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De tussenbeide is een informatieblad bedoeld voor ouders/verzorgers om op de 

hoogte te blijven van de gang van zaken op school.  

Een uitgave van: 
Basisschool Meerdijk 

Frans Halslaan 17 
5143 GJ Waalwijk 

0416-563963 
Email: info@meerdijk.nl 
Website: www.meerdijk.nl 

 

 

Kalender 

2 april De Grote Rekendag 

8 t/m 11 april Verkeersweek 

12 april Koningsspelen 

17 april Kunst tentoonstelling kleuters 

18 april Paasontbijt 

21 en 22 april Pasen 

22 april t/m 5 mei Meivakantie 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

mailto:info@meerdijk.nl
http://www.meerdijk.nl/
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Wat u zeker mee moet nemen uit deze Tussenbeide: 
o Voorstelling Lentekriebels groep 3 en 4 
o Voorstelling Held op Sokken groep 3 en 4 

o De grote rekendag op 2 april 
o Avond 4-daagse van 12 t/m 15 juni 
o Bank voor de klas bij groep 6 

o Verkeersweek van 8 t/m 11 april 
o Verkeer- en parkeerbeleid Meerdijkschool 

o Themaonderzoek Inspectie van het Onderwijs op 11 april 
o Koningsspelen op 12 april 
o Hulp gevraagd voor Sportdag 15 mei 

o Pasen 
En verder: 

o Europakinderhulp  
o Triathlon  
o Autismecafé   

o Steunouder  
o Online cursus dyslexie  

o Kidsweek 
o Fotowedstrijd WaalwijkGO!  

 
 
 

Voorstelling lentekriebels groep 3 en 4 
 

De leerlingen van groep 3 en 4 hebben op woensdag 20 maart een voorstelling in 
de speelzaal gehad over de Lentekriebels. De voorstelling werd verzorgd door 
een oud-leerling Merel de Nijs. 

De voorstelling ging over: Martijn en Guus die bij elkaar in de klas zitten. 
Guus heeft de kriebels en ze wil het liefst dat Martijn die kriebels óók krijgt. Maar 

hoe krijg je die eigenlijk? 
Ze proberen van alles uit. 
Ze gaan samen in de achtbaan, voor snelle kriebels. 

Ze gaan elkaar voorlezen (ook aan de leerlingen) voor spannende kriebels. 
Ze zorgen ervoor dat ze hard moeten lachen, voor lachkriebels. 

Ze eten héél véél snoepjes, voor snoepkriebels. 
Guus en Martijn dreigen het bijna op te geven 
tot Guus zich iets realiseert. 

Zij krijgt de kriebels wanneer ze heel dicht bij 
Martijn is…. 

De leerlingen van groep 3 zeggen over de 
voorstelling: 
-Het was leuk, omdat er een taart was. 

-Veel gelachen om het bananen-dansje en 
andere gekke dansjes. 

-Er was veel muziek. 
-Ze hadden een leuke begroeting met de 
handen als ze elkaar zagen. 

-Er zaten veel grapjes in. 
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Voorstelling “Held op sokken” 

 
Wij zijn Cas en Olav uit groep 4 

Wij zijn samen met groep 3 naar de voorstelling geweest. 
Het had met de Lentekriebels te maken. 

En het ging over trouwen. 
En de held op sokken moest allemaal vuile klusjes doen. 
En het was heel geinig, want de meneer deed lippenstift op. 

En de held op sokken had geiten wollen sokken aan. 
En hij maakte van draken gehakt. 

En hij had worsten-kleding aan. 
En hij had een bakje chips dat wij ook wilden. 
Jolie, Arthur, Bobbi en Kay mochten meehelpen. 

De voorstelling was heel erg grappig. 
En toen we weer terug gingen mochten we nog even buiten spelen. 

Groetjes Cas en Olav en alle kinderen uit groep 4. 
 
De Grote Rekendag 2019 

 
Op woensdag 3 april is de Nationale 

Grote Rekendag. Op onze school wordt 

deze op dinsdag 2 april gehouden. 

Op deze middag zullen alle leerlingen 

op een praktische manier met rekenen 

bezig zijn. Niet alleen gewoon in de 

klas, maar ook daarbuiten. Want 

rekenen is veel meer dan sommen 

maken in je werkboek! De Grote 

Rekendag maakt rekenen leuk. De kinderen ontdekken hoe nuttig het kan zijn 

om goed te kunnen rekenen. Het thema bij ons op school dit jaar is: meten, 

bewegen en construeren.  

