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Brabants Dagblad kopt:” Politiek Goirle tegen sluiting Wildacker”

Alle gebruikers van ons wijkcentrum De Wildacker kunnen wederom opgelucht ademhalen. De politieke 
arena is betreden via de Commissie Welzijn (20 maart) door het bestuur, verenigingen en gebruikers. 
Gegronde argumenten, een volle publieke tribune , ondersteunend applaus en uiteindelijk verstandige 
raadsleden hebben ervoor gezorgd dat er nog een goed achter de oren werd gekrabd. 
Dit alles leidde tot een wending in de daaropvolgende raadsvergadering van 10 april.
Een motie werd ingediend en aangenomen. 
Kort samengevat: de besturen van De Wildacker en De Deel worden gefaciliteerd en professioneel 
begeleid om ons alternatieve voorstel - het ontwikkelen van activiteiten en diensten in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning ( Wmo)- uit te voeren.
Wat echter niet te overzien is de toevoeging dat de subsidie op de exploitatielasten op middenlange termijn 
(3 tot 5 jaar) moet worden afgebouwd.   
Momenteel gaan we in ieder geval samen met De Deel een werkgroep inrichten met vrijwilligers die zich 
uitgedaagd voelen om activiteiten op te zetten voor onze medemens met beperkingen en de mantelzorgers
hierom heen. Bestaande activiteiten blijven bestaan en nieuwe worden toegevoegd in het teken van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Een oproep aan onze gebruikers: Bent u die vrijwilliger, meld U zich bij het bestuur:
bestuur@dewildacker.nl
De support van onze gebruikers heeft mede gezorgd voor deze politieke wending en draagt bij aan de 
kracht van onze organisatie, is onderdeel van ons sociaal kapitaal !
Zo blijven met elkaar HET bruisend centrum van ontmoeting! Proficiat!
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Landelijke Week van de AmateurKunst

Zaterdag 2 juni t/m zondag 10 juni: WAK in Goirle en Riel

Proloog vrijdag 1 juni: opening: expositie amateurkunst  verschillende 
locaties in de gemeente Goirle
Zaterdag 2 juni: Muziekmarathon Kloosterplein
Zondag 3 juni: WildAcKer matinee
Woensdag 6 juni: Openbare repetitie Operakoor Crescendo
Donderdag 7 juni:Open repetitie Muziekensemble De Wildacker
De hele week activiteiten in de hallen van Van Puijenbroek.
Daarnaast nog vele andere activiteiten: ZIE OVERZICHT:
www.contactraadcultuurgoirle.nl tab: WAK 2012 

11.30 uur:  Muziek Ensemble De Wildacker
(o.l.v. Lex Bergink)
- Bizet Ouverture Dr. Miracle
- Boyce A boyce suite

Dolce e moderato
Moderato non troppo

- Frederiksen Skandinavische suite 
- Haydn Symfonie no. 20
- Dvorak Wals in Bes
- Gardel El Dia que me Quieras
- Traditional  Mazeltov

Programma WAK Matinee Zondag 3 juni Prinsentuin:
12.45 uur: Operakoor Crescendo
(o.l.v.  Wil van Leijsen, PianistL Frans Trimbach)
- Io cerco te Signor E.Corbetta
- Cabtique de Jean Racine G. Fauré
- Norma Viene V.Bellini
- Oh! In te ritorna V.Bellini
- Viel schöne gaben A.Lotzing
- Cantiamo,cantiam G.Donizetti
- Mai non rise G.Verdi
- Si..festivole matina G.Verdi
- Esultiamo (feestkoor) G.Verdi
- No!.. Non è sogno G.Verdi

