
Voorjaar 2019



Inhoud Nieuwsbrief voorjaar 2019:

Agenda    Pagina 2
Wistudatjes    Pagina 3
Voorstelling Doemaarwatjes    Pagina 4 en 5
In Memoriam Rikie v/d Pas    Pagina 6
Sinterklaasfeest    Pagina 7
Kerstviering                      Pagina 8 
Nieuws van de Decibellen    Pagina  9 en 10  
Vertrouwenspersoon                    Pagina 11 en 12
Donatie Nat. Ned.                       Pagina 13
Donatie Pietenkoor                      Pagina 13
Nieuwjaarsreceptie    Pagina 14 en 15 
Even inzoemen op Mieke    Pagina 16 en 17
RABO clubkas    Pagina 18
Gegevens Eigenwijs    Pagina 19

1



 

NOTEER IN JE AGENDA !!!!!!

za 23 feb Optreden Decibellen Den Dungen

za 02 mrt Carnavalsviering in "De Steeg" Haarsteeg
ma 04 mrt Géén klub (carnaval)

za 13 apr 30e Truckersdag
ma 15 apr Géén klup

ma 22 apr Géén klup (2e Paasdag)

za 11 mei Uitstapje
ma 13 mei Géén klup

do 30 mei Hemelvaartsdag (géén rep. Decibellen)

ma 10 juni Géén Klup (2e Pinksterdag)

za 29 juni Optreden Decibellen Gildedag Nieuwkuijk
     
ma 01 juli Seizoensafsluiting, vakantie 

ma 26 aug 1e Klupavond na vakantie 

za 23 nov Sint Nicolaasavond
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  Wist u dat.......

– we de afgelopen maanden van veel mensen afscheid 
hebben genomen zoals vrijwilligers Arno de Bie en 
Angelique Figee

– en deelnemers Henk van Bijnen (ruim 50 jaar lid geweest) 
en Sjan van Osch
 
– maar gelukkig kwamen er ook nieuwe vrijwilligers 
Jeanette de Bonth, Ellen Pulles en Nico Eveleens

– en deelnemers Erik en Huub de Bont, Vincent Wisseloo, 
Johan de Vaan, Jennifer Nieuwenhuizen en Jelle de Bonth.

– wij hen van harte welkom heten

– wij een Gouden Bruidspaar hadden in januari nl. Frans en 
Will Broeren. Wij hen hiermee nog van harte feliciteren

– wij ook onder de deelnemers en vrijwilligers zieken 
hebben. Wij hen van harte beterschap wensen.

– Bert, Lia en Marij druk aan het schrijven zijn voor een 
nieuw stuk voor de Doemaarwatjes.

– wij Carla van Vugt welkom hebben geheten binnen 
bestuur. Wij hiermee heel blij zijn.
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Het geheim van de Groene Draak. 

Op  27-, 28- en 29 oktober hebben de 
Doemaarwatjes een prachtige voorstelling 
gespeeld in De Ster. 

Het was een muzikaal sprookje genaamd, Het Geheim van 
de Groene Draak. In dit sprookje liep alles anders dan 
verwacht.  Alle sprookjes liepen dwars door elkaar heen en 
dat leverde grappige situaties op.
Zaterdagmorgen hadden we de generale repetitie en tussen 
de middag konden we genieten van een heerlijke lunch in 
het patronaat, verzorgd door de vrijwilligers. 
Daarna gingen we terug naar de Ster en kon, na de 
warming-up, de première beginnen. Iedereen was goed 
geconcentreerd en de voorstelling werd een groot succes!! 
De spelers hebben terecht  veel complimenten ontvangen 
van het publiek.
En volgens mij heeft iedere speler enorm genoten van zijn 
of haar rol. Maar dat kan natuurlijk ook niet anders 
wanneer je in zo’n prachtig decor mag spelen.
Na de voorstelling hebben we met z’n allen heerlijk gegeten
bij de De Ster.
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Zondagmiddag zat de zaal weer vol en hebben we het 
publiek weer een mooie, gezellige middag bezorgd. En dit 
gebeurde ook op maandagavond.

Op zaterdag en zondag hebben Ine en Carla met hulp van 
een aantal vrijwilligers een loterij gehouden. Iedereen die 
een lootje had gekocht, had prijs. Het was een groot 
succes!

