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Om 12.00 uur werd gestart met de 
opbouw. De centrale hal werd 
aangekleed als stempelpost. Gangen 
werden afgezet en linten gespannen 
om een veilige route aan te duiden. 
De leveringen op het grasveld aan 
de noordoostzijde werden in goede 
banen geleid, zodat beeldscherm, 
geluid, marktkramen, mobiele 
toiletten en tubes op de juiste 
plaatsen kwamen te staan. Vervol-
gens kregen de vrijwilligers een korte 
briefing en de laatste instructies.

Verdeeld in twaalf groepen kwamen 
de kinderen tussen 15.00 en 
16.30 uur onder de Raboboog via 
de hoofdingang naar binnen. 
Blaaskapel De Bollikkers heette hen 

vrolijk welkom. Bij de hoofdingang 
stond een groot bord met een 
afbeelding van Elshout. De kinderen 
moesten een van de letters van het 
bord gebruiken voor het letterspel. 
Door medewerkers van de Rabobank 
Midden-Langstraat werden de lopers 
voorzien van de benodigde stempel 
en werd hen buiten een drankje 
aangeboden.

Op het grasveld aan de noordoost-
zijde lagen tientallen spandoeken 
klaar. Met kleurstiften mochten de 
kinderen deze binnen twintig minuten 
versieren met teksten en leuke 
tekeningen. Spreekstalmeester 
Harry Hens voorzag het geheel van 
vakkundig commentaar. 

Na het aftellen en het hijsen van de 
vlag met de groepskleur vervolgden 
zij met de spandoeken de route via 
de Burgemeester van Heijstlaan.

Veel wijkbewoners hadden de 
oproep opgevolgd om hun straat of 
woning feestelijk te versieren. Ook 
bewoners van BaLaDe droegen hun 
steentje bij door balkons en galerijen 
te versieren en de kinderen aan te 
moedigen.

Meer dan 25 vrijwilligers en mede-
werkers van BaLaDe hielpen mee om 
dit geslaagde evenement mogelijk te 
maken.

Zaterdag 8 september is voor de eerste keer de Mini 80 georganiseerd. Op deze prachtige zomerdag liepen zo’n 
1400 kinderen in de leeftijd van vier tot veertien jaar een route van vijf kilometer door Waalwijk. Een looproute 
langs dertien posten die de plaatsnamen van de originele 80 van de Langstraat vertegenwoordigden. BaLaDe 
(Elshout) was de tweede hoofdpost. Hier kregen de kinderen drinken en konden zij spandoeken maken. 
Het sfeervolle evenement, waar ruim 25 vrijwilligers en medewerkers van BaLaDe een bijdrage aan verleenden, 
was in alle opzichten zeer geslaagd.

"Waarmee mag ik u van dienst zijn?"

Vroeger was het gebruikelijk dat een winkelier u zo ontving. Nu vinden we 
dat misschien een tikkeltje ‘ouderwets’, toch voelt het nog altijd respectvol, 
hulpvaardig en vooral welkom. Die ouderwetse combinatie is een van de 
verbeterpunten die u ons in de tweede helft van het vorig jaar heeft 
meegegeven. Daarnaast adviseert u ons beter te communiceren over wat 
er allemaal in BaLaDe gebeurt, welke activiteiten er zijn en voor wie. 
Ook vindt u de uitstraling van het gebouw niet uitnodigend en mag het 
interieur en de aankleding knusser en gezelliger. U mist het ‘thuisgevoel’. 
Vooral het Grand-Café ziet u liever sfeervoller en vaker geopend.

Uw wensen nemen we ter harte. Een aantal veranderingen merkt u 
meteen, voor andere veranderingen hebben we wat meer tijd nodig. 
Binnen drie jaar willen we het laagdrempelige en toegankelijke ‘wijk-
centrum’ zijn zoals u dat graag ziet. Een plek waar u hulp kunt halen 
en brengen, kunt leren en recreëren. Een plek waar u blij van wordt. 
Een uitdagende plek. Een plek voor ons allemaal.

