale omlijsting.
De toegang is zoals gewoonlijk gratis.