Al met al mogen we terug kijken op 3 mooie voorstellingen 
waarbij de Doemaarwatjes  alles uit de kast gehaald hebben
om het publiek een leuke middag/avond te bezorgen.

Wij willen alle vrijwilligers en natuurlijk Gert Jan en Jorien 
van De Ster enorm bedanken voor de goede zorgen.

Op naar een volgende voorstelling.

Lia
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In de maand december 2018 werden wij nog opgeschrikt 
door het overlijden van Rikie v.d.Pas.
Geheel onverwacht stierf zij in haar woning in Vught.
Jaren geleden kwam Rikie bij ons op de Vliedberg en vond 
haar plekje aan de borduurtafel.
Na enige jaren nam zij afscheid van ons om begin vorig jaar 
haar plaatsje weer in te nemen in het Patronaat.
Rikie was een rustig persoon en genoot volop van de mensen
om haar heen en van de activiteiten.
Op 18 december jl. is Rikie gecremeerd.
Dankjewel Rikie, dat we je mochten leren kennen en we 
zullen je missen.
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SINTERKLAAS VIERING 2018

Heerlijk avondje
24 november was het weer zover..
Sinterklaasviering op de Klup!!
Er kwam een ondeugende piet 
met de bakfiets naar binnen 
gereden en vanaf dat moment was het weer 1 groot feest!!!
Er werd weer lekker gesmuld, gedronken en gedanst.
Sinterklaas en de pieten hebben weer samen met ons in de 
polonaise gelopen en het was beregezellig!
De Gouden Peer was dit jaar voor Arno de Bie die deze 
avond afscheid van ons ging nemen. Een Peer die dik 
verdiend is vanwege zijn betrokkenheid en inzet voor al 
onze activiteiten!
Maar er kwam nog een verrassing, geheel onverwacht, 
werden wij door Jonker Petfood, door Martin en Ans, 
overvallen, door ons opnieuw een prachtig geldbedrag te 
schenken! Wat een bofkonten zijn we toch!!!
Ook de playback show was weer een groot succes, van 
smartlappen tot feestnummers, alles kwam voorbij, tjonge 
jonge wat hebben we weer genoten.
Maar zoals altijd..... komt aan alle goeie dingen een eind 
en moeten we weer een jaartje wachten op zo'n heerlijk 
avondje.
Groetjes Jolanda.
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KERSTVIERING 2018.         

Tijdens de laatste weken van het 
jaar volgen de activiteiten elkaar 
in een rap tempo op. Voor de Klup
is het naast Sinterklaas en de 
Nieuwjaarsreceptie, de middelste van drie feestelijke 
bijeenkomsten.

In het gezellig ingerichte Patronaat (hulde aan de 
vrijwilligers), werd na binnenkomst om 19.00 uur lekkere 
chocomel met een warm worstenbroodje geserveerd. 
Daarnaast natuurlijk koffie en thee en de rest van de avond 
lekkere hapjes en (meest alcoholvrije) drankjes. 

Bert gaf voor de deelnemers nog een act tonpraten weg 
waarbij voor een aantal deelnemers de grapjes af en toe te 
hoog gegrepen waren, maar leuk was het ! Na de klok van 
acht uur moest Bert weer aan de slag, nu met de inmiddels 
traditionele Kerstbingo. Samen met Lauri presenteerde hij 
deze bingo op de grote beamer en al snel klonken de eerste 
“bingo” kreten door 't Patronaat. Op de mooi gearrangeerde
prijzentafel, wederom dank aan de vrijwilligers, konden de 
winnaars (en dat waren ze allemaal), een leuke prijs 
uitzoeken. Na afloop van de bingo was er nog tijd om wat 
bij te kletsen en al snel diende zich de eerste taxi’s aan. 
Toen alle deelnemers opgehaald waren werd er snel 
opgeruimd en nog een “afzakkertje” genuttigd. Wederom 
een geslaagde avond voor onze deelnemers en vrijwilligers. 
Op naar de volgende activiteiten. 

Gr Lauri
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Nieuws van de Decibellen   
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief 
zijn er al weer enkele leuke optredens 
geweest voor onze decibellen. We begonnen 
het nieuwe seizoen in Nieuwkuijk met een gezellig optreden
buiten op de Veranda bij het Thomashuis ter gelegenheid 
van hun 10 jarig bestaan. Mede dankzij het mooie weer 
werd dit een geweldig mooie middag.