Om dit te realiseren werken gemeentes, partners op het gebied van 
zorg, welzijn en educatie, het lokale bedrijfsleven en diverse vrijwilligers 
(organisaties) nu al samen. Die samenwerking willen we graag verder 
uitbreiden, met ú. U bent de belangrijkste partner!

Wat gaat er veranderen?
Het eerste tastbare resultaat heeft u nu in handen: de BaLaDeBode. Deze 
zal een aantal keer per jaar huis-aan-huis verspreid worden en ook gratis 

af te halen zijn in het gemeentehuis, in het theater, bij huis-
artsen en in het ziekenhuis. De komende periode gaan we 
ook de BaLaDe-website opnieuw onder handen nemen en 
- als u dat wilt - zullen we te vinden zijn via nieuwe sociale 
media.

De ‘kantine’ ziet u graag veranderd in een Grand-Café. 
Daarvoor zijn we in gesprek met kandidaat-horeca-

partners. Als u ideeën hebt of een bijdrage wilt 
leveren aan de horeca en/of aankleding: laat 

het ons weten! 
De horeca moet sfeervoller en knusser 
worden, vaker open zijn en vooral meer 

vertier bieden. Wat we wel graag bij het 
oude laten is de inzet van mensen met 
een beperking in de bediening en in de 
keuken.

Glenn van der Vleuten
Algemeen manager

BaLaDeBode



Activiteiten-
kalender
Op www.BaLaDe.nl kunt u altijd de meest actuele agenda bekijken. 

OKTOBER
1 15.15-17.30:  Circuslessen voor leerlingen basisschool 
3  15.30-19.00: Kinderkookclub BaLaDe i.s.m. GGD 
 16.00-17.00: Theetijd (cliënten Prisma)
5 13.15-15.15: Asahi judo op school
8 15.15-17.30: Circuslessen voor leerlingen basisschool
10 13.30-15.30: Bingo
 15.30-19.00:  Kinderkookclub BaLaDe i.s.m. GGD 
 16.00-17.00:  Theetijd (cliënten Prisma)
 19.30-22.00: Wijktafel Baardwijk-Laageinde-De Hoef
12 13.15-15.15:  Asahi judo op school
15 19.00-21.00:  Spelletjesavond huiskamer (2e etage)
20 13.00-17.00: BaLaDe in Beweging
22 15.15-17.30:  Circuslessen voor leerlingen basisschool
24 15.30-19.00:  Kinderkookclub BaLaDe i.s.m. GGD 
 16.00-17.00: Theetijd (cliënten Prisma)
26 13.15-15.15: Asahi judo op school
29 15.15-17.30: Circuslessen voor leerlingen basisschool
 19.00-21.00: Spelletjesavond huiskamer (2e etage)
31 15.30-19.00: Kinderkookclub BaLaDe i.s.m. GGD
 16.00-17.00: Theetijd (cliënten Prisma)
  19.00-23.00: Presentatie deel 2 en 3 boek 'Baardwijk in het Nieuws' 
 

NOVEMBER
2 13.15-15.15: Asahi judo op school
5 15.15-17.30: Circuslessen voor leerlingen basisschool
7 15.30-19.00: Kinderkookclub BaLaDe i.s.m. GGD
 16.00-17.00: Theetijd (cliënten Prisma)
8 10.00-12.00: Modeshow / verkoop, H en A Mode
12 15.15-17.30: Circuslessen voor leerlingen basisschool
 19.00-21.00: Spelletjesavond huiskamer (2e etage)
13 13.15-15.15: Asahi judo op school
14 13.30-15.30: Bingo
 15.30-19.00: Kinderkookclub BaLaDe i.s.m. GGD
 16.00-17.00: Theetijd (cliënten Prisma)
19 15.15-17.30: Circuslessen voor leerlingen basisschool
21 16.00-17.00: Theetijd (cliënten Prisma)
25 14.30-16.00: Optreden koor 'De Vaert Erin'
26 15.15-17.30: Circuslessen voor leerlingen basisschool
 19.00-21.00: Spelletjesavond huiskamer (2e etage)
28 16.00-17.00: Theetijd (cliënten Prisma)