 

Avondvierdaagse 

Uw zoon/dochter heeft een informatiebrief gekregen over de avondvierdaagse, 
die dit jaar plaatsvindt van 12 juni t/m 15 

juni 2019. Inschrijven verloopt digitaal op 
www.avondvierdaagsewaalwijk.org 

 

 

Let op: U kunt voorinschrijven t/m 3 mei 2019.  

 

http://www.avondvierdaagsewaalwijk.org/
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Bank voor de klas 
 

Dinsdag 26 maart 2019 kwam er een mevrouw van de Rabobank om een gastles 
te geven in groep 6, omdat het de Week van het Geld is. De kinderen hebben 
een geld-quiz gedaan in 5 teams.  

Team 1: Girlpower 
Team 2: Girlsquad 

Team 3: Kippentrainers 
Team 4: Darrtix 
Team 5: Groepje van 4 

De quiz werkte met geld. Elk team begon met 10 euro bij elke goed beantwoorde 
vraag kreeg je 15 of 10 euro (nep natuurlijk). Als je het niet goed had, kreeg je 

niks. Ze kreeg vragen als rekensommen, kleuren van bankbiljetten en 
schattingsvragen.   
Aan het einde van de quiz waren Kippentrainers en Girlpower gelijk geëindigd. 

Bij de beslissende vraag heeft het team Kippentrainers gewonnen. De prijs voor 
kippentrainers was een gum in de vorm van een biljet van 100 euro. Na afloop 

werd de score van 102 euro verstuurd voor de Nederlandse competitie en kreeg 
iedereen een spaarpotje. 

 
Geschreven door Stijn V., Mieke, Fleur en Fay uit groep 6 
 

 
Christel aan het einde van de gastles. 
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Verkeersweek 8 t/m 11 april 
 
 

De jaarlijkse verkeersweek komt er weer aan!  
In deze week krijgen de kinderen verschillende verkeersactiviteiten 

aangeboden. Hieronder vindt u het programma voor deze dagen. 
 
In deze week houden wij de actie  “Op voeten en Fietsen” naar 

school. Het is de bedoeling dat de kinderen zoveel mogelijk lopend of 
fietsend naar school komen. Per klas houden we dat aantal bij. 

Deze actie is een stap op weg naar een veiliger schoolomgeving en een stimulans 
om meer kinderen te voet of per fiets naar school te laten gaan.  
 

Zelf naar school fietsen of lopen is belangrijk voor kinderen. 
Ze leren daardoor al vroeg aan het verkeer deel te nemen.  

 
De groepen 1 t/m 4 gaan ook nog een verkeerscircuit rijden met 
verkeersmaterialen uit het Pleinpakket dat op school aanwezig is. Hiervoor 

mogen de kinderen hun fiets mee naar school nemen (datum volgt nog). 
 

Woensdag 10 april zijn er voor alle groepen activiteiten van Streetwise. Meer 
informatie hierover treft u nog aan verderop in dit bericht. 
 

Op donderdag 11 april is er een skateclinic voor de kinderen van de groepen 
5 t/m 8. Het zou fijn als de kinderen die zelf skates hebben, deze samen met het 

beschermingsmateriaal mee kunnen nemen. Voor de kinderen die geen skates 
hebben, wordt dit door de organisatie verzorgd. Alle kinderen dragen 

bescherming! Voor het dragen van de helm moeten de kinderen een pet, muts 
of capuchon meenemen (voor onder de helm). Ook een wielrijdershelm, 
skihelm of paardrijcap mag gebruikt worden tijdens de skateclinic. 

We willen u vragen hiervoor te zorgen, anders mogen de kinderen helaas niet 
meedoen. 

 
De geplande activiteiten kunt u terugvinden in het overzicht. Wij hopen op leuke, 
leerzame dagen met veel goed weer! 

 
Met vriendelijke groeten, 

 
De verkeerscommissie 
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                          Informatie  ANWB Streetwise                     
                             
Op woensdag 10 april van half 9 tot 12.00 uur  komt Streetwise bij ons op 
school. Streetwise is een praktisch, leuk, leerzaam en uitdagend 

verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool. Professionele 
instructeurs komen een ochtend naar school en geven verkeerstrainingen op 

maat. 
Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto’s, 
zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto’s en een fietsparcours wordt de 

praktijk zoveel mogelijk nagebootst. Zo leren alle kinderen van de basisschool 
beter om te gaan met het huidige verkeer door te oefenen met praktijksituaties.  

