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Activiteiten Stichting Parkpaviljoen Waalwijk.  
 

Uitstippelen van de nieuwe koers van het Parkpaviljoen  (in samenwerking 

met partnerorganisaties). 

Stichting Parkpaviljoen wil een (grotere) rol blijven spelen in het sociale en 

maatschappelijke leven in Waalwijk en gooit het roer om. 

Met deze insteek werd het jaar 2015 gestart bij een bijna 60 jaar oud gebouw 

dat in 1956 door gemeente is gebouwd  in de nabijheid van het wandelpark 

als ‘gezellig onderkomen voor de oudjes van Waalwijk’. 

Het huidige bestuur heeft in overleg met gemeente besloten het roer om te 

gooien en is begonnen met het veranderen van het interieur naar een meer 

eigentijdse sfeer en er is een nieuwe doelstelling geformuleerd: het 

organiseren van diensten en activiteiten voor inwoners, gericht op 

ontmoeting, versterken eigen kracht  en onderlinge hulp en ontwikkeling. 

Voorbeelden hiervan zijn ‘Thuis met dementie’ waarbij mensen met de ziekte 

dementie en hun mantelzorgers met regelmaat activiteiten hebben in en 

rondom het Parkpaviljoen; Stichting Senioren Waalwijk heeft plannen voor het 

met regelmaat organiseren van een mantelzorgcafé in het Parkpaviljoen 

bedoeld om mantelzorgers de aandacht te geven die zij verdienen. 

Bestuur staat open voor het ontvangen van nieuwe groepen/initiatieven. 

Beide zalen, Parkzaal 1 en Parkzaal 2, worden door de Stichting zelf gebruikt 

maar daarnaast is er voldoende ruimte om die zalen te verhuren. 

Parkpaviljoen beschikt over een groot terras dat uitnodigt voor het 

organiseren van activiteiten buiten mede omdat het gelegen is in een 

schitterende rustige groene omgeving tegenover de openbare boulesbanen 

en aan de prachtige beukenlaan die vanaf de Grotestraat leidt naar het 

mooie wandelpark.       

Stichting Parkpaviljoen wordt gedragen door een groep vrijwilligers die 

probeert het Parkpaviljoen toekomstbestendigheid te geven waarbij men 

open staat voor samenwerking met andere partijen om het doel van de 

Stichting vorm te geven op de vraagstukken van deze tijd.  

Het prachtige gebouw gelijkend op een knus landhuisje en opgetrokken uit 

grote natuurstenen (flag-stones uit Limburg) wil een gastvrij en gezellig 

ontmoetingscentrum zijn in het centrum van de stad waar iedereen zich thuis 

voelt en waar de inzet van de vele vrijwilligers dit mogelijk maken. 

Parkpaviljoen wil een vooraanstaande rol claimen in het Waalwijkse op 

sociaal welzijnsgebied (laagdrempelig) met een perfecte uitstraling naar de 

gemeenschap van Waalwijk. 

De veranderende samenleving om ons heen vraagt om nieuwe 

doelstellingen en daarom wil bestuur vastberaden en zelfverzekerd met 

overtuiging handelen om de nieuwe plannen te realiseren. Overleg met 

collega’s met dezelfde soort doelstellingen en conform de door 

gemeenteraad in 2015 opnieuw vastgestelde doelstellingen voor de 
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ontmoetingsruimten gaan wij de dialoog aan om een bijdrage te leveren 

aan het welzijn van gemeente en haar inwoners.   

     

Huidige situatie activiteiten: 

- Vrije inloop voor inwoners op dinsdag- donderdag- en zaterdagmiddag. 

Sinds juni 2015 is deze vrije inloop alcoholvrij. Er is geen vast programma, 

gebruik wordt gemaakt van de beide biljarts, er wordt gekaart en er is 

ruimte om elkaar te ontmoeten.    

- De ruimte in het Parkpaviljoen is verdeeld in zaal 1 publieksruimte met bar 

en 2 biljarts en een kleinere zaal 2 die geschikt is als conferentieruimte. 