20 oktober
Sporten voor 
het goede doel 

31 oktober
Boekpresentatie
‘Baardwijk
in het Nieuws’
Jan Elshof

Jan: ‘In 1999 ben ik de stamboom van de familie van mijn vrouw 
(een rasechte Baardwijkse) gaan onderzoeken. In het gemeente-
archief stuitte ik op een aantal exemplaren van de Echo van 
het Zuiden. Toen mijn stamboekonderzoek stagneerde ben ik 
berichten uit de Echo, die speciaal op Baardwijk betrekking 
hadden, gaan verzamelen. 
Vanuit mijn interesse in geschiedenis, was ik benieuwd hoe 
een gemeenschap als Baardwijk zich in ongeveer honderd jaar 
had ontwikkeld. Totdat ik Johan van Grinsven, redacteur van het 
Brabants Dagblad, ontmoette, had ik nooit de intentie om iets 
met mijn verzameling te doen. Hij adviseerde mij om een boek te 
publiceren. Uiteindelijk zijn het er drie geworden. Deel één gaat 
over de jaren 1878-1922, deel twee over de jaren 1922-1946 en 
deel drie over de jaren 1946-1971.’

Op woensdag 31 oktober vindt om 19.30 uur in BaLaDe de officiële 
presentatie plaats van deel twee en drie. De eerste exemplaren 
worden uitgereikt aan Burgemeester Kleijngeld. De avond wordt 
georganiseerd door Ben de Jongste en gepresenteerd door 
René van Boxtel. Johan van Grinsven is te gast 
en The Old Faces brengen een aantal 
liedjes over Baardwijk en Waalwijk ten 
gehore. Een cd met deze nummers 
ontvangt u gratis bij deel twee. 

Bij deel drie is een gratis dvd 
gevoegd met een film over 
Baardwijk. Die is in 1960 is 
gemaakt in opdracht van 
voetbal-vereniging Baardwijk.

Infopunt

Eveline Beemster
Samen met drie collega's werkzaam voor het Vrijwilligerspunt Waalwijk.

Wat doe je in BaLaDe?
Ik houd mij bezig met de vacaturebank, waar organisaties vacatures kunnen 
plaatsen. Daarnaast ben ik aanspreekpunt voor onze reguliere vrijwilligers van 
de talentenbank en begeleid ik vrijwilligers in spe naar passende vacatures. 
Ook adviseren wij organisaties en vrijwilligers op het gebied van vrijwillige inzet. 
Een ander onderdeel van mijn takenpakket is het ondersteunen van organisaties 
die met maatschappelijke stagiaires (leerlingen uit het voortgezet onderwijs die 
minimaal 30 uur vrijwilligerswerk verrichten als verplicht onderdeel van hun 

lespakket) werken of willen werken.

Wat maakt het werken in BaLaDe voor jou bijzonder?
Dat is het samenwerken met de verschillende partijen die in 

BaLaDe vertegenwoordigd zijn. De korte lijnen: je loopt snel 
even bij elkaar binnen om afspraken te maken, vacatures 
door te spreken, even te kijken of een vrijwilliger het naar de 
zin heeft. Daarnaast natuurlijk het contact met de bewoners 
van BaLaDe en met bewoners uit de verschillende buurten 
rond BaLaDe. De medewerkers van het Vrijwilligerspunt 
Waalwijk ontmoeten veel partijen. Hierdoor is het werk 
divers en voelen we ons betrokken. De medewerkers van 

Vrijwilligerspunt Waalwijk staan graag voor u klaar.