Op 29 september stond weer een optreden op het Millus 
muziek matinee in Millheeze  op het programma. Al vroeg 
gingen we met de bus op pad nadat we verzameld hadden 
in 't Patronaat. Het werd zoals verwacht weer een 
onvergetelijke  gezellige dag met een heel enthousiast 
publiek, veel muziek en volop eten en drinken. Het was 
weer geweldig goed georganiseerd !! petje af voor de 
organisatie !! Voldaan gingen we dan ook weer met de bus 
naar huis. 
                                                                                      
Ons optreden op 3 november In Hof van Hintham was ook 
erg geslaagd. Heel leuk om te zien hoe de bewoners 
genieten van onze muziek en de liedjes van vroeger nog uit 
volle borst meezingen. 

9



Op 23 Februari (een week voor Carnaval ) treden we op bij 
Boer Goossens in Den Dungen tijdens een carnavals middag 
voor mensen met een beperking. We zullen dan ons eerste 
optreden hebben met de nieuwe keyboards! Dankzij gulle 
giften die we de afgelopen maanden mochten ontvangen, 
hebben we voor de Decibellen nieuwe keyboards kunnen 
aanschaffen. Dit stond hoog op ons verlanglijstje en we 
waren dan ook erg blij dat we hiervoor nu een budget 
hadden. Zaterdag 19 januari gingen Patrick, Sander en 
Edgar met Anja naar “Klundert Muziek” in Oisterwijk om te 
gaan informeren wat voor ons goede Keyboards zouden zijn.
Edgar en Sander hadden al heel goed huiswerk gedaan en na
een demonstratie van enkele keyboards was de keuze snel 
gemaakt. Het bestuur keurde het goed en de volgende 
repetitie kan er op gespeeld worden. Er zit een heel erg 
mooi geluid in dat zullen jullie bij een volgend optreden 
wel horen.

Wegens het succes van vorig jaar willen we later dit seizoen
nog een optreden verzorgen voor alle deelnemers ouders 
verzorgers en familie in het Patronaat. De datum volgt nog. 

Op de agenda: Zaterdag  29 juni optreden tijdens Gildedag 
op het sportpark te Nieuwkuijk van 19.15 uur tot 20.00 uur
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Hallo deelnemers, vrijwilligers en ouders/verzorgers,

Begin 2018 heeft het bestuur van stichting Eigen-Wijs 
besloten om aan ALLE vrijwilligers een zogenaamde 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG verklaring) verplicht te 
stellen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je 
gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het 
vervullen van een specifieke taak binnen onze stichting. 
Eigen-Wijs wil door de VOG een preventief beleid voeren. 
Het aanvragen van de VOG’s is door Toine van Moergastel op
een prima manier georganiseerd en al onze vrijwilligers 
hebben een geldige VOG verklaring.

Als onderdeel van de VOG procedure is het ook verplicht om
een vertrouwenspersoon aan te stellen. Die hebben we 
gevonden in de persoon van Els Roest. Els is volledig 
onafhankelijk van het bestuur en is geen lid van stichting 
Eigen-Wijs. Els heeft wel een grote affiniteit met de 
doelgroep van stichting Eigen-Wijs! Hiernaast stelt Els 
zichzelf voor.

Bestuur Stichting Eigen-Wijs.
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Vertrouwenspersoon Els Roest stelt zich voor:

Graag stel ik mij voor. Mijn naam is Els Roest-de Bekker. Ik 
woon in Engelen. Mijn man en ik hebben samen vier 
kinderen opgevoed. Deze zijn nu allemaal het huis uit. Wij 
vinden het belangrijk dat iedereen kan en mag meedoen 
aan de samenleving. Dit hebben wij onze kinderen ook 
meegegeven. Dat ik nu gevraagd ben om voor Stichting 
Eigen-Wijs Heusden vertrouwenspersoon te zijn, vind ik een 
hele eer. Wat ik belangrijk vind in deze functie is dat 
iedereen zich veilig mag voelen. En ik zal dan ook een 
luisterend oor bieden en een klankbord zijn voor diegenen 
die dit nodig hebben.

