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Evenals in 2020 kon een aantal dorpsactiviteiten vanwege beperkende coronamaatregelen niet 

georganiseerd worden. Enkele werden wel voorbereid, maar moesten toch worden afgeblazen 

vanwege nieuwe maatregelen. Vergaderingen en andere overlegvormen, met onder andere de 

Gemeente, vonden voor een klein deel online plaats, maar voor het merendeel fysiek, zij het dat 

soms enigszins geïmproviseerd moest worden gezien de noodzaak van ‘afstand houden’. 

 

Overleg met de Gemeente, zowel mondeling als schriftelijk, vormde een vast en belangrijk onderdeel 

van de activiteiten van het bestuur. Tijdens de twee ‘wandelingen’ met wethouder Remco van de 

Belt en gemeentesecretaris Eva van der Bruggen, was communicatie een belangrijk onderwerp. Onze 

suggestie een contactpersoon op beleidsniveau voor de dc’s binnen te gemeente aan te wijzen werd 

positief ontvangen. Daarnaast passeerden ook praktische zaken de revu.  

In andere contacten met de Gemeente is veel tijd besteed aan:  

 Het parkeerterrein bij het Groeneweggetje (inmiddels gerealiseerd) + verlichting (waarover 

afspraken zijn gemaakt). 

 Het watertappunt bij de kerk; hierover is veel mondeling en schriftelijk contact geweest. 

Nadat Waalders een ludieke protestactie hadden georganiseerd om het watertappunt te 

kunnen behouden, besloot de Gemeenteraad dat hiervoor gefaciliteerd moest worden. Er 

bleken echter veel haken en ogen te zitten voor wat betreft het punt ‘verantwoordelijkheid’. 

Uiteindelijk is toestemming gegeven het watertappunt te behouden mits er een bordje ‘geen 

drinkwater’ op komt. De afwikkeling is nog gaande. 

 Het Kunstwerk bij de kerk (‘Onder de sterren’) van Ton Kalle is in overleg met de Gemeente 

geplaatst en aan de Gemeente overgedragen. 

 Kunstwerk van Ton Kalle (‘Heb je die vogel gezien?’) in Waalenburg: bij de werkgroep 

‘aanschaf TESO-kunstwerk’, dat aanvankelijk bestond uit Corrie de Jager en Guus Lange,  

heeft Henk Broekman zich later gevoegd. De onderhandelingen over de overdracht van de 

verantwoordelijkheden zijn bijna afgerond.  

 Het onderhoud van het pleintje bij de kerk (‘Bellevue’), inclusief de banken, is door de 

Gemeente overgenomen van Gerrit Boot, die zich – samen met anderen – jarenlang heeft 

ingespannen om het pleintje te onderhouden en een aangename plek te laten zijn voor 

passanten. Met dank! 

 Mooier De Waal: de oorspronkelijke werkgroep, bestaande uit een aantal bewoners, heeft 

zichzelf opgeheven en de verantwoordelijkheid overgedragen aan de dorpscommissie. 

Vanuit de dorpscommissie heeft een werkgroep (Corrie, André, Guus, aangevuld met Ton 

Domhof) veelvuldig contact gehad met de Gemeente om het project vlot te trekken. Dat gaat 

enigszins moeizaam.  

 

Verdere activiteiten en onderwerpen: 

- De puzzeltocht Paaseieren zoeken was heel leuk en een groot succes. Met dank aan Corrie en 

Samantha. 

- Op Koningsdag brachten bestuursleden tompoucen rond aan kwetsbare Waalders en 

donateurs. 

- De Weelder is driemaal uitgebracht, en blijkt nog steeds een veelgelezen, aantrekkelijk blad. 

Lof voor de redactie: Olga, Anita, Bert en Martine. 



- De Herfstmarkt op 17 oktober werd druk bezocht, was gezellig en een succes. N.a.v. de 

evaluatie werd besloten de herfstmarkt volgend jaar te houden van 11-14.00 uur (i.p.v. 15.00 

uur). De aanvraag voor zondag 23 oktober werd ingediend en is goedgekeurd. 

- De Sinterklaasviering werd voorbereid maar moest op het laatst worden afgeblazen. Monica, 

Samantha en haar kinderen brachten de kadootjes bij de (klein-)kinderen thuis, zodat het 

toch een beetje Sinterklaas werd.  

- 3 oktober namen we afscheid van dorpshuisbeheerder Joke Brom. Het werd een feestelijke, 

gezellige avond waar ongeveer 60 Waalders en donateurs Joke een hartelijk afscheid 

aanboden met cadeau’s (namens de Dorpscommissie en de Stg Dorpshuis), sketches, 

speeches en een lekker buffet dat door Wessel en Annet was samengesteld. De nieuwe 

beheerders, Simone en Marco Schipper, namen de algehele, sfeervolle verzorging voor hun 

rekening.   

- Om het leed van ‘geen kerstviering’ enigszins te verzachten ontvingen alle Waalders en 

donateurs een tegoedbon voor 5 oliebollen, af te halen bij de kraam bij de AH. Hiervan is 

gretig gebruik gemaakt. 

- Er zijn veel berichten geplaatst en verwerkt op de website, die met expertise wordt beheerd 

door vrijwilligers Ton en Joke.  

- Maandelijks is door vrijwilligers het oud papier opgehaald. 

- Er is contact geweest met de nieuwe voorzitter van Waelstee, Jan Beijert, in eerste instantie 

over de problemen met parkeren bij het dorpshuis, op het museumterrein. Dit heeft geleid 

tot een bevredigende oplossing.  

 

Bij veel activiteiten is de hulp van vrijwilligers onontbeerlijk. Veel Waalders zetten zich voor het dorp 

in. Ook vanaf deze plaats: heel hartelijk dank!  

 

 

De Waal, 7 april 2022 

Lida Wels, secretaris 

 