Onderwijs

Zorg

Jessica van Wezel
Pedagogisch manager bij Mikz en o.a. verantwoordelijk voor de locatie BaLaDe. 
Mikz is een kinderopvangorganisatie voor kinderen van 0 tot 15 jaar oud.

Wat doe je in BaLaDe?
Een van mijn taken is de kwaliteit die Mikz biedt te waarborgen in een veilige, 
vertrouwde omgeving. Ook de samenwerkingsverbanden met andere 
organisaties uit de buurt en met name uit BaLaDe zijn mijn verantwoordelijkheid.
In BaLaDe werken we samen met verschillende organisaties. Zo heeft Mikz 
bijvoorbeeld intensief contact met basisschool Baardwijk. Veel kinderen stromen 
vanuit de peuterunit of de peuterspeelzaal door naar deze basisschool. 
We werken dan ook nauw samen om de kleutertijd naadloos aan 
te laten sluiten op het uitdagingsniveau van de kinderen.

Wat maakt het werken in BaLaDe voor jou bijzonder?
In en rondom BaLaDe wordt hard gewerkt aan samenwer-
kingsverbanden. Samenwerking biedt Mikz kansen om het 
voor de kinderen nóg leuker en uitdagender te maken; we 
kunnen de activiteiten die we aanbieden verder uitbreiden 
en ontwikkelen. Ook de bewoners van BaLaDe betrekken 
we hierin. Geregeld gaan we met een groepje kinderen 
op bezoek bij opa’s en oma’s in BaLaDe. We zingen 
liedjes, doen spelletjes en maken contact met meerdere 
doelgroepen. Lijkt het u leuk om eens een kijkje te komen 
nemen bij Mikz, loop dan gerust eens binnen!

Miriam Huijts
Werkzaam bij Stichting Prisma, die mensen met een verstandelijke beperking 
helpt bij het verwerven van een eigen plek in onze Brabantse samenleving.

Wat doe je in BaLaDe?
Als teamleider ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde zorg 
aan onze cliënten in BaLaDe. Ik stuur de begeleiders aan, onderhoud contacten 
met buurtbewoners en partnerorganisaties en regel financiële en facilitaire zaken. 
Wij begeleiden cliënten bij het zo zelfstandig mogelijk wonen. Op dinsdag en 
donderdag werken onze cliënten in het Grand-Café en ’t Winkeltje. Daarnaast 
heeft Prisma een orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking.
Ook ben ik lid van de ‘werkgroep samenwerking’. Door verschillende 
bijeenkomsten te organiseren leren BaLaDe-collega’s elkaar kennen 
en ontstaan kleine samenwerkingsverbanden waar bewoners van 
BaLaDe én wijkbewoners van kunnen profiteren.

Wat maakt het werken in BaLaDe voor jou bijzonder?
Het biedt mij de unieke mogelijkheid om met een diversiteit 
aan partners de zorg voor cliënten met een verstandelijke 
beperking te optimaliseren. Erbij horen: zo kijken we bij 
Prisma naar ieder mens.

Wilt u hier ook aan bijdragen? Vrijwilligers zijn bij ons altijd 
van harte welkom!

Marie-Louise: ‘In BaLaDe voel ik me veilig’ 
Op 13 februari 2010 verhuisde Marie-Louise Span van de Pater van der 
Elzenstraat naar een appartement in BaLaDe. “Ik heb veel problemen met mijn 
lichaam, daarom heb ik een rollator en een scootmobiel nodig. Mijn oude huis 
was daar te klein voor, vandaar.” Lachend: “Maar hier bovenin werkt alles nog 
goed, hoor. En ook de bebbel staat niet stil.”

Wonen in BaLaDe, Marie-Louise heeft er alle lof over. “Ik heb regelmatig hulp 
nodig, binnen vijf minuten is dat geregeld. Daardoor voel ik me hier heel erg 
veilig. En mijn buurvrouw is super, ze staat altijd voor me klaar. BaLaDe geeft 
me ook een thuisgevoel.” 

