DE LANGSTRAAT

Living statue
en mimespeler
Kevin Gorczynski

‘Wollukse’
talkshow
Zus op Zondag

Genieten. We kunnen
eindelijk weer naar

BUITEN!

juni 2011 gratis meenemen!
www.nederlandbruist.nl

WAALWIJK

Echte mannen
dragen hakken!

Een echte held trekt natuurlijk zijn schoenen uit, om vervolgens met
blote voeten door het nog vochtige gras een flinke wandeling te gaan
maken. Dauwtrappen. Traditiegetrouw gebeurt dit vroege ochtendritueel
op Hemelvaartsdag.

ALLES IS MOGELIJK!

NH Waalwijk een ideale locatie voor uw feesten & diners. Voor evenementen als een besloten tuinfeest
of een barbecue biedt NH Waalwijk diverse mogelijkheden, geheel op maat en naar úw wensen. Het
prachtige terras aan de voorzijde of de mooie binnentuin is een ideale locatie voor uw event.
NH Waalwijk Adviseert:
		
Uitgebreid BBQ in onze Binnentuin		
		
Vanaf € 24.50 p.p. min. 20 pers		
			

Private Dining
Vanaf € 32.50 p.p.

min. 10 pers

Dauwtrappen heeft niets met leder
en schoenen te maken, maar
het is wel een leuke link naar de
maand juni. De zomer begint en
de natuur is volop in bloei. Juni
is dit jaar ook de maand van
Hemelvaart en Pinksteren, maar
juni is voor velen vooral de maand
van Vaderdag.

Voor dranken arrangementen informeren wij u graag op maat!

Bevrijdingsweg 1 5161 BZ Waalwijk | 0416 - 67 46 84 | nhwaalwijk@nh-hotels.com | www.nh-hotels.com

Op deze derde zondag in juni
worden papa’s extra in het
zonnetje gezet. De leukste manier
om vader te verrassen is door iets
gezelligs met hem te gaan doen.
Neem vaderlief bijvoorbeeld eens
mee naar het Nederlands Leder &
Schoenen Museum.

Mannending
Schoenen, dat is toch typisch
een ‘vrouwending’? Je hoort het
vader in gedachten al zeggen.
Maar weet hij bijvoorbeeld dat
hakken van oorsprong eigenlijk
een mannending waren? De hak
is uitgevonden om te voorkomen
dat de voet tijdens het paardrijden
uit de stijgbeugel zou glijden. En
weet papa hoe leer wordt gelooid,
voor er uiteindelijk een mooi paar
schoenen van wordt gemaakt?
Na een bezoek aan de afdeling
Ambacht en Techniek weet hij hoe
het in elkaar zit en wil hij zeker ook
nog een kijkje nemen bij de vaste
schoenenopstelling in het museum!
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Nederlands Leder &
Schoenen Museum
Elzenweg 25
5144 MB Waalwijk
tel. 0416 - 33 27 38
fax 0416- 34 41 76
www.schoenenmuseum.nl

Colofon
Bruisende lezer,
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Oplage 7.500 Exemplaren
Contact de langstraat Bruist
Mieke van Os
Wendelnesseweg West 67
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Op de cover van dit juninummer van De Langstraat
Bruist ziet u het al. Genieten, eindelijk weer naar
buiten. Barbecuen, tuinieren, lekker luieren in
het zonnetje. Voor mij was dit de laatste jaren een
onbekend fenomeen. Op een bovenetage zonder
zelfs een balkon valt er weinig te barbecueën of te
tuinieren. Maar nu is daar verandering in gekomen,
een heel huis(je) met een prachtige tuin voor mijzelf,
dat wordt SUPER genieten! En ook nog met een
kantoor erbij met openslaande tuindeuren en een
heuse veranda. Dus zelfs werken kan buiten op de
veranda, is dat niet een luxe?

De evenementen deze maand zijn ook nagenoeg
allemaal buitenevenementen: wandelingen,
4-daagsen, excursies, dus geniet ervan. In dit
nummer natuurlijk ook weer een interview met
een bekende Langstrater, een piepjonge deze keer:
Kevin Gorczynski uit Waspik. En een artikel over de
‘Wollukse’ talkshow Zus op Zondag die op 19 juni voor
de laatste keer van dit seizoen plaatsvindt.
Genoeg te lezen en te beleven deze maand dus.
Volgende maand verschijnt er een dubbelnummer
juli/augustus van De Langstraat Bruist. Kan ik lekker
een paar weekjes van mijn eigen tuintje genieten!

5161 ZH Sprang-Capelle
T 088-7340030, M 06-43780881
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delangstraat@nederlandbruist.nl
Contact Hoofdkantoor
Nederland Bruist C.V.
T 076-7115340
nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl
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Met vriendelijke groet,
Mieke van Os

Als de zon schijnt, is het buitenleven vaak onvermijdelijk.
Veel mensen trekken er daarom op uit en genieten met
volle teugen van alle buitenactiviteiten die te doen zijn.
Wat is nu mooier dan genieten van de zon op een plaats
waar jij het liefste bent.