Opening Prinsentuin 
2010

Voor het muziekensemble ‘de Wildacker’ is 2012 een jubileumjaar. In januari werd het 25-jarig bestaan 
gevierd met een grandioos concert in de Grote Zaal van C.C. Jan van Besouw o.l.v. de ‘eigen’ dirigent Lex 
Bergink.(zie ook  nieuwsbrief februari 2012)
Wethouder Sjaak Sperber bood het ensemble namens de gemeente een ‘verjaarscadeautje’ aan en sprak  zijn 
grote waardering uit voor de unieke manier waarop er binnen ‘de Wildacker’ aan de eigen doelstellingen gewerkt 
wordt : mensen van uiteenlopend muzikaal niveau de mogelijkheid te bieden samen in orkestverband te 
musiceren. Dit alles zonder gemeentelijke subsidie! 
De leden waren het van harte met hem eens. Iedere donderdagmorgen is een feestje!  Onder de deskundige 
leiding van de dirigent wordt er serieus en hard gewerkt aan het neerzetten van een zo gevarieerd mogelijk 
programma, van Mozart tot klezmer en van Telemann tot tango. Van jaar tot jaar wordt gestreefd naar 
verbetering van het speelniveau, samen, maar ook ieder op zijn eigen instrument. Het orkest bestaat uit 33 
strijkers, blazers en een pianist. De lange pauze is te kort om alle nieuwtjes uit te wisselen en de afspraken te 
noteren die gemaakt worden om met elkaar in kleinere verbanden te musiceren! De meeste leden zijn al jaren 
van de partij. Toch blijft de sfeer open en ongedwongen en voelen nieuwe leden zich binnen enkele weken thuis.
De leden komen uit Goirle en een grote straal er omheen. Toen de oprichter van het orkest Frans Prinsen in 
1987 met zijn enthousiaste 6-koppige speelgroep begon, had hij niet kunnen bedenken dat er binnen enkele 
jaren een heel orkest zou zitten, onder leiding van een professionele dirigent. Laat staan dat die groep er 25 jaar 
later nog steeds zou zijn en zo’n unieke plaats zou innemen in het Brabantse muziekleven! 
Bezoek donderdag 7 juni de openbare repetitie.

Operakoor Crescendo heeft zijn openbare repetitie op woensdag 6 
juni en is op zoek naar nieuwe leden!
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Week van de Amateurkunst (WAK)Zat. 2 juni t/m Zon. 9 juni

Bijeenkomst vertegenwoordigers gebruikersgroepenDonderdag 6 september

10.00 – 13.00: Kinderkleding- en Speelgoedbeurs
14.00 – 16.30: Shantykoor Nooit te WaterZondag 23 september

10.00 – 12.30: WAK: open repetitie Muziekensemble ‘De Wildacker’Donderdag 7 juni

Wijkcentrum De Wildacker geslotenMa 2 juli t/m vrij 3 augustus

Smartlappenkoor: De Begonia’s en Zeemanskoor De Leye ZangersZondag 2 september

WandelavondvierdaagseMaandag 11 t/m donderdag 14 juni

10.00 - 12.00: WAK: open repetitie Operakoor Crescendo
19.30: Bingo , Grote Zaal, Stichting Hulp aan RoemeniëWoensdag 6 juni

WAK Matinee: Prinsentuin
11.30 uur: Muziekensemble ‘De Wildacker
12.45 uur: Operakoor CrescendoZondag 3 juni

Agenda 2012

Freke Schoemaker:
Onze oud-voorzitter en bestuurslid heeft 
vanaf heden definitief afscheid genomen 
van het bestuur. Wij vinden het jammer zo’n 
inspirerende kracht te moeten verliezen. 
Freke kon vanwege drukke werkzaamheden 
bij haar bedrijf Familycare Support deze 
bestuursfunctie niet meer combineren.
Wij danken haar voor haar enorme inzet 
vanaf 10 maart 2005 als voorzitter. In 2009 
een tour de force tegen de sluiting van De 
Wildacker, daar stond zij op de barricade en 
de afgelopen periode was zij de juiste 
adviseur voor de tweede dreiging. Mede 
dank zij haar inspanningen kan de 
Wildacker verder. Succes en bedankt 
Freke!
Peter van de Sande: Een actieve 
vrijwilliger van de Wildacker is benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje –Nassau. Nog 
meer vrijwillige activiteiten staan op zijn 
naam:
Vrijwillige brandweer, de jeugdbrandweer, 
GSBW, chauffeur maaltijdservice Thebe en 
bloeddonor. Een verdiende onderscheiding 
Peter!
Cobi Jacobs:Onze interieurverzorgster is 
per 7 mei weer terug op de werkvloer. Daar 
zijn wij blij mee. Succes maar weer Cobi!