Marie-Louise heeft in BaLaDe een eigen vriendenkring opgebouwd. Dus ook in 
sociaal opzicht is de verhuizing meer dan geslaagd. “Annie en Arnold Rijken 

hebben de bewoners van onze galerij bij elkaar gebracht. 
 Met ‘t Straatje, zo genoemd door Annie, houden we regelmatig 
een koffieochtend. Ook met verjaardagen zetten we elkaar in het 

zonnetje.” 

BaLaDe heeft verschillende voorzieningen, een 
bibliotheek - ‘Heerlijk, ik lees me helemaal suf’ - en een 
Grand-Café. “Na het zingen in het Clemenskoor pakken 
we er altijd een afzakkertje. Op dinsdag en donderdag 
doe ik dat met een paar buurvrouwen. Je moet jezelf 
toch verwennen, niet?”

Wonen

Robert van Mersbergen
Werkzaam bij woningcorparatie Casade in de functie van woonadviseur.

Wat doe je in BaLaDe?
Vanaf juli 2012 zijn onder meer de woonadviseurs van Casade werkzaam in het 
informatiepunt op de begane grond. In de ochtenden ben ik samen met mijn 
collega’s het eerste aanspreekpunt voor huurders en potentiële huurders van 
Casade. In de middagen is het woonpunt van Casade gesloten. Dan is ons 
team achter de schermen bezig met bijv. de woningtoewijzing, verhuur van 
nieuwbouw, gesprekken op afspraak of sleuteluitreiking in de woning. 

Wat maakt het werken in BaLaDe voor jou bijzonder?
BaLaDe is een dynamisch gebouw, waarin mijn afwisselende 
en dynamische functie perfect past. Omdat we in het 
informatiepunt nauw samenwerken met andere 

organisaties, kunnen we de klant optimaal van dienst zijn. 
Door die samenwerking kan ik mensen direct verwijzen 
naar een van mijn nieuwe BaLaDe-collega’s, wanneer ik 
het antwoord op hun vraag niet weet. 

Bewoners hoeven niet meer te zoeken, ze kunnen met 
al hun vragen terecht in BaLaDe!

Welzijn

Maarten Schoenmaker
Getrouwd met Brigitte, drie kinderen en als vrijwilliger werkzaam achter de 
receptie van BaLaDe.

Wat doe je in BaLaDe?
Samen met een aantal fantastische collega's ben ik werkzaam achter de 
receptie. Ik heet mensen welkom en wijs hen bijvoorbeeld de weg naar huisarts 
of fysio. Ik sta mensen te woord die wat algemene vragen hebben en ik bedien 
de telefooncentrale. En zeker niet te vergeten: ik maak een babbeltje met de 
bewoners, gezellig effe bijkletsen. Verder verzorg ik de reserveringen van 

vergader- en activiteitenruimten en andere administratieve 
werkzaamheden.

Wat maakt het werken voor jou in BaLaDe bijzonder?
In BaLaDe zijn veel verschillende (sociaal, maatschappelijke) 

organisaties gehuisvest. In mijn functie werk ik met al die 
organisaties samen. Soms alleen maar door een simpel 
telefoontje door te verbinden. Een andere keer 
organiseer ik samen met verschillende BaLaDe-collega’s 

uiteenlopende activiteiten, zoals BaLaDe Sportcafé en BaLaDe 
in Beweging. Het doel om samen te wonen, leven, spelen, 
leren en werken, dat is wat ik probeer na te streven.

Het is fijn om op deze manier een bijdrage te leveren aan 
een wereld die BaLaDe heet. Liefst samen met u!

Chantal: ‘Fijn dat je iets voor een ander kunt betekenen’
Eén keer per twee weken, op maandagavond, zijn Chantal en Jeroen van Esch 
bij de overburen te vinden, bij BaLaDe. Ze zetten dan een spelletjesavond op 
voor de senioren van Schakelring. 