Wat ga jij
doen deze
zomer?
kamperen of creperen?
De vakantiemaanden komen eraan en massaal
trekken wij Nederlanders naar Frankrijk en Italië.
Bepakt en bezakt, in een overvolle auto, rijden we
achter elkaar aan naar de mooiste, grootste en
meest ontspannen camping van dat gebied. En als
we er eenmaal zijn, kan de welverdiende vakantie
beginnen. De ene gaat voor de luxe stacaravan met
alle benodigde accessoires aan boord, terwijl de ander
genoegen neemt met een klein tentje. Het gevecht

met tentstokken is gelukkig verleden tijd;
de eenvoud van de huidige tenten zorgt
namelijk voor een stressvrij begin.
De kinderen kunnen spelen met de
nieuwe vriendjes en vriendinnetjes,
terwijl de volwassenen hun hart kunnen
ophalen tijdens het ontdekken van de
lokale omgeving. Het belangrijkste van
kamperen? Vertraag je tempo en geniet
van iedere minuut die je buiten bent.
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Feesten onder de zon

ontspannen de tuin in

Ook als je niet naar het zuiden afreist, maar
het hoogseizoen in Nederland doorbrengt, kun
je leuke activiteiten ondernemen. Een dagje
strand, een terrasje in het centrum of lekker
picknicken in het bos. Als het weer het
toelaat, pakken we onze kans en genieten we van de schaarse uurtjes zon.
Het is vaak prima festivalweer en het
is daarom niet gek dat er ieder weekend wel ergens een evenement te
bezoeken valt. Ook in juni is er voldoende te doen, zoals het Parkpop
in Den Haag, de ZomerZondagen in
Rotterdam, Concert at Sea in Scheveningen of het Jazzfestival in Breda. En als
dat niet voldoende is, zijn er nog altijd de
plaatselijke activiteiten uit jouw omgeving. Vraag het na bij de VVV.

Een goed boek lezen in de zon of
een lekker wijntje drinken bij het
eten kunnen prima alternatieven
zijn, als je liever een dag in de
tuin doorbrengt. Iedere dag met
stoelen en kussen sjouwen hoeft
binnenkort niet meer. Er zijn
namelijk tuinmeubelen in aantocht
die het gehele jaar buiten kunnen
staan. Ze zijn gemaakt van acryl en
polyamide, die waterafstotend zijn
en dus goed schoon te houden.
Als je ze wilt gebruiken, hoef je ze
dus alleen maar even af te doen.
Ideaal voor zomer en winter en het
scheelt weer ruimte in je garage of
schuur.

kind kan de was doen
Samen met je tweejarig zoontje zit je
in de achtertuin op het moment dat de
deurbel gaat. Hij zit heerlijk te spelen,
maar je wilt hem niet alleen laten met
alle gevaarlijkheden in de tuin. Als je
een kindvriendelijke tuin inricht heb
je daar minder omkijk naar. Iedereen
weet dat een vijver, hoe ondiep die
ook is, funest kan zijn voor een jong
kind. Maar voorkom daarnaast dat
je giftige planten, zoals goudenregen of
brandnetels, in de tuin hebt staan. Ook is
het niet erg handig om overal potjes en plantjes
weg te zetten, waarover de kleintjes kunnen
struikelen. Een stukje gazon in een opgeruimde
tuin is de ideale plaats om je kind te laten
spelen.
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Heb jij voldoende activiteiten
gepland staan om de
komende maanden door te
brengen? Geniet van de mooie
momenten en zorg voor een
bruisende zomer!

Cees Persoons Complete woninginrichting in de
Hoofdstraat in Kaatsheuvel was al hét adres voor
al uw gordijnen, tapijt, laminaat, binnenzonwering
en woonaccessoires. Sinds enkele weken heeft
Cees Persoons er een uitgebreide collectie
woonaccessoires bij. Als enige in de Langstraat
is Cees Persoons Complete woninginrichting een
‘Riverdale inspiration shop’.

Riverdale by Cees Persoons
Shop in shop
In de toch al zeer complete winkel is een prachtige collectie
woonaccessoires te vinden van het gerenommeerde merk Riverdale.
Een basiscollectie van 1200 producten zoals kussens, windlichten,
kaarsen, bloemen en servies wordt elk half jaar uitgebreid met 350 nieuwe
producten, afgestemd op de seizoenen. Voor elk jaargetijde andere
woonaccessoires.
Maandelijkse ‘Must Have Collectie’
Wil je jouw huis aankleden met prachtige woonaccessoires, ga je
verhuizen, zoek je een leuk cadeau of wil je jezelf eens verwennen? Kom
inspiratie opdoen bij de Riverdale inspiration shop van Cees Persoons
Complete woninginrichting. Let vooral ook op de ‘Monthly Musthavecollectie’ van Riverdale. Ook voor uw complete woninginrichting staan
Cees en zijn team voor u klaar, voor een vakkundig advies en topkwaliteit
producten.
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Cees Persoons
Hoofdstraat 57
5171 DJ Kaatsheuvel
tel. 0416 - 53 08 40
persoons-wooncomfort@home.nl

ADOPTEER
EEN PUP
ADOPTEER
EEN PUP
14%
bijtelling

ADOPTEER EEN PUP

Geen
wegenbelasting

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.
EN
HELP
’M
BLINDENGELEIDEHOND
EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN. WORDEN.