Onze school heeft hier al eerder kennis mee gemaakt en nu gaan de kinderen 
allemaal aan een ander onderdeel van Streetwise werken. Dit om een zo 
optimaal mogelijk resultaat te krijgen. 

 
ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen 

 
- In Toet toet leert groep 1 en 2 verkeersgeluiden herkennen en veilig 

oversteken (in de speelzaal).  Daarnaast wordt er geoefend met de 

autogordel in combinatie met het kinderzitje.  
 

- Tijdens Blik en klik leert groep 3 en 4 van alles over veilig 
oversteken (in de gymzaal van de Juliana van 
Stolbergschool). Het belang van het dragen van de 

veiligheidsgordel en het  gebruik van een kinderzitje in de 
auto wordt geoefend met een spannende gele elektro-auto.  

 
- Hallo auto leert groep 5 en 6 meer over de remweg van een auto. Ze 

nemen plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf 

remmen. Ook het belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een 
stoelverhoger komt in deze les aan bod. 

 
- Trapvaardig tenslotte traint groep 7 en 8 in praktische fietsvaardigheid 

(op het schoolplein). Er wordt gefietst over een uitdagend parcours en er 

worden moeilijke manoeuvres geoefend. Ook gaan de kinderen met een 
zware rugzak om  rijden. Dit alles om ervoor  te zorgen dat ze straks 

beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school. 
 
 

Daarnaast is er de iCheckbox, waarmee een simpele maar doelmatige 
indicatieve oogmeting voor de kinderen van groep 3 en 4 uitgevoerd wordt. De 

iCheckbox is speciaal ontwikkeld (door Eyewish Opticiens) voor ANWB 
Streetwise en is een vast onderdeel van Blik en klik.  
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De activiteiten in de verkeersweek. 
 

Datum Groep Activiteit 

Maandag  

t/m vrijdag 

Alle groepen  Actie op Voeten en Fietsen  

 

Woensdag  

10 april 

1 en 2 

3 en 4 

5 en 6 

7 en 8 

Toet toet 

Blik en Klik 

Hallo auto 

Trapvaardig en fietskeuring * 

 

donderdag  
11 april 

   
5 t/m 8 

 

Skate clinic 

 

datum volgt nog 1 t/m 4 Schoolpleinpakket, fietsparcours kleuterspeelplaats voor de 
groepen 1-2* 
grote veld voor de groepen 3-4*  
 
 

 

 

donderdag  
4 april 

7 Theoretisch verkeersexamen  

 

woensdag  

17 april  

7 Praktisch verkeersexamen * 

 

 
 
* kinderen nemen deze dag hun fiets mee naar school. 
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VERKEER- EN PARKEERBELEID MEERDIJKSCHOOL  

De Meerdijkschool is er trots op een BVL-gecertificeerde school te zijn. BVL staat 
voor Brabants VerkeersveiligheidsLabel. BVL biedt basisscholen en gemeenten 

meer  mogelijkheden  om goede verkeerseducatie te geven. Het label is een 
bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De 
leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische 

oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen 
ernaartoe zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of –

verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. Het BVL-team, andere BVL- scholen, 
gemeenten, politie, VVN en vele andere particuliere organisaties zorgen voor 
efficiënte ondersteuning.  
 
Hieruit voortgekomen is de : 

 
KISS & RIDE ZONE 

 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
Waar is de Kiss  & Ride zone? 
De Kiss & Ride zone is de zone tussen de invalideparkeerplaats en de 

taxistandplaats en wordt aangegeven door het bord op de foto en door een gele 
onderbroken streep op de stoep. Dit aan de zijde van de Meerdijkschool. 

 
Wat betekent dit voor u? 
Bij de Kiss & Ride Zone geldt een parkeerverbod. Deze zone is bedoeld om de 

kinderen uit te laten stappen en gedag te zeggen. De kinderen gaan dan 
zelfstandig de school binnen. Het is niet de bedoeling dat hier geparkeerd wordt, 

ook niet bij het ophalen van de kinderen. Door het vrijlaten van deze zone, 
hebben met name de kinderen op de fiets een goed overzicht van de 
verkeerssituatie en ontstaan er geen onveilige situaties.  

 
Met de fiets naar school? 

Kinderen (en ouders/verzorgers) die met de fiets naar school komen verzoeken 
wij om  naast de fiets te lopen op het trottoir en/of op het grasveld voor de 
school en op de speelplaats. Dit i.v.m. de veiligheid van de voetgangers en voor 

alle kinderen bij het binnenkomen en verlaten onze school. 