“In de gezamenlijke huiskamer”, vertelt Chantal (36), “spelen we rummikub 
en we halen de sjoelborden tevoorschijn. De dames zijn gek op de rummi-
kubstenen, de mannen willen graag sjoelen.” 

Soms wordt de spelletjesavond doorbroken. “Een van de bewoners had heel 
veel zin in een pannenkoek. Dus gingen we de keer daarop pannenkoeken 
bakken.” Er doemde wel een probleem op: “Pannenkoeken bakken in de 
huiskamer kon niet. Dat was niet volgens de veiligheidsregels. De mensen 

dachten wel met ons mee om het op te lossen. Wat dat betreft 
is BaLaDe heel flexibel.”

Chantal en Jeroen, die aan de Heermanslaan wonen, zitten in 
de bloei van hun leven. Druk met werk, met hun gezin. 

Toch nemen ze de tijd om zich in te zetten voor een 
ander, hoewel ze weten dat vrijwilligerswerk zeker niet 
vrijblijvend is. “Eén keer per twee weken, dat is te 
overzien. Het is fijn om iets voor een ander te kunnen 
betekenen. Stel dat ik zelf zo oud zou zijn, dan zou ik 
ook graag een beetje extra aandacht willen krijgen.” 

Gezondheidscentrum

Marie-Therèse Delsman
Sinds enkele jaren maak ik gebruik van de VUT. Voorheen heb ik gewerkt bij 
stichting kinderopvang ’t Wollukje later De Paraplu. Vanuit die functie heb ik aan 
de wieg gestaan van de ontwikkeling van BaLaDe.

Wat doe je in BaLaDe?
Door de VUT heb ik meer tijd gekregen en ben ik in het bestuur gekomen van 
stichting BEL PlusZorg ofwel 'Gezondheidscentrum BaLaDe'. Wij zijn: huisarts, 
bloedafnamepost, fysiotherapeut, manueel therapeut, osteopaat, kinderoefen-
therapeut (cesar), logopedist, podotherapeut, pedicure, orthopedisch schoen-
maker, bandagist, ergotherapeut, audioloog, diëtist, GZ-psycho-
loog, orhopedagoog, remedial teacher, kindertherapeut, 
counselor, mediator, kinesioloog, biodynamisch (massage)
therapeut en yoga. Door mijn bestuursfunctie maak ik opnieuw 
van dichtbij mee hoe het allemaal reilt en zeilt in BaLaDe.

Wat maakt het werken in BaLaDe voor jou bijzonder?
BaLaDe is begonnen als een sprookje. Meedoen, erbij 
horen, langer gezond voelen in de wijk. Ik geloof er in…. 
Gezondheidscentrum BaLaDe draagt met een breed 
opgezette eerstelijns gezondheidszorg bij aan de dienst-
verlening vanuit BaLaDe. Dichtbij, laagdrempelig, 
gemakkelijk bereikbaar. 
Maak gebruik van ons, doe mee en maak samen met 
ons het sprookje werkelijkheid. Ik geloof er in….

Elly: ‘Door BaLaDe vond ik mezelf weer terug’
Wonen in BaLaDe heeft het leven van Elly van der Geld radicaal veranderd. 
“In BaLaDe ben ik uit een diep dal gekropen om uiteindelijk mezelf weer terug te 
vinden.” 

Jarenlang had Elly (54) een fors alcoholprobleem. “Mijn begeleider vond het niet 
meer verantwoord dat ik zelfstandig bleef wonen. Hij raadde me aan naar RIBW 
te gaan. Deze organisatie ondersteunt mensen met psychische problemen bij 
het wonen. Zo ben ik in BaLaDe terechtgekomen.” In BaLaDe huurt Elly een 
appartement, dagelijks komt een begeleider langs.