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL
WWW.ADOPTEEREENPUP.NL
WWW.ADOPTEEREENPUP.NL

Vanaf
€ 25.990,-

VAN DORST WAALWIJK
vandorst.nl

Geen
BPM

M

ime
is een wereldtaal
die iedereen verstaat

Kevin Gorczynski werd op 16 december 1993 geboren en woont in Waspik.
Van kinds af aan wist Kevin dat hij iets met toneel, theater of film wilde gaan
doen. Het publiek entertainen, dat is nog steeds zijn grote passie. Kevin heeft
zichzelf het mimespelen en dansen aangeleerd vanuit zijn eigen fantasie. Hij
haalt zijn inspiratie uit het dagelijkse leven. ‘Je moet zelf geloven in de
fantasie.’
Foto’s: Jeroen Muller
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rol van Pinokkio. Hij speelde deze rol in 2010
tijdens de Halloween Fright Nights in Walibi
World en ook in oktober 2011 zal hij weer in
deze rol te zien zijn.

Nunchaku en popping
Alsof mime en living statue nog niet genoeg
is, doet Kevin ook nog aan Nunchaku, een
Oosterse vechtsport met stokjes. Hij werd
Europees kampioen en is de jongste en enige
nunchaku-ka onder de 16 die de zwarte band
heeft behaald. Zijn living statue-act KungfuNun is gebaseerd op deze vechtsport.
Popping is een manier van dansen die is
gebaseerd op de techniek van het snel
spannen en ontspannen van de spieren, zodat
er een soort schok door het lichaam van de
danser gaat, die ook wel een pop of hit wordt
genoemd. Dit wordt gedaan op het ritme van
de muziek, in combinatie met verschillende
bewegingen en poses.

Carrière
Ondanks zijn leeftijd heeft Kevin al een
indrukwekkende carrière achter de rug. Op
11-jarige leeftijd trad Kevin voor het eerst op
met zijn Halloween living statue-act tijdens het
Living Statue-festival in Dongen. Een jaar later
werd hij in Arnhem kids wereldkampioen living
statue met zijn Kungfu-Nun-act.
Op 14 jarige leeftijd bedacht Kevin een andere
act, Keragon, waarmee hij tijdens de World
Statues in Arnhem de prijs Professionele
Living Statue kreeg. Landelijke bekendheid
kreeg Kevin in 2009 toen hij met zijn
mime-act meedeed aan het programma
14

Holland’s Got Talent waarin hij de halve
finale-liveshow bereikte. In 2010 werd Kevin
uitgeroepen tot ‘Young Person Of The Year’
door de Waalwijkse stichting ‘Vrienden van
de oorlogsgraven der Geallieerden, Waalwijk
en omstreken’ (VOGW). Jongeren tot en met
18 jaar die in deze regio wonen komen in
aanmerking voor de prijs.

Je moet zelf
geloven
in de fantasie
School
Kevin Gorczynski zit in het examenjaar van
de mavo in Teteringen, een mavo met een
drama- en dansopleiding. Slagen voor het
examen is momenteel eerste prioriteit. Want
hoewel Kevin zichzelf het mimespelen en
dansen heeft aangeleerd, wil hij na de mavo
uiteindelijk naar de mimeopleiding aan de
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
Oefenen en veel ervaring opdoen, zodat hij
in de voetsporen kan treden van zijn grote
voorbeelden, de Poolse mimespeler Krosny en
de Franse popper Salah. Kevins motto is dan
ook: Performance is a way of life, and I like it!
www.kevin-theatre.com

Tekst: Mieke van Os

Pas 17 jaar en een veelzijdiger artiest ben ik
nog niet tegengekomen. Hoewel Kevin nog
naar school gaat, treedt hij veelvuldig op met
zijn mime-acts, als poppingdanser en als living
statue. Ook met acteren heeft Kevin al de
nodige ervaring. Zo werd Kevin gecast voor de
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KNAP
ZAK
ROUTE
Op zondag 3 juli zetten negen
agrarische bedrijven in de regio hun
deuren van stal en kas open: vijf in
de gemeente Loon op Zand, één
in ‘s Gravenmoer, drie in DongenVaart en één in Klein Dongen. Wie
ze alle negen bezoekt, volgt een
prachtige route van circa 30 km:
de knapzakroute! Bij het eerste
bedrijf dat u bezoekt, krijgt u een
rode boerenzakdoek cadeau.
Op ieder bedrijf kunt u voor een
gering bedrag een knapzak kopen,
gevuld met tegoedbonnen die u bij
de deelnemende bedrijven kunt
inwisselen voor onder meer verse
eieren, zuivel en paprika’s. Als u
alle locaties bezoekt, hebt u een
mooi gevulde knapzak met allerlei
lekkernijen. Op het tiende bedrijf is
een speciaal voor de gelegenheid
ingerichte streekkeuken, waar van
al deze producten overheerlijke
hapjes bereid worden. U bent
welkom om te komen proeven en
uiteraard krijgt u de receptuur mee
naar huis!

