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NOTEER IN JE AGENDA !!!!!! 

 

 

Gewoonlijk staat op deze plaats in de nieuwsbrief onze 

agenda. Maar op dit moment is het onduidelijk wanneer 

onze activiteiten weer kunnen gaat starten. 

  

Dus deze keer geen agenda.  

 

Zorg goed voor jezelf en elkaar!         
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Wist u dat....... 

 
 

• Heidi en Joost een dochter hebben gekregen: Jinte; 

• Wil en Frans Broeren 50 jaar getrouwd waren: wij hun 
hiermee nog van harte feliciteren; 

• We Franka Libregts en Jan Sleenhoff als nieuwe 
vrijwilligers verwelkomen bij de maandagavondklup en 
we hier heel blij mee zijn; 

• Dat helaas de Truckersdag niet is doorgegaan ivm het 
Coronavirus en opgeschoven is naar 2021; 

• De loting van de Truckersdag wel is doorgegaan, de 
uitslag staat in deze nieuwsbrief; 

• Ook het kamp niet door kan gaan vanwege de Corona; 

• Dat wij sinds 13 Januari dit jaar ook actief zijn op 
Facebook: https://www.facebook.com/StichtingEigenWijs/; 

Wij een 'like' op deze pagina leuk vinden, en ook als je 
je vrienden vraagt deze pagina te liken; 

• Zoals jullie weten zijn er 2 langdurige zieken: Sander 
Cleutjens en Patrick van Spijk, waar ook iedereen van 
Stichting Eigenwijs veel aan denkt. Voor beiden is er 
positief nieuws: 

o Het herstel van Patrick van Spijk gaat zeker de 
goede kant uit; 

o Het herstel van Sander gaat langzaam, maar dat hij 
met zijn herstel wel positieve stapjes blijft zetten; 

en daar zijn zij en wij heel erg blij mee!!!    

https://www.facebook.com/StichtingEigenWijs/
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Overlijden Gabry 
 
 
 

 

 

Op 22 november 2019 is, na een kort ziekbed, 
Gabry Lagrouw in de leeftijd van 48 jaar overleden. 
 
Iedere maandag kwam zij met de taxi naar Nieuwkuijk, vanuit 
Waalwijk en had haar eigen plekje aan de borduurtafel, aan het 
hoofdeinde zodat zij genoeg ruimte had. 
 
De Truckersdag en het uitstapje waren haar  
geliefde dagen, dagen waarvan zij extra genoot. 
 
Tijdens het koffiemoment had ze vaak iets te vertellen, dat ze 
de week daarop met een andere haarkleur kwam, zodat we dit 
wisten en haar nog zouden herkennen. Dat we niet aan de 
rolstoel mochten komen, want anders zou ze schrikken. 
Of over de 2 hondjes, waar ze heel begaan mee was. 
 
De ongemakken waarmee ze moest leven, waren genoeg voor 
haar en toen ze ziek werd, was het voor haar voldoende en is ze 
rustig heengegaan 

 
Wij wensen de familie veel sterkte. 
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Sinterklaasviering 
 

 
 
Op zaterdag 23 november was het weer een gezellige boel in  
't Patronaat. Op deze dag hebben we weer genoten van de komst 
van de Sint en zijn Pieten. Het was een mooie en gezellige avond 
waar we lekker hebben kunnen dansen en genoten hebben van de 
verschillende playback acts. Halverwege de avond leek het even 
helemaal mis te gaan, de cadeaus waren goed opgeborgen in de 
kluis. Maar de pieten hadden de sleutel niet meer. Gelukkig konden 
ze de deur toch open maken en kwam de cadeaus tevoorschijn en 
konden ze iedereen blij maken. Op deze mooi avond reikten we 
ook, zoals gebruikelijk de Gouden Peer uit: dit jaar was de eer voor 
Caspar van den Brandt. De aanleiding was natuurlijk dat hij zijn 
voorzittershamer heeft overgedragen, maar het was een mooie 
gelegenheid om hem in het zonnetje te zetten voor zijn inzet voor 
Eigen-Wijs. 
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Wat ook er bijzonder was deze avond, dat we een hele mooie 
donatie in ontvangst mochten nemen van de Ans en Tjerk Jonker 
Stichting.  
 

 
 
Na het uitreiken van al dit moois, was het feest nog zeker niet 
voorbij. Het was nog lang 'onrustig' gezellig in 't Patronaat!! 

 
Onze dank gaat uit naar DJ Rilee, Sint en zijn Pieten, Ans Jonker 
voor de mooie donatie en Hercuton voor de lekkere Sint traktatie 
en natuurlijk aan alle vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt 
hebben. 
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Kerstviering 

 
Maandag 16 december 2019 

 

Het was gezellig druk met de kerstviering. 
De tafels waren mooi versierd met mooi versierde flessen door de 
deelnemers van de maandagavondklup.  
Gezellig met lampjes erin, echt heel sfeervol. 
Iedereen werd ontvangen met warme chocomel en een lekker 
worstenbroodje.  Daarna werd iedereen voorzien van frisdrank of 
iets anders lekkers en er werd rondgedeeld met lekkere hapjes. 
 

                                                           De DoeMaarWatjes hadden 
                                                           een mooi en lollig kerststuk          
                                                           ingestudeerd, iedereen  
                                                           vond het erg komisch en 
                                                           leefde ook echt mee. 
 

 

 

Ook Nick Vermeulen kwam zingen. 
Dit vonden we allemaal heel gezellig, er werd gedanst, 
meegezongen en natuurlijk werd de polonaise ook niet vergeten. 
 

Maar aan alle gezelligheid kwam ook weer een eind, want de taxi's 
arriveerden om iedereen weer fijn naar huis te brengen. 