BaLaDe is haar redding geweest, zegt Elly. “Door RIBW heb ik weer structuur 
in mijn leven gekregen. En daardoor ook de kracht om te stoppen 

met drinken.”

Maar ook het gebouw zelf helpt eraan mee dat ze niet meer naar de 
fles grijpt. “Het is een echte leefgemeenschap. Je hebt hier altijd 

wel iemand om een praatje mee te maken. Ik doe hier mee 
aan de dagbesteding van RIBW, ik heb hier wekelijks mijn 

beauty-uitje. Ik ga drie keer per week naar de zorg-
boerderij. Ik heb weer een doel in mijn leven
gekregen.”

Op zaterdag 20 oktober is 'BaLaDe in Beweging' en zijn er 
diverse sportieve activiteiten voor jong en oud. 

Spinningmarathon, locatie: Gymzaal 
 12.00 - 13.00 uur voor leerlingen groep 7/8
 13.00 - 17.00 uur voor alle liefhebbers
Fitness, locatie: Fitnessruimte 1e verdieping
 13.00 - 17.00 uur
Zumba, locatie: activiteitenruimte 't Erf / D'n Deel
 13.30 - 14.30 uur 1e clinic / 14.30 - 15.30 uur 2e clinic
BaLaDe op Wielen, locatie: Rondom het gebouw
 13.30 - 14.30 uur
Dansmarathon, locatie: Podium speelveld noordzijde
 13.30 - 14.30 uur, doelgroep: kinderen groep 1-8
Gratis kinderopvang

De opbrengsten van deze sponsordag komen ten bate van:
Villa Pardoes en de realisatie van het hekwerk Basisschool Baardwijk

Inschrijven:
Ga voor meer informatie over de activiteiten én aanmelding naar: 
www.BaLaDe.nl/activiteiten.asp

 

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door: 
Attractiepark Toverland Sevenum, Bakkerij Hans van Beijnen, Below Waalwijk, 

Casade, Fysiotherapiepraktijk van Heeswijk / Van de Valk, Gemeente Waalwijk, 

Mikz, Moonen Attractieverhuur, C. Pot Verhuizingen, Puur Fitness Tilburg, 

De Vennen Dongen, Welten Sport en Gezondheidscentrum ’s Gravenmoer

Bewoners aan het woord

Adverteren? 
Wilt u adverteren in de volgende uitgave van de BaLaDeBode,
informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden: BeterBest@BaLaDe.nl



BaLaDeBode Colofon

Vergaderen?

Ken uw wijk!

Meer weten? Neem contact op met Glenn van der Vleuten, 06 46 25 26 72.

Vergaderen. Sommigen doen niets liever, voor anderen is het een 
nood-zakelijk kwaad. Bent u de organisator van een vergadering? 
Zakelijk, met buurtgenoten, uw club of vereniging? Vergaderen, dat is 
een van de vele dingen die u in BaLaDe kunt doen. U hebt alle trainings- 
en vergaderfaciliteiten tot uw beschikking. Er zijn ruimtes voor congressen, 
symposia, netwerkbijeenkomsten of evenementen. Er zijn zelfs flexwerk-
plekken, tijdelijke en ook vaste ruimtes voor u en uw activiteiten. 

Wat u ook nodig hebt voor uw vergadering, in BaLaDe is alles binnen 
handbereik. Audiovisuele middelen. Presentatiemiddelen. Catering. 
Receptiediensten. Alles voor een goed verzorgde en goed georganiseerde 
bijeenkomst. 

De tarieven zijn ronduit scherp, zeker wanneer u vergadert over zaken die 
de wijk aangaan. Dat het qua representatie ook dik voor elkaar is hoeven 
we u niet uit te leggen. Want u kent het BaLaDe-gebouw. Het staat letterlijk 
en figuurlijk midden in úw wijk.
 

U mist ‘iets’ in onze wijk, zo liet u ons 
weten. Een plek waar het leuk is om 
samen te komen, een plek waar we 
samen leuke dingen doen, een plek 
waar we samen leuke dingen 
beleven, een plek die bruist...

