OP WEG ...MET DE
GESCHIEDENIS VAN WASPIK
In samenwerking met Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder biedt
Heemkundekring “Op ’t Goede Spoor” u een historische rondwandeling aan
door het centrum van Waspik. Onder leiding van een gids maakt u tijdens
deze wandeling kennis met het heden en verleden van verschillende voor
Waspik belangrijke locaties en gebouwen. Loop mee en maak kennis met
verrassende en soms wonderlijke wetenswaardigheden die achter de
gebouwen, de haven of de kerken schuil gaan.
De wandeling start in Den Bolder en zal worden voorafgegaan door een korte
inleiding waarbij iets over het ontstaan en verleden van Waspik te zien en
te horen zal zijn. Tijdens de wandeling zal een van de twee centrumkerken,
de Bartholomeuskerk óf de Nederlands Hervormde kerk, van binnen te
bezichtigen zijn.
De wandeling duurt 1½ tot max. 2 uur. (incl. kerkbezichtiging). De
rondwandelingen kunnen, met uitzondering van de feestdagen, iedere dag
worden gehouden. Voorwaarde is wel dat één van de gidsen op de door u
gewenste datum beschikbaar is. De minimale groepsgrootte is 7, de maximale
groepsgrootte 15 personen. De wandeling eindigt in Den Bolder. De kosten
van de wandeling bedragen € 6,- per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie
of thee tijdens de inleiding in Den Bolder.
Aanvullend bieden wij u nog meer mogelijkheden aan:
Aan het einde van de wandeling bent u van harte welkom in Den Bolder voor
een drankje of een hapje, uiteraard voor eigen rekening.
Ook bieden wij de mogelijkheid aan om vóór of na de rondwandeling, in
Den Bolder een “Brabantse koffietafel” te gebruiken. De hieraan verbonden
kosten zijn bij aanmelding te bespreken.
U ziet, er zijn veel mogelijkheden om een gezellige en interessante morgen
of middag in Waspik door te brengen. Voor zowel de rondwandeling als de
aanvullende mogelijkheden kunt u zich aanmelden bij SCC Den Bolder,
Schoolstraat 19, 5165 TR Waspik. Telefonisch: 0416-311346 of via het
emailadres: info@denbolder.nl.

Op weg met... de geschiedenis van Waspik

DORPSWANDELING WASPIK
Maak een historische rondwandeling door
het centrum van dit prachtige Langstraatdorp

Voor aanmelding en informatie:
SCC Den Bolder, Schoolstraat 19, 5165 TR Waspik
tel. 0416-311346 of info@denbolder.nl

DORPSWANDELING WASPIK:

LAAT U VERRASSEN...!

Waspik laat je versteld staan. Een gids neemt je mee langs kleine en
grote bezienswaardigheden en vertelt niet alleen over gebouwen en
monumenten, maar vooral over vaak onvermoede achtergronden. Een
kleine greep uit de plaatsen die meer dan de moeite waard zijn:
1. Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder
Vertrek- en eindpunt van deze wandeling. Den Bolder is gelegen aan de
Schoolstraat 19 in Waspik.
2. Bartholomeuskerk
Bijna twee eeuwen waren katholieken in Waspik en omgeving voor de eredienst
aangewezen op een schuurkerk. In 1841 kwam aan die onhoudbare situatie een
einde en werd deze waterstaatskerk gebouwd.
3. Hervormde kerk
Het oudste gebouw van Waspik kwam met de reformatie in handen van de
protestantse gemeenschap. Dit eeuwenoude monument staat er nu in volle
glorie, maar het gebouw heeft een stormachtige geschiedenis achter de rug en
dat is nog behoorlijk gematigd uitgedrukt.
4. Het oude “Oude Raadhuis”
In 1877 werd dit Raadhuis gebouwd. Tot dan toe had een klein gebouwtje
tegen de noordkant van de hervormde kerk als zodanig dienst gedaan. De
indrukwekkende trap is verdwenen, maar het bordes is bewaard en ligt nu op
de grond.
5. Het Oude Raadhuis
Zo heet dit gebouw in de volksmond nog steeds. Het was enkele tientallen jaren
het woonhuis van de rijke familie De Roon. Toen de gemeente het in de jaren
dertig van de vorige eeuw kocht, kregen ze niet alleen voldoende werkruimte,
maar ook een gebouw met een statige uitstraling.
6. De Havendijk
Eeuwenlang een bedrijvige buurt die zijn bestaan dankte aan de scheepvaart en
scheepswerven. De sfeer van vervlogen tijden is hier op een prachtige manier
bewaard gebleven
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