 

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.                                               
Met vriendelijke groet, BVL-commissie Meerdijkschool 
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Inspectie 

 
Op 11 april komt de Inspecteur van het Onderwijs voor een themaonderzoek 

naar de kwaliteit van de extra ondersteuning in het basisonderwijs. De inspectie 
bezoekt 200 basisscholen in het kader van dit themaonderzoek. Basisschool 
Meerdijk valt in deze steekproef. Er volgt geen schriftelijke rapportage n.a.v. dit 

bezoek. 
  

Koningsspelen 
 
Vrijdag 12 april is het weer zover, Koningsspelen 2019. De leerlingen van 

basisschool Meerdijk zullen deze ochtend weer sportief bezig zijn. 
Om 8.30u. trappen we buiten af met de opening/warming-up. U bent van harte 

welkom om dan te komen kijken. We willen vragen om uw zoon/dochter in 
sportieve kleding naar school te sturen. Voor deze dag willen we u ook vragen 
om een goed gevulde fles drinken mee te geven en fruit of groente. De leerlingen 

zullen van de commissie nog wat lekkers krijgen. De school is uit om 12.15u. 

 
 

Sportdag 2019 

 
Woensdag 15 mei wordt de Sportdag georganiseerd. In samenwerking met de 
Buurtsportcoaches organiseren verschillende basisscholen in Waalwijk een 

gezamenlijke sportdag op de voetbalvelden van v.v. Baardwijk en verschillende 
sportlocaties in Waalwijk. De groepen 3 t/m 6 zullen sporten op de voetbalvelden 

van Baardwijk en de groepen 7 en 8 zullen deelnemen aan 
verschillende sportclinics door heel Waalwijk.  

 

Voor deze dag zoeken we nog hulp  
voor  

het begeleiden van groepjes en spellen. 
 
U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar: yentlhaertlein@leerrijk.nl. 

Vermeld in de mail: uw naam, naam van uw zoon/dochter en groep. 
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Pasen  

Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag. Men viert de opstanding van Jezus 

uit de dood nadat hij op Goede Vrijdag gestorven is. Christenen herdenken met 

Pasen de herrijzenis van Jezus uit het graf, op de derde dag na zijn kruisiging. In 
veel kerken wordt in de nacht van Stille Zaterdag op Paaszondag een wake 

gehouden. Aan het einde van deze wake wordt de Paasdag met feestelijk gezang 
begroet. Pasen was vroeger ook een seizoensgebonden landbouwfeest. Het 
markeerde het begin van de lente en het einde van een tijd van schaarste, die 

heerste als de voorraden van de winter opraakten. 

Veel paasgebruiken zijn afgeleid van dit niet-christelijke lentefeest, zoals het 
rapen van eieren. Boeren beschouwden eieren als een kiem van kracht. Ze 

begroeven ze in hun velden opdat ze hun kracht op de bodem over zouden 
brengen en voor een goede oogst zouden zorgen. Later dienden de eieren voor 
de katholieken ook om na de veertigdaagse vastenperiode (die na de viering van 

Carnaval begon) weer op krachten te komen. Met Palmpasen werden de eieren 
ingezameld. 

Wij verzoeken u vriendelijk om de volgende data te noteren: 

Op donderdag 18 april, Witte Donderdag, is er een Paasontbijt in alle klassen. 

Hopelijk komt de Paashaas kijken hoe gezellig wij het Paasfeest op deze dag 
vieren. Als de Paashaas tevreden rond heeft gekeken, zal hij ons weer belonen 

met Paaseitjes. De Paashaas verstopt de eitjes niet in de klas of in de school. Dat 
doet hij buiten, rondom de school. 

Wij vragen u om op woensdag 17 april uw kind een ontbijtbordje, bekertje en 
bestek mee naar school te geven, zodat de tafel voor het Paasontbijt feestelijk 

gedekt kan worden. 