Die wens hebben we ter harte 
genomen. BaLaDe wil graag dat 
bruisende hart zijn, vóór u maar 
vooral samen mét u. Daarom zijn 
we met een speciaal team aan de 
slag gegaan om allerlei leuke 
activiteiten te bedenken en te 
organiseren.

Afgelopen zomer bijvoorbeeld waren 
in het Grand-Café op een groot 
scherm alle wedstrijden van het 
Nederlands elftal te zien. U vond dat 
leuk, liet u ons weten. Daarom willen 

we dat vaker gaan doen, 
bijvoorbeeld tijdens Prinsjesdag, 
grote sportevenementen of 
belangrijke nationale of 
internationale gebeurtenissen.

Op 8 september was BaLaDe 
opnieuw het bruisend hart, niet 
alleen voor de wijk maar ook voor 
de ‘Mini 80 van de Langstraat’. 
Op 20 oktober is BaLaDe het 
bruisend hart waar kinderen en 
volwassenen zich samen in gaan 
zetten voor het goede doel. Tijdens 
‘BaLaDe in Beweging’ staan er onder 
meer een spinningmarathon, Zumba 
en fitness op het programma.

Lijkt het u leuk om mee te denken 
of om mee te doen? 
Uw hulp is méér dan welkom!

Wat zou u graag zien dat er 
georganiseerd wordt? 
Dat mag van alles zijn: kookwork-
shops (Indisch, Turks, Surinaams...), 
maar ook danscursussen, computer-
lessen en noem maar op. Alle ideeën 
en initiatieven zijn van harte welkom!

Stuur een mailtje naar 
activiteiten@BaLaDe.nl. 
Of liever nog: loop even binnen. 
U bent van harte welkom!

De BaLaDeBode is een uitgave van: BaLaDe
Redactie:  Nancy Pagie - BaLaDe
Vormgeving, opmaak en productie:
  Schellekens Creatieve Communicatie
  Sprang-Capelle
Fotografie: Studio Piet Pulles, Waalwijk
Teksten:  Klijn Teksten, Drunen
Drukwerk: Drukkerij De Groot, Goudriaan

Wilt u meedenken of meedoen? Wilt u iets kwijt naar aanleiding 
van deze uitgave of u aanmelden als vrijwilliger? 
Uw belangstelling stellen wij zeer op prijs!
Bel naar de receptie of stuur een bericht naar: BeterBest@BaLaDe.nl

Herkent u deze foto’s?
Deze foto’s zijn genomen in de wijk BaLaDe. Wie (her)kent deze details 
en weet bij welke gebouwen ze horen? Mail uw antwoorden naar 
BeterBest@BaLaDe.nl. Onder alle goede inzendingen verloten we een 
exemplaar van ‘Baardwijk in het Nieuws’.

BaLaDe
BaLaDe  BaLaDe 1, 5142 WX Waalwijk  T 0416 76 01 00  F 0416 76 01 01  E info@balade.nl  www.BaLaDe.nl

Openingstijden BaLaDe: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur
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BaLaDeBode
digitaal ontvangen?
Stuur een e-mail naar: BeterBest@BaLaDe.nl en u ontvangt 

de volgende uitgave van de BaLaDeBode digitaal.

Foto: Martha Kivits

Foto: Martha Kivits

Geldig in oktober en november 2012

Een bruisend hart

Foto: Martha Kivits

Wist u dat de bezorging van de BaLaDeBode ten goede komt van 
een irrigatie-project in het dorpje Majarilo, in het noorden van Malawi. 
Dit project - van de Africa at Heart Stichting - zorgt ervoor dat het gehele 
jaar groenten verbouwd kunnen worden op de akkers. Op deze manier
  is er voldoende voedsel, ook voor de ouderen en wezen in het 

dorp. Meer informatie: africaatheartfoundation@gmail.com