De knapzakroute is van 10:00 tot 17:00 uur.
De volgende bedrijven zetten hun deuren
open:

Fam. de Kort
Blauwloop 3
5175 PK Loon op Zand
Volwaard vleeskuiken bedrijf

Mts. Claasen-Klijn
Kleindongenseweg 50
5106 AC Dongen
Paprikakwekerij

Fam. v. Gorkom
Kraanven 25
5175 PE Loon op Zand
Recreatie en groepsaccommodatie

Fam. Lodewijks
Vaartweg 131
5106 NC Dongen
Educatieve varkenskijkstal /
boerderijvlees

Kwekerij in ’t Groen
Baan 2
5171 NC Kaatsheuvel
Perkplanten / erwten, kapucijners
en kunst in de kas
Mts. den Boer – v. Dongen
Hoge Zandschel 16a
5171 TH Kaatsheuvel
Snijbloemen
Fam. Melsen
Vaartweg 19A
5109 RA ‘s Gravenmoer
Paardenopfokbedrijf
Open vanaf 12.00 uur

Fam. v. Dorst
Vaartweg 171
5106 NC Dongen
Streekkeuken met hapje en drankje
RVL vetplanten BV
Fazantenweg 50
5106 RC Dongen
Vetplantenkwekerij
Fam. Smulders
Heibloemstraat 14
5176 NM De Moer
Melkveehouderij met melkrobot
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Agenda Theater De Leest | juni 2011
za 4 juni 		

			i.s.m. Lionsclub Waalwijk - opera / culinair

brengt
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T H E AT E R P R O G R A M

programma
2011 | 2012
T H E AT E R P R O G R A M

MA 2011|2012

ideeën.
Rabobank. Een bank met

ideeën.

20.15 uur Jongerenvoorstelling OOG Feest?! - uit de regio

za 11 juni		

20.15 uur Jongerenvoorstelling OOG Feest?! - uit de regio

zo 12 juni

13.30 uur Kung Fu Panda 2 - film 6+ / NL
10.00 uur Gooische Vrouwen Linda de Mol e.a. - ontbijtfilm / 9+

zo 19 juni

15.00 uur Kung Fu Panda 2 - film 6+ / NL

ma 20 juni

20.15 uur In A Better World Mikael Persbrandt e.a. - film / 12+

wo 22 juni

15.00 uur Kung Fu Panda 2 - film 6+ / NL

za 25 juni

15.00 uur La Grande Surprise

zo 26 juni

PROGRAMMA
2011|2012 LEEST
T H E AT E R D E
WA A LW I J K
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FILM EN EXPOS ITIE
INFOR MATIE

15.00 uur Kung Fu Panda 2 - film 6+ / NL

Digitale nieuwsbrief ontvangen?
www.deleest.nl/nieuwsbrief
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THEATER
PROD UCTI ES
UIT EIGE N
REGI O

Bekijk het volledige programma van
Theater De Leest op www.deleest.nl
of vraag de programmagids aan via
0416 33 17 51.

OEK
VROEGBI N G

15jr
10

Bespreekbureau
T 0416 33 17 51
Geopend: ma t/m vr 10.00 – 15.00
uur en één uur voor aanvang van
voorstellingen.

13.30 uur Kung Fu Panda 2 - film 6+ / NL

		16.00 uur Kung Fu Panda 2 - film 6+ / NL
wo 29 juni

Meer informatie en kaartverkoop
Theater De Leest
Vredesplein 12
5142 RA Waalwijk
info@deleest.nl
www.deleest.nl

THEATER
DE LEEST

PROGRAMMA
2011|2012 LEEST
T H E AT E R D E
WA A LW I J K
137

137

zo 19 juni		

			Dansleerlingen Kunstencentrum Waalwijk - uit de regio

1996-2011

VOO RSTE LLIN GEN
DAN S, TONE EL,
CABA RET, MUZ IEK
EN MUS ICAL

ieten van al het moois.
dee.

20.15 uur Wouter Deprez Je zal alles worden - cabaret

vr 10 juni

		19.00 uur La Grande Surprise

15jr

NIEUW
Theater

nieten van al het moois.
dee.

20.15 uur Alle tijd Paul de Leeuw, Karina Smulders e.a. - film / 9+

wo 8 juni 		

			Dansleerlingen Kunstencentrum Waalwijk - uit de regio

MA 2011|2012

van bewondering.
ering of juist een kreet
eiten en initiatieven
ank De Langstraat activit
Wij feliciteren alle
op haar 15 jarig jubileum.
.
schitterende voorstelling

ma 6 juni		

		16.00 uur Kung Fu Panda 2 - film 6+ / NL

Bestel nu!
Theater
t
reng
kaarten

Rabobank. Een bank met

19.00 uur Opera Dinner La Scala di Seta

WWW .DELE EST.N L
MAKK ELIJK EN SNEL
KAART EN BESTE LLEN

WWW .DEL EEST.NL
MAKK ELIJK EN SNEL
KAAR TEN BEST ELLE N

www.deleest.nl
Prijsvraag: Maak kans op 2 vrijkaarten voor ‘Kung Fu Panda 2’ op woensdag 29 juni in De Leest! Wat moet je doen?
Beantwoord onderstaande vraag en stuur een e-mail met je antwoord, naam en adresgegevens, onder vermelding van
‘De Leest Bruist juni’, vóór vrijdag 24 juni naar info@deleest.nl Vraag: Wat is de naam van de Panda uit de film?