Gebouw is gerenoveerd en rookvrij. In 2013 is het meubilair vernieuwd. 

Beide ruimtes hebben grote schermen en beamers. Parkpaviljoen beschikt 

over een WIFI-aansluiting.  

- Activiteitencommissie Parkpaviljoen organiseert enkele grotere 

evenementen per jaar. Men vermaakt zich in de dagelijkse gang met 

biljarten, kaarten, sjoelen, dammen, schaken, tv-kijken en buurten. Er 

wordt gewerkt met vrijwilligers die iedereen van natje en droogje voorzien, 

de orde handhaven en in geval van calamiteiten optreden en het 

dagelijkse schoonmaakwerk aan zalen en toiletten verrichten. 

Gastvrouwen, gastheren zijn verplicht gediplomeerd (BHV/EHBO/IVA).     

- Dinsdagavond is vaste clubavond van de Eerste Waalwijkse 

Pétanque Club ‘Boules d’ Árgent’. Op die avond zijn er twee 

gastvrouwen/gastheren aanwezig. 

De Boulesclub is er ook op zondagmorgen met een kleinere groep van 

11.00 tot 13.00 uur. De barbezetting wordt dan door de boulesclub zelf 

geregeld met mensen die op aanwijzing van het Parkpaviljoen zijn 

opgeleid zodat zij aan de aan gastvrouwen/gastheren  gestelde eisen 

voldoen. 

Boulesclub heeft 6 toernooien op zondag per jaar. 

- Vaste huurders zijn bestuur Katholieke Bond voor Ouderen (KBO 1 x per 

maand), Stichting Senioren Waalwijk (SSW 1 x per 6 weken), Wijkcontact 

Waalwik Noord  (WOP 1 x per 2 maanden). Hierbij is een 

gastvrouw/gastheer aanwezig. 

- Met de werkgroep ‘Thuis met dementie’ (onderdeel van 

Dementievriendelijke gemeente, DVG) is een hechte relatie ontstaan. Een 

gastheer en gastvrouw van het Parkpaviljoen worden begeleid door 

dementieconsulent en vormen samen de vaste gastvrouw/gastheer elke 

1e en 3e dinsdag van de maand wanneer een activiteit wordt 

georganiseerd in en rondom het Parkpaviljoen voor mensen met de ziekte 

dementie en hun mantelzorgers. Daarbij wordt dankbaar gebruik 

gemaakt van de prachtige omgeving met het wandelpark en de 

boulesbanen. Parkpaviljoen biedt dagopvang met activiteiten in een 

gebouw met terras in een rustige, mooie groene omgeving. Er zijn plannen 

om deze dienstverlening uit te breiden.   

- In de avonduren worden ruimtes regelmatig verhuurd aan vereniging van 

eigenaren uit de omgeving (Plantlust/Looimeester/Grotestraat/Opde 

Heul/St.Janshof). Verder is er verhuur aan Bijenhoudersverenigng de 
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Langstraat, Coöp Huudersvereniging Waalwijk Wonen, Wereldwinkel 

Waalwijk, Stichting Wandelpark, Zonnebloem regio Midden-brabant.  

- Op woensdag en vrijdagmorgen wordt er schoongemaakt door een 

schoonmaakbedrijf. 

- Met Gemeente is er een huurovereenkomst gesloten voor Parkpaviljoen 

voor 10 jaar ingaande 1-1-2011. 

 

Overige zelf georganiseerde activiteiten in 2015 (gerealiseerd door 

activiteitencommissie): 

.- Deelname aan NL-doet. 

.- Openstelling als stembureau. 

.- Zomeractiviteiten met fietstocht, sjoel de boulestoernooi,  

ouder-kindspeelmiddag, caraïbische middag met salsadansen. 

.- Parkpaviljoen werd ook opengesteld op de feestdagen: Koningsdag, 2e 

Paasdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaartsdag en 2e Kerstdag. 

.- Kaartcompetitie, een voorleesmiddag, lezingen en koffieconcerten 

werden georganiseerd.  

 