Mededelingen:
- Wijkcentrum De Wildacker heeft zijn deuren 
gesloten van:
maandag 2 juli t/m vrijdag 3 augustus

Het nieuwe seizoen 2012 -2013 loopt van: 
maandag 6 augustus 2012 tot vrijdag 28 juni 
2013

- Donderdag 8 september 20.00 – 22.00 uur
Uitnodiging voor alle vertegenwoordigers van 
onze verenigingen en gebruikersgroepen.
Het bestuur wil graag met uw in een 
ontspannen sfeer een start maken van het 
nieuwe seizoen 2011-2012. Wilt u uw agenda 
hierop vrijhouden.
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34ste Goirlese Wandelavondvierdaagse 2012 van 11 tot en met 14 juni 
Dit jaar organiseren wij voor de 34ste keer de Goirlese Wandelavondvierdaagse en wel van maandag 
11 juni  tot en met donderdag 14 juni 2012. De start en finish is traditiegetrouw bij  wijkcentrum De 
Wildacker. Hier kan je ook terecht voor de voorinschrijvingen op:

Woensdag 06 juni van 14.00 uur tot 16.00 uur
Woensdag 06 juni van 19.00 uur tot 20.00 uur
Donderdag 07 juni van 18.00 uur tot 20.00 uur
Vrijdag 08 juni van 17.00 uur tot 19.00 uur
Zaterdag 09 juni van 11.00 uur tot 12.00 uur

In verband met de bouwperikelen kunnen we het grasveld voor de Wildacker niet meer gebruiken. We 
wijken daarom uit naar het andere grasveldje. Hier is het verzamelen. We zorgen elke avond weer 
voor de nodige vertier met de meneer met het Vraagteken. Ook de ijssalon Fratello is aanwezig en de 
snoepkraam van de Zoete Majesteit.
Een gedeelte van het grasveld wordt ingericht als fietsenstalling. Let op: langs het van Hogendorpplein
mag niet geparkeerd worden. Parkeer op de hiervoor gereserveerde plekken (grasveld voor TSO en in 
de Pastoorstraten (handig zou zijn – kom gezellig op de fiets!).
Dit jaar kan je natuurlijk weer kiezen uit een 3, 5, 10 of 15 kilometerroute. De 3 kilometer is speciaal 
voor de kleuters en peuters met of zonder buggy of bolderkar en gaat hoofdzakelijk over verharde 
wegen. De 15 kilometer loopt zonder posten (we hebben hiervoor te weinig vrijwilligers). Daarom 
mogen kinderen niet zonder begeleiding lopen bij deze afstand! Misschien is dit ook wel nuttig voor de 
10 kilometer!
Dit jaar is de verzamelplaats voor de intocht (14 juni) weer de Marijkestraat. Om 19.30 uur starten we 
met de intocht. Dit jaar lopen we weer via Oranjeplein, Kalverstraat, Tilburgseweg, naar de 
Dorpsstraat en van Hogendorpplein met als eindpunt weer wijkcentrum De Wildacker.
We zoeken nog heel veel enthousiaste vrijwilligers. Iets voor jou? Kost niet zoveel vrije tijd en is maar 
voor 4 dagen!?! Aanmelden kan via e-mail, mail dan naar vrijwilliger@vierdaagsegoirle.nl. Je kunt ook 
bellen, bel dan met Hans op 06-50668903. Alvast bedankt en tot dan!

Informatie over de 34ste Goirlese Wandelavondvierdaagse is terug te op www.vierdaagsegoirle.nl.
Je kan ons ook volgen op Twitter (@w4dgoirle). 

Wijkcentrum De Wildacker
wenst u een prettige 
vakantie! 

Wij zien u graag terug in 
het nieuwe seizoen, in ons 
bruisend centrum van 
ontmoeting!


