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 Activiteiten 2018 (Bijlage 1 bij jaarverslag 2.3). 
- Vrije inloop voor inwoners op dinsdag- donderdag- en zaterdagmiddag; in de 
zomerperiode 1 mei tot en met september is er ook op woensdagmiddag openstelling   
van 13.00 tot 17.00 uur. Tijdens vrije inloop is na 15.00 uur beperkt alcoholgebruik 
mogelijk (maximaal 2 alcoholhoudende drankjes per persoon). Er is geen vast 
programma. Er is ruimte om elkaar te ontmoeten en men kan gebruik maken van de 
grote zaal met 2 biljarts en diverse spellen zijn beschikbaar. In de zomermaanden is 
het terras open. Gedurende het hele jaar is het op de 2e en 4e zondag van de maand 
gratis vrije inloop met een optreden/presentatie. In de zomermaanden vindt het 
optreden genaamd Muziek met… op het terras plaats. In de winterperiode doen wij het 
binnen en zijn er ook ontmoetingen met presentaties van aansprekende Waalwijkers 
genaamd Buurten met…. Gebleken is dat de zondagmiddagformule aanslaat en vaak 
is het er erg druk. 
- De ruimte in het Parkpaviljoen is verdeeld in Parkzaal 1, de publieksruimte met bar 
en 2 biljarts, en de kleinere Parkzaal 2 die geschikt is als conferentieruimte. Beide 
ruimtes hebben grote schermen en beamers. Het Parkpaviljoen beschikt over WIFI.  
Er wordt gewerkt met gastvrouwen en gastheren die iedereen van natje en droogje 
voorzien, de orde handhaven, 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’ Argent’. De Boulesclub is er ook op zondagmorgen met een kleinere groep van 
11.00 tot 13.00 uur. Boulesclub heeft 6 toernooien op zondag per jaar. 
-   Woensdagavond is de vaste clubavond van kaartclub Herensociëteit de 
Gezelligheid.   
- Vaste huurders zijn Stichting Senioren Waalwijk, Wijkcontact Waalwijk Noord 
(WOP), Stichting Wandelpark, Stichting Nature For Live, Thuis met dementie, 
Vrouwenvereniging Gezellig Samen, Zangwerkatelier, Kooklab en ContourdeTwern. 
Met deze organisaties worden nauwe contacten onderhouden.  
- Met de werkgroep ‘Thuis met dementie’ (onderdeel van Dementievriendelijke 
Gemeente DVG Waalwijk) is een hechte relatie ontstaan. Een gastheer en 2 
gastvrouwen van het Parkpaviljoen worden begeleid door de dementieconsulent en 
vormen samen de vaste gastvrouw/gastheer op de dinsdagmorgen. Er wordt dankbaar 
gebruik gemaakt van de prachtige omgeving met het wandelpark en de boulesbanen. 
Parkpaviljoen biedt dagopvang met activiteiten in een gebouw met terras en in een 
rustige, mooie groene omgeving.     
- In de avonduren worden ruimtes regelmatig verhuurd aan verenigingen van 
eigenaren uit de omgeving (Plantlust/Looimeester/Grotestraat/Op de Heul/St.Janshof). 
Verder is er verhuur aan Bijenhoudersvereniging de Langstraat, Coöp 
Huurdersvereniging Waalwijk Wonen, Wereldwinkel Waalwijk, Buurtbusvereniging, 
Zonnebloem, Verlichte Ster etc. 
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-    In samenwerking met ContourdeTwern is op donderdagmorgen een taalgroep 
actief. 
 

 Overige zelf georganiseerde activiteiten in 2018 (gerealiseerd 
door activiteitencommissie van het Parkpaviljoen): 

.- Nieuwjaarsreceptie. 

.- Deelname aan NL-doet samen met Stichting Wandelpark en deelname aan 
Burendag mogelijk gemaakt met subsidies van het Oranjefonds. 
.- Ontmoetingsbijeenkomsten: vriendenkringen met MEE en gespreksgroepen met 
Womeninc 
.- Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad op 21/3 is Parkpaviljoen stemlokaal 
geweest. 
.- Startplaats voor wandelingen DiabetisChalenge van mei t/m september. 
.- Start van een kookclub in maart: Kooklab. 
.- Zeer succesvolle start van Eten met… Bert op donderdagmiddag (17.00 uur). 
Onze ‘huiskok Bert’ kookt wekelijks een 2 gangendiner tegen een zeer lage prijs. 
Het gehele jaar is het elke donderdagmiddag ‘volle bak’. Voor diverse mensen die 
alleen zijn een welkome afwisseling in hun dagelijkse leven. De keukeninventaris 
hebben wij kunnen verbeteren door een donatie uit het wijkbudget en door een gift 
van een tevreden vaste bezoeker van de donderdagavond.  
Extra edities van Eten met… Bert werden aangeboden middels een 
aspergemiddag, een mosselmiddag en een kerstdiner. 
.- 25/1    Nationale gedichtendag met Dave de Laat. 
.- 28/1    Muziek met… T & T. 
.- 25/2    Muziek met… Driessens Orkest Solo. 
.- 9/3      Vrouwenverwendag. 
.- 11/3    Buurten met… de Deurzakkers. 
.- 25/3    Muziek met… Fleur Heijne. 
.- 31/3    Muziekfestival Project P voor de jeugd. 
.- 22/4    Muziek met… Elrieke en Friends. 
.- 5/5      Stadsquiz/ Wollukse kwis. 
.- 13/5    Aspergemiddag verzorgd door de huiskok Bert. 
.- 27/5    Parkfestijn samen met Stichting Wandelpark. 
.- 10/6    Muziek met… Autistic Cowboys. 
.- 24/6    Muziek met… Midlife Crisis. 
.- 8/7      Muziek met… Herries Gang Band. 
.- 5/8      Muziek met… Cas Heim. 
.- 12/8    Muziek met… Vurdurdeweek 
.- 18//8   Muziek met… Bonaparty         
.- 23/9    Muziek met… de Silvertunes. 
.- 2-14/10 Deelname aan Clubkas campagne Rabobank 
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.- 5/10  Deelname aan Talenten van de Langstraat (Contourde Twern) met een 
Workshop kooklab. 
.- 14/10 Muziek met… Flabbergasted. 
.- 28/10 Muziek met… Meatlove tribute 
.- 11/11 Buurten met… kunstenares Josien Broeren. 
.- 16/11 Boekpresentatie van Café Centraal. 
.- 18/11 Mosselmiddag verzorgd door de huiskok Bert. 
.- 25/11 Muziek met… Hans van Heyningen. 
.- 9/12   Buurten met… 2 wethouders. 
.- 23/12 Muziek met… Kerstliederen met Zangwerkatelier. 

      .- 25/12 Kerstdiner verzorgd door de huiskok Bert. 
 
 
 
 

 
 

9 maart Vrouwenverwendag → ook voor vrouw in de dop! 
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