Je kunt mij bereiken via els@something-els.nu 
of telefonisch op: 06-23817561
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DONATIE

Yilmaz, de broer van Mehmet Aydogdu een van onze Decibellen, 
heeft ons het afgelopen jaar naar voren gebracht als goed doel bij 
zijn werkgever. Ieder jaar reikt de stichting “Wij en de 
Maatschappij” van Nationale Nederlanden geld uit aan goede 
doelen.  Door de geweldige inzet van Yilmaz hebben wij een 
prachtige donatie ontvangen, waardoor het voor ons mogelijk is 
geworden om mooie investeringen te doen voor De Decibellen. 
Inmiddels hebben we 3 mooie nieuwe keyboards aangeschaft 
waarmee we muzikaal naar nog grotere hoogte kunnen en ook de 
karren waarmee we onze instrumenten opbergen en verplaatsen 
kunnen vernieuwd gaan worden. Kortom de donatie van Nationale 
Nederlanden wordt goed besteed en is zeer welkom !

Yilmaz nogmaals hartelijk dank voor je inzet.

Gift Pietenkoor
Op de Nieuwjaarsreceptie kwamen de heren Weijenberg en de 
Gouw van het Pietenkoor ons verrassen. Door hun vele optredens 
rond de Sinterklaastijd, was er ook weer voor ons een prachtig 
bedrag 
beschikbaar!            
DANKJEWEL 
ALLEMAAL!!!
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Nieuwjaarsbijeenkomst 2018
Op 7 Januari hebben we een erg gezellige 
Nieuwjaarsreceptie gehad. Op deze druk bezochte receptie 
waren bovendien erg veel vrienden en bekenden van onze 
stichting. Natuurlijk hebben we een dronk uitgebracht op 
het nieuwe jaar.
Deze avond werd muzikaal omlijst door de Melodiva's uit 
's-Hertogenbosch. Deze dames brachten heerlijke muziek 
waarbij meegezongen en gedanst werd.

Daarnaast hebben we Gert-Jan van Rooij bedankt voor het 
geheel belangeloos beschikbaar stellen van De Ster bij het 
recente optreden van onze Doemaarwatjes. Gert-Jan 
hartelijk bedankt!

    
 
Tot slot hebben we voor het eerst onze jubilarissen in 
zonnetje gezet. 
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Omdat dit de eerste keer was dat we dit gedaan hebben, 
waren er een heleboel jubilarissen en wel in de volgende 
categorieën:

     

- 12,5 jaar, dus meer dan 12,5 lid van onze stichting (of 
van de voorgangers) maar nog geen 25 jaar;

- 25 jaar, dus meer dan 25 jaar lid;
- 40 jaar en zelfs 50 jaar lid.

Alle jubilarissen nogmaals gefeliciteerd. In het bijzonder 
natuurlijk Riny met haar robijnen 40 jarig jubileum en Henk
met zijn gouden 50 jarig jubileum.

     

Nog meer foto's kun je zien op onze website:

https://www.eigenwijsheusden.nl/wordpress/decibellen/ni
euwjaars-receptie/
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Mieke, die iedere maandagavond naar De Klup komt is
vorig jaar voor haar werk bij Weener XL geïnterviewd
en hiervan is een mooi artikel geschreven dat je 
hieronder kunt lezen. 
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EN NOG EEN DONATIE!

Op 4 oktober 2018 mochten wij van de Rabo Clubkas 
actie, een heel mooi bedrag in ontvangst nemen.
Velen hadden er weer op onze Stichting gestemd, 
waarvoor onze hartelijke dank!
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Gegevens Stichting EIGENWIJS
    

     Adres clubgebouw: 
't Patronaat, Nieuwkuijksestraat 106, 5253AJ, Nieuwkuijk 

    Telefoon clubgebouw :073-5114090
     (alleen bereikbaar tijdens clubavonden /clubdagen) : 

  

E-mail:  klup@eigenwijsheusden.nl

Website:  www.eigenwijsheusden.nl

Bank: Rabobank  No.: NL75RABO 0 1496.76.107.

De stichting is sedert 27-08-2010 ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 50688553 bij de kamer
van koophandel te 's-Hertogenbosch.

                                                                                                                                   

         De volgende nieuwsbrief verschijnt  
 in het  najaar van 2019
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