Zaterdag 11 juni - 15.30 en 19.30 uur In de Voorste Venne spelen
kinderen van de MusicalClass afdeling twee voorstellingen
“Sneeuwwitje en … de 14 dwergen”.
Alléén op 20 en 27 mei tussen 18.00 en 19.30 uur zijn kaarten
à € 5,- p.p. verkrijgbaar bij het Kunstencentrum Waalwijk.
Zaterdag 25 juni - 15.00 en 19.00 uur Twee Balletvoorstellingen
“U.S.A.” in De Leest.
Kaartverkoop vanaf maandag 13 juni via de website: www.deleest.nl of
telefonisch op werkdagen tussen 12.00 en 13.00 uur. De Leest: 0416331751. Meer informatie info@kunstencentrumwaalwijk.nl en via
www.kunstencentrumwaalwijk.nl
Meer informatie: Kunstencentrum Waalwijk
Irenestraat 3 - 5141 GJ Waalwijk - www.kunstencentrumwaalwijk.nl
of info@kunstencentrumwaalwijk.nl

Zaterdag 4 juni Inschrijving Avond-4-daagse
		van 11.00 tot 16.00 uur
Zondag
5 juni Voorstelling Katie’Z’Fitdance 10.30 uur
Dinsdag
7 juni Avond-4-daagse start vanaf 18.30 uur
Woensdag 8 juni Avond-4-daagse start vanaf 18.30 uur
Donderdag 9 juni Avond-4-daagse start vanaf 18.30 uur
Vrijdag 10 juni Avond-4-daagse start vanaf 18.30 uur en finish
Vrijdag 17 juni Film New Kids Turbo 20.00 uur
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EVENEMENTEN

coLumn MIEKE VAN OS

Toch maar

stoppen?
Ik ging even bij de benzinepomp langs om sigaretten
te kopen. ‘Mag ik 2 pakjes van 5 euro?’

van een pakje per dag blaas ik gemiddeld 2000
euro per jaar de lucht in (oeh da’s even schrikken).
Als (iets minder) brave burger spek ik dan wel
de staatskas met ruim 1100 euro. Voor 2000 euro
per jaar kan je ook veel andere leuke dingen doen:
vakantie, nieuwe ﬁetsen en zo kan ik nog veel meer
bedenken. Aan de andere kant: als wij (de rokers
dus) nu eens massaal beslissen om te stoppen met
roken, dan boren we de regering met z’n allen ruim
2 miljard euro door de neus. dat idee staat

en schRok me veRvoLgens een
ongeLuk. De prijs van sigaretten is met 10

procent verhoogd! Ik wil het hier niet hebben over
wel roken/niet roken, die discussie moet ik als
roker (lees paria) bijna dagelijks voeren. We weten
allemaal dat roken slecht is voor de gezondheid,
maar dat is nu even niet aan de orde. Wel aan de
orde is het feit dat een prijsverhoging van 10% voor
de regering blijkbaar heel normaal is, dat zouden we
als zelfstandig ondernemer eens moeten proberen!
Wat mij nog het meeste dwarszit, is het feit dat
de verkopers van sigaretten nauwelijks van deze
prijsverhoging proﬁteren, 2/3 van de verhoging
is - natuurlijk - accijns. Wist u dat op een pakje
sigaretten 57% accijns wordt geheven? En wist u dat
de jaaromzet van sigaretten en shag gemiddeld op
ruim 4 miljard euro ligt? en nu We toch
aan het Rekenen zijn: bij het gebruik

mij eigenLijk WeL aan. Wie doet
eR mee?
Ik ga er in elk geval voor, nu ik de cijfers eens
bekijk. Maar geef mij alsjeblieft niet de schuld
als ik straks langer leef en de premies van de
ziektekostenverzekering omhoog gaan. Om nog
maar te zwijgen van de benzineprijzen, de btw, de
luchthavenbelasting, de wegenbelasting en alle
andere te bedenken belastingen!

Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder
Schoolstraat 19 - 5165 TR Waspik - tel. 0416 - 31 13 46 - www.denbolder.nl
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Weegschaal,
vriend of vijand?
Mariska Varossieau biedt u volledige
begeleiding op het gebied van
gewichtsbeheersing.
Informatie
www.mariskavarossieau.nl
of (06) 53 26 09 34

Vergoeding zorgverzekereraar
Gratis intake

Wilt u zich ook
presenteren
in dit magazine?
DE LANGSTRAAT

MEENEMEN!
JUNI 2011 GRATIS DBRUIST.NL
WWW.NEDERLAN

STATUE
INGSPEL
LIVMIME
ER

Bel voor gratis en deskundig advies 0416 320 452 of
bezoek onze nieuwe website www.tppzembowicz.nl
• U hebt een loszittend kunstgebit
en/of wilt een nieuw kunstgebit
• U wilt meer weten over de
implantaatgedragen prothese (klikgebit)
• Reparaties klaar terwijl u wacht
(na telefonische afspraak)
• Behandelingen op afspraak

EN
ZYNSKI
KEVIN GORC

‘WOLLUKSE’
TALKSHOW
AG
ZUS OP ZOND

WE KUNNEN
GENIETEN.
WEER NAA R
EINDELIJK

BUITEN!

