
Nieuw initiatief van Stichting Parkpaviljoen Waalwijk 
word ‘Vrienden met…het Parkpaviljoen’ 
 

Na jaren van hard werken heeft het Parkpaviljoen in Waalwijk zich weer terug op de kaart gezet en 

zijn bestuur en vrijwilligers toe aan een volgende stap. Verbinden blijft het hoofddoel van de 

stichting. Daarom wordt er binnenkort dan ook gestart met een gezelligheidsvereniging. Via een 

gratis app blijf je op de hoogte van de activiteiten en heb je vrienden uit de vereniging onder 

handbereik. Hoe het werkt leggen we graag aan je uit….. 

Het Parkpaviljoen neemt uiteraard het voortouw en start met een groepsapp. Om mee te doen kun 

je jezelf aanmelden per e-mail. Je wordt dan lid van de vereniging ‘Vrienden met…het Parkpaviljoen’. 

Om op te starten worden er een aantal laagdrempelige activiteiten georganiseerd. Iedereen is van 

harte welkom om mee te doen maar als lid van de vereniging heb je een streepje voor. Leden krijgen 

voorrang bij reserveren, als er eens entree wordt gevraagd betalen leden een gereduceerde prijs, via 

de groepsapp hoor je als eerste van een activiteit en betaal je geen huur als je zelf een activiteit wilt 

opzetten voor ‘Vrienden met…’. Het zelf opzetten van een activiteit doe je door anderen via de app 

uit te nodigen. Bijvoorbeeld: “ik ga vanmiddag shoppen, wie gaat er mee” of “zin om te kaarten in 

het Parkpaviljoen”? Misschien bedenk je een interessant onderwerp waarvoor je iemand uit wilt 

nodigen om een lezing te komen geven? Je kunt het zo gek niet bedenken. Je zoekt binnen de 

gezelligheidsvereniging mensen en onderneemt in samenspraak met het Parkpaviljoen. 

Maar zover is het nog niet. Meer informatie of direct aanmelden? Stuur een mailtje naar: 

vrienden@parkpaviljoenwaalwijk.nl. Lid worden is gratis en verplicht je tot niets. Of je meedoet aan 

een activiteit of mee wilt helpen met de organisatie beslis je per keer. De eerste activiteit, waarbij 

ook niet leden van harte welkom zijn, hebben wij al voor je gepland; omdat samen eten nu eenmaal 

gezellig is kun je in het kader van de 14e Nationale Pannenkoekdag, op zaterdag 21 maart 2020, 

pannenkoeken komen versieren en eten met je (klein)kinderen. Meer info hierover volgt nog. Er zit al 

een fietstocht in de planning en een leuke wedstrijd, verder is het aan jou. Meld je aan via 

bovenstaand e-mailadres, word ‘Vrienden met….het Parkpaviljoen’ en de rest gaat vanzelf…. 
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