Wij wensen iedereen fijne Paasdagen toe! 
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Jarigen 

 
 
APRIL       Groep 

2   Julia Bosman (2010)   5 

4   Bart van Bladel (2012)   3 

7   Davy Wervers (2013)   2A 

10   Hjalmar Sars (2010)   5 

11   Jolie Timmer (2012)    3 

15   Julian Schuurmans (2013)   2A 

20   Fenna Marijnissen (2009)   6 

22   Naomi Groeneveld (2011)   3 

24   Giacomo Tessore (2009)   6 

25  Lennox Quist (2014)   2A  

25   Nox Vesters (2010)    5 

27   Wes Donker (2009)    5 

28   Sep van der Linden (2010)   5 

29   Mette van Bon (2008)  8 

29   Misha Verduin (2013)   2A 

 
 

 
 

 
Lees verder… 
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Europakinderhulp  

De laatste schoolweken zijn eindelijk voorbij.  Wat waren ze druk; volgepland 
met schoolreisjes, avondvierdaagsen, schoolkampen, kennismakingen met 
nieuwe leerkrachten, enzovoorts. De kinderen zijn toe aan een welverdiende 

zomervakantie! 'Fijne vakantie' 'Geniet er lekker van'..; mooie termen die over 
het schoolplein galmen op de laatste schooldag van het jaar. Herkent u het? 

Maar helaas is een 'fijne vakantie' niet voor ieder kind de werkelijkheid. In veel 

Europese steden leven honderden kwetsbare kinderen onder moeilijke 
omstandigheden: 

- kinderen die wonen in gebroken gezinnen waarbij de verzorgende ouder veel 
werkt en het kind vaak alleen thuis is, 

- kinderen die wonen in tehuizen, 

- kinderen bij wie het ontbreekt aan aandacht en liefde. 

Voor deze kinderen zet Europakinderhulp zich in. Wij organiseren vakanties voor 
deze kinderen. Zodat zij een paar weken per zomer onbezorgd kind kunnen zijn. 

Heeft u een logeerbed vrij deze zomer? Onze kinderen vragen geen luxe: 

Aan tafel eten, samen een boodschap halen, aardbeien op de boterham, buiten 

spelen, een opblaaszwembad in de tuin: onbetaalbaar voor ze! 

Vraag voor 27 april 2019 een informatiepakket aan via onze website: 
www.europakinderhulp.nlof bel voor meer informatie met ons landelijk 

informatienummer: 0118-627974 

En hopelijk mogen wij u -samen met een van onze kinderen- een heel 
waardevolle zomervakantie bezorgen! 
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27 MAART 2019 
 

A u t i s m e  e n  v e r l i e s e r v a r i n g  
 

GASTSPREKER: ELLEN DREEZENS www.doorleefboek.nl  

GESPREKSLEIDER: RALPH LÖWENSTEIN 
 

Kinderen krijgen van jongs af aan te maken met verlies. Verlies van hun dierbare knuffel, 

hun huisdier of een geliefd persoon. Daarnaast komen kinderen in aanraking met de 

dood door tv- programma’s, films, games en het nieuws. Hierdoor worden kinderen zich 

bewust van de dood, ook al kunnen ze (nog) niet de impact ervan begrijpen. Het ervaren 

van rouw is vaak een verwarrend proces voor kinderen. Dit wordt niet minder wanneer 

het een kind met autisme betreft. 
  

Schrijver en psycholoog Ellen Dreezens schreef een boek voor kinderen die rouwen, het 

Doorleefboek. In een interactieve lezing bespreekt Ellen de theorie over hoe kinderen 

rouwen, en er is volop gelegenheid voor het beantwoorden van vragen en het uitwisselen 

van ervaringen. Na de lezing sta je steviger in je schoenen, wanneer het gaat over 

kinderen (met of zonder autisme) en rouw en weet je beter hoe jij hier, op jouw eigen 

manier, mee om kunt gaan. 
 

Deze avond is toegankelijk voor ouders en familie van kinderen met autisme, 

belangstellenden, hulpverleners, leerkrachten en docenten. Ook voor jongeren en 

volwassenen met een autisme spectrum stoornis, die vragen hebben over dit onderwerp.  

U bent allemaal van harte welkom, wij hopen wederom op een grote opkomst! 
 
MEER INFORMATIE 
 

E-mail: autismecafewaalwijk@gmail.com  
Bij vragen kunt u contact opnemen met de contactpersonen van Autismecafé 

Waalwijk. 
 

Bellen kan ook: 
Astrid van Dorsten (06-247 708 18) of 
Wouda van Mensfoort (06-268 459 08) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

VERLOOP AVOND 
 

19.00 uur   Ontvangst met koffie & thee 
19.25 uur   Welkom  

19.30 uur   Deel 1 
20.30 uur   Pauze 

20.45 uur   Deel 2 
21.30 uur   Napraten 

 

LOCATIE 
BALADE 1, 5142 WX WAALWIJK 

RUIME, GRATIS PARKEERGELEGENHEID 

AANWEZIG BIJ INGANG DE JONGHESTRAAT. 