Mail naar delangstraat@nederlandbruist.nl
Of bel: 06 43 78 08 81

Lid van Organisatie Nederlandse Tandprothetici
Tandprothetische Praktijk Zembowicz, Hertog Janstraat 1a, 5141 KJ Waalwijk, email: radek.zembowicz@hetnet.nl

SalsadanceXperience ecneirepXecnadaslaS
SalsadanceXperience geeft workshops Salsa - Merengue - Bachata
op feesten van bedrijven en particulieren. De Caribbean Holiday
Tour is te boeken door campings en vakantieparken. Tijdens de
workshop kan men kennismaken met de cultuur en de muziek van
de Cariben en worden de beginselen van de dansen Merengue,
Bachata en Salsa geleerd. Salsadansen kent geen grenzen. Het
maakt niet uit wat je leeftijd, opleiding of afkomst is, iedereen kan
het leren.
Salsa
is de verzamelnaam voor de dansen Merengue, Bachata
en Salsa. Deze dansen vinden hun oorsprong in het
Caribisch gebied: Cuba, de Dominicaanse Republiek en
de Antillen. Salsa is ontstaan in de jaren ´60, toen veel
Cubanen in de VS terechtkwamen waar ze clandestiene
feestjes organiseerden om hun wortels op Cuba niet te
vergeten. Omdat de ritmes een beetje te traag waren,
begonnen de bezoekers te roepen: ´Enchenle mas salsa´,
wat betekent ´meer saus toevoegen´. Toen gingen de
muzikanten iets sneller spelen, en een nieuwe dans was
geboren: de Salsa.

Merengue
is het vrolijke zusje van de Salsa. Het tempo ligt hoger,
maar de basisdanspas is simpeler. Bij deze dans gaat het
24

Workshops
Salsa - Merengue Bachata op uw
feestlocatie

vooral om de soepele heup- en beenbewegingen. Toen
de Dominicanen naar New York kwamen, namen ze ´hun
muziek´ mee. De Merengue is nu een van de gevestigde
Latijns-Amerikaanse dansen en een van de weinige die
naast de Salsa standhoudt.

Bachata
komt van het platteland en de achterbuurten van de
Dominicaanse Republiek. Verhalen over verdriet en een
gebroken hart komen het meest voor in de Bachata. Pas in
de jaren ´90 is de Bachata doorgedrongen tot de radio- en
televisiestations op het eiland en niet lang daarna kreeg de
Bachata een internationaal publiek.

Workshops
Een van de manieren om kennis te maken met deze
Caribische dansen is het volgen van een workshop.
SalsadanceXperience verzorgt eenmalige workshops op
feesten van particulieren en bedrijven. Deze vinden plaats
op jouw feestlocatie. Geen feest in het vooruitzicht? Boek
een workshop Salsa met een groep vrienden op een locatie
in Waalwijk.

Kijk voor meer informatie
www.salsadancexperience.nl of
bel 06 - 43780881
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Samen eten en drinken, een culinair feest

Sed
SAMEN

| ETEN | DRINKEN

Grotestraat 326, Waalwijk tel. (0416) 35 25 52 www.in-dreams.nl

Stationsstraat 74
5151 HC Drunen
Tel: 0416-382323

Ga naar www.stopkindermisbruik.nl
en word donateur of
sponsor ons met je bedrijf.

Avondvullend dineren in ons restaurant,
uitgebreid tafelen in onze brasserie, een borrel met vrienden in ons
Grand Café, SED is altijd samen genieten.
Hoofdstraat 75
5109 AB ‘s-Gravenmoer
tel. 0162-450888
info@samenetenendrinken.nl
www.samenetenendrinken.nl

Openingstijden
Dinsdag t/m zondag
Brasserie
18.00 - 22.00

Restaurant
12.00 - 14.30
18.00 - 22.00
Grand café
12.00 - 22.00

Zus op Zondag
Zus op Zondag is Wolluks eerste en enige talkshow, sinds
januari 2009 maandelijks te beleven in café Centraal/
Leenheers aan de Grotestraat 63 in Waalwijk. Drie
interviews, een muzikale pauzeact, de kwis petje-oppetje-af met louter Wollukse vragen en een leverworst van
Zus als prijs, een samenvattend gedicht als uitsmijter; dat
zijn de vaste elementen waar de ongeveer anderhalf uur
durende show op gestoeld is.

oud, geboren Wolluksen én ‘import’.
Want we zullen het samen voor
elkaar moeten krijgen in Waalwijk,
is de onderliggende gedachte, en
dat begint met …. praten. In dit
geval op het podium tussen de
schuifdeuren bij Zus.

In principe op de derde zondag
van elke maand, van oktober tot en
met juni, maar wie wil voorkomen
onverwacht voor de gesloten
deur te staan, doet er goed aan
de agenda op de website en de
berichten in de Wollukse media
goed te volgen. De aanvangstijd
ligt wel vast, 12.00 uur. Net als
de plaats: het fraaiste café van
Wolluk met de meest gastvrije
gastvrouw naar wie de show dan
ook genoemd is.

Daar nemen de gestropdaste
interviewers Kees Klijn en Joep
Trommelen - door een vaste
bezoeker als eens de Wollukse
Pauw & Witteman genoemd plaats achter de microfoon. Achter
op het podium zit huisdichter
Hans Branderhorst, gewapend met
Trappist en pen, om elke show op
poëtische wijze samen te vatten:
het voorlezen van zijn maandelijkse
epistel is voor velen het hoogtepunt
van de show en heeft hem de
officiële titel van Stadsdichter van
Waalwijk opgeleverd.

Zus op Zondag wil laten zien dat
er in Waalwijk meer gebeurt dan
op het eerste gezicht misschien
lijkt. Zus op Zondag wil informeren
én vermaken op een heel brede
manier: met serieuze en minder
serieuze onderwerpen, voor jong en
28

Wie opmerkingen en/of suggesties
heeft, kan deze op de website
www.zusopzondag.nl achterlaten.
De talkshow Zus op Zondag
is gratis toegankelijk. Zondag
19 juni is de laatste talkshow

van dit seizoen. Deze wordt
overigens gepresenteerd door
Joep Trommelen en Mieke van
Os. Vanaf oktober zal Mieke als
vaste presentator fungeren naast

Kees Klijn. Joep Trommelen stopt
vanwege drukke werkzaamheden
met presenteren. Hij blijft achter de
schermen nog wel actief voor Zus
op Zondag.

www.zusopzondag.nl

Foto’s: Luuk Aarts
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Evenementen
agenda de Langstraat Bruist – juni 2011
Op zoek naar een leuk uitje of activiteit in de maand juni?
De Langstraat Bruist zet de leukste evenementen,
voorstellingen en concerten voor je op een rijtje. Zelf een
evenement aanmelden? Mail dan alle informatie naar
delangstraat@nederlandbruist.nl en wellicht staat jouw
bijdrage in het juli-nummer…
T/m 5 juni
Mini-expositie Under Construction
		
Nederlands Leder en Schoenenmuseum
		Waalwijk
T/m 26 juni
Tentoonstelling MasterZjef Nederlands
		
Leder en Schoenenmuseum Waalwijk
T/m 30 juni
Expositie Ingrid Piessens Stadhuis
		Waalwijk
T/m 8 juli
Expositie cursisten Kunstencentrum
		Waalwijk
2 juni 		
CD- Grammafoon platenbeurs Buurthuis
		Bloemenoord Waalwijk
4 juni 		
24-uurs Steprace Drunen
4 juni 		
Open dag Paardenmelkerij De Bonte
		Hoeve Sprang-Capelle
4 juni 		
Stadswandeling door het centrum van
		
Waalwijk Raadhuisplein Waalwijk
4 en 5 juni
Halve Zolentocht Buurthuis De Wierd
		Waalwijk
5 juni 		
Wandeling De Langstraat Julianalaan
		Sprang-Capelle
30

5 juni 		
Lachwandeling in Heusden Vesting
		
Bakkertje Deeg Heusden
5 juni 		
Power To Move Jongerencentrum
		
De Tavenu Waalwijk
5 juni 		
Tapaswandeling Heusdens Buro
		
voor Toerisme Heusden
7 juni t/m 10 juni Avondvierdaagse Waspik
		
Den Bolder Waspik
7 juni t/m 10 juni Avondvierdaagse Oudheusden
10 juni t/m 13 juni Kermis in Drunen Raadhuisplein Drunen
11 juni 		
Open Podium en rommelmarkt Buurthuis
		Capelle Sprang-Capelle
11 juni 		
The Fashion Club Dance event
		Unnaplein Waalwijk
12 juni 		
Tapaswandeling Heusdens Buro voor
		Toerisme Heusden
12 juni 		
Pleasure Sounds - 100% Hollands
		Unnaplein Waalwijk
13 juni 		
Dag van het Kasteel, Kasteel Dussen
15 juni t/m 18 juni Avondvierdaagse Waalwijk v.v. WSC
		Waalwijk
17 juni 		
Film New Kids Turbo Den Bolder Waspik
18 juni 		
Vaderdag Creatiefmarkt De Els Waalwijk
19 juni 		
Excursie Geneeskrachtige Duinen
		
De Roestelberg Kaatsheuvel
19 juni 		
Tapaswandeling Heusdens Buro voor
		Toerisme Heusden
24 t/m 26 juni
SMAAK Waalwijk Mandemakersstadion
		Waalwijk
25 juni 		
Pink Ribbon Durea wandeltocht 2011
		Raadhuisplein Drunen
26 juni 		
British Autojumble Terrein bij het Lido
		Waalwijk
26 juni 		
Dwergonische Zomerspelen Drunen

Op zoek naar
een leuk uitje of
activiteit in de
maand juni?

Vincent

briljant, maar we hebben daarna wel te maken gehad
met de recessie. Bedrijven bezuinigen op uitjes en
vergaderlocaties en er wordt ook minder catering
ingeschakeld. De laatste maanden loopt het goed wat
betreft de workshops en op het moment begeleiden we
een strandtent bij het neerzetten van een succesvolle
keuken.”

KOOKT ‘T!

Je runt het bedrijf samen met je vrouw. Is het goed te
combineren met jullie kids?

Vincent van Benthem (31) ken je
vast nog van zijn tijd als kok bij tvprogramma Life & Cooking. Hij koos
er een paar jaar geleden voor om zich
100% te richten op de culinaire zaak
die hij met zijn vrouw is gestart. Een
interview met deze bruisende kok én
ondernemer.

“We proberen het zoveel mogelijk zo te regelen dat of ik
of Laura er is voor de kinderen. Maar gelukkig hebben we
ook twee fantastische oppasdames voor de dagen waarop
dat niet lukt.”

Het is het perfecte seizoen voor barbecueën en buiten
koken. Ben jij daar ook een liefhebber van?
“Vorig jaar hebben we een buitenkeuken van Boretti
aangeschaft. Zo’n grote van een meter of twee met gaspit,
drie roosters, een bakplaat en een warmhoudplaat. Ik vind
het altijd leuk en gezellig en de kids houden er ook van.
Zodra de eerste zonnestraaltjes op de aarde neerdalen
willen zij graag barbecueën.”