TOEGANG GRATIS, VOORAF AANMELDEN NIET 

NODIG! 

 

 
 
 

WAALWIJK 

http://www.doorleefboek.nl/
mailto:autismecafewaalwijk@gmail.com
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Kennismakingsabonnement 

Kidsweek, dé weekkrant voor kinderen! 

Als echte weekkrant brengt Kidsweek uw zoon of dochter al het laatste 

nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Kidsweek is zo geschreven 

dat het nieuws op een duidelijke en kindvriendelijke manier wordt 

uitgelegd. Verder staat Kidsweek boordevol sport- en dierennieuws, 

weetjes, puzzels, moppen en prijsvragen. Zo blijven kinderen op de 

hoogte van wat er in de wereld gebeurt en ervaren zijn hoe leuk lezen is. 

Kidsweek is voor kinderen van 7 tot 12 jaar. 

 
 

 

 

Maak nu voordelig en vrijblijvend kennis! 

 

Probeer nu Kidsweek 10 weken voor maar € 10. Kidsweek wordt elke donderdagochtend door 

de krantenbezorger bezorgd, want 's ochtends vroeg je eigen krant op de deurmat heeft toch iets 

magisch. Dit abonnement stopt automatisch nadat je Kidsweek zes keer hebt ontvangen. 

 

Een abonnement op Kidsweek is: 

 - Elke donderdag de krant op de mat met het laatste nieuws uit binnen en buitenland 

 - Elke woensdag de nieuwsbrief met het grappigste nieuws van de website en social media 

 - Elke laatste donderdag van de maand een nieuwsbrief exclusieve winacties en prijzen in 

de Kidsweek Club 

 - Als eerste toegang tot de maandelijkse Kidsweek Colleges 
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Fotowedstrijd GOWaalwijk! Doe jij ook mee? 

Huis van Waalwijk neemt initiatief 

Wie maakt de mooiste actiefoto van zijn dochter of zoon die met sport- of 

kunstbeoefening bezig is? Wie maakt een prachtige foto, vol passie, van een 

sportende, dansende of zingende tante of opa? 

Het Huis van Waalwijk nodigt iedereen uit om foto’s in te sturen van een 

familielid, jong of oud, dat bezig is met sport of kunst. In samenwerking met 

Centrummanagement Waalwijk en de winkeliers in het centrum van Waalwijk 

zullen de mooiste foto’s de hele maand september een plek krijgen in de etalages in 

het centrum van Waalwijk en in het Huis van Waalwijk. In juni maakt een 

deskundige jury bestaande uit de fotografen Luuk Aarts en Piet Pulles, alsmede de 

beeldend kunstenaar Maria Klerx een selectie. 

De jury selecteert niet zozeer op de technische kwaliteiten van de fotograaf of het 

gebruikte materiaal, maar meer op het moment dat is vastgelegd. Het gaat om het 

verbeelden van passie, concentratie, actie, blijdschap, kracht, beweging en timing. 

Foto’s moeten digitaal, als JPG-bestand, aangeleverd worden via 

info@huisvanwaalwijk.nl. Iedere deelnemers kan maximaal drie foto’s insturen. 

Omdat de foto’s bij publicatie worden uitvergroot, mag het bestandsformaat niet te 

klein zijn. Bij voorkeur minimaal 10 megapixels, maar liefst meer. Alle deelnemers 

aan de fotowedstrijd ontvangen in de tweede helft van juni nader bericht. Na afloop 

van de winkeletalage-expositie ontvangen de inzenders van de geselecteerde 

werken de geëxposeerde afdruk van hun foto. De eersteprijswinnaar ontvangt 

bovendien een workshop of cursus naar keuze bij Kunstencentrum Waalwijk met 

een minimale waarde van € 150. 

Sport- en cultuurevenement en expositie 

De fotowedstrijd maakt deel uit van meer GOWaalwijk-activiteiten die eind 

augustus en begin september plaatsvinden. Naast de fotoroute in de binnenstad is er 

een Sport- en Cultuurevenement op zondag 25 augustus op en rond het 

Raadhuisplein en in de Stadstuin tegenover de Hooisteeg. In het Huis van Waalwijk 

komt een veelzijdige expositie met werk van kunstenaars uit Waalwijk en 

omgeving, geïnspireerd op sporters van naam, uit heden en verleden, afkomstig van 

of wonend in de Langstraat. 
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Dag allemaal! 
 

 

 
 

Volgende tussenbeide: 18 april 2019 