We kennen je natuurlijk allemaal nog van Life &
Cooking. Hoe was het om daar als kok te werken?
“Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad. Ik heb veel
gedaan en veel gezien. Het was hard werken, want wil je
ergens goed in worden dan moet je andere dingen laten
liggen. Ik was vijf dagen in de week met Life & Cooking
bezig en daarnaast was ik met mijn vrouw bezig met het
opzet van een eigen bedrijf. Ik had me vooraf ook niet
gerealiseerd wat er op me af zou komen.”

Heb je nog aanraders voor ons om eens nét wat
anders te doen met die barbecue?
“Tegenwoordig zie je veel barbecues met zo’n klep. Dan
vind ik het leuk om bijvoorbeeld een lamsbout eerst te
marineren en even heftig aan te braden om hem dan
daarna op een lage temperatuur op één pit te laten
garen. Met een temperatuurmeter zie je dan precies
wanneer het vlees van binnen zo’n 60 à 70 graden is
en dan is het nog prachtig rosé aan de binnenkant.
Eigenlijk kun je alles maken wat je wilt. Fruit, groente,
courgette met aardappeltjes en geitenkaas. Je kunt heel
gezond barbecueën. Wees dus zeker niet bang om eens
wat anders te proberen (lacht). En vergeet je niet in te
smeren!”

Waarom ben je gestopt bij Life & Cooking?
“Ik kreeg het zo druk dat ik moest kiezen: of de zaak, of tv.
Televisie vond ik een wat onstabiele basis, daarom heb ik
voor ons bedrijf gekozen.”

Bij jouw bedrijf ’t KOOKt kunnen mensen terecht voor
kookworkshops, catering en culinaire consultancy,
je organiseert culinaire evenementen en bedrijven
kunnen bij jullie vergaderen. Gaat het goed?
“We mogen niet klagen. De eerste twee jaar waren
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Visrecept van de maand
Coquilles met knoflook
Ingrediënten

1 sjalot, gesnipperd
Ingrediënten
3 el rodewijnazijn
voor 6 personen
1 limoen, schoongeboend
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oesters
		 met vinaigrette

Bereidingswijze

Spoel de coquilles schoon met koud water
3 el sojasaus
en droog ze met keukenpapier. Meng in een
500 gram coquilles
1
citroen,
schoongeboend
kommetje sojasaus, oestersaus, sherry en
1 el sojasaus
1 el platte peterselie, blad fijngesneden
maïzena. Verhit het in de wok en laat het in
1 el oestersaus
zwarte peper (molentje 38 g)
ijsklontjes
30 seconden heet worden. Voeg de paprika
23 el droge16sherry
4
schaaltjes
verse
Zeeuwse
platte
oesters
(a
toe6enstuks)
roerbak het in 1 minuut op matig vuur.
1 tl maïzena
Voeg de knoflook toe en fruit deze al roerend
3 tl arachideolie
ijsblokjeseeninpaar
eenseconden.
theedoek
Bereiding
Laat en
de knoflook niet
1 kleine rode
paprika,
Meng
de
sjalot
en
de
azijn
in
sla
ze
met
een
koekenpan
fijn.
bruin worden, anders wordt hij bitter. Voeg
in dunne ringen
een kom. Rasp de groene schil
Verdeel over een schaal. Wikkel
de coquilles
roerbak ze gedurende 30
3 grote tenen
knoflook,
van de limoen en pers de vrucht een theedoek
om toe
éénenhand
uit. Meng in een andere kom 1
en houdseconden.
daarmee
oester
Gieteen
de saus
erbij. Blijf roeren tot de
fijngesneden
el
limoenrasp,
1
el
limoensap
en
vast,
met
de
bolle
kant
in
saus bindt; dat gebeurt de
al na enkele seconden.
1 tl oriëntaalse sesamolie
de sojasaus. Rasp de gele schil
handpalm.
Steek het oestermes
Haal de wok
van hetschelphelften
vuur en roer de sesamolie
door de
fijngesneden
vanijsbergsla,
de citroen en pers de vrucht tussen
de twee
en
uit.
Meng
in
een
derde
kom
1
wrik
deze
voorzichtig
los.
Snijd
saus. Serveer direct, gegarneerd met sla.
ter garnering
el citroenrasp, 3 el citroensap,
de oester
los van dedeschelp
envooral niet te lang
coquilles
de peterselie en 2 el water.
leg de Opmerking:
schelp opLaat
het ijs.
Herhaal
koken, anders
krimpen
ze en worden ze taai!
Breng de dressings op smaak
met de overige
oesters.
Serveer
met de zwarte peper. Wikkel de de dressings erbij.

Ron van de Ven

Visspecialiteiten
Pastoor Kuyperstraat 28 • 5144 RJ Waalwijk
tel. (0416) 34 47 77 • www.devisspeciaalzaak.nl

Imabo

B O U W M AT E R I A L E N B I J

Een kleine reparatie of

een complete verbouwing.
Met de bouwmaterialen
van Imabo kunt u direct
aan de slag. Bezoek voor
u begint het Profcenter
van Imabo Jac Klijn. Daar
vindt u alles wat de
professionele klusser en
klussende professional
nodig heeft.

JAC KLIJN
Openingstijden: maandag t/m donderdag 07.30 tot 18.00 uur
vrijdag 07.30 tot 21.00 uur, zaterdag 08.00 tot 17.00 uur

Industrieterrein De Kets
Amerikastraat 18
5171 PL Kaatsheuvel
Telefoon: 0416 280 055
info@imabojacklijn.nl
www.imabojacklijn.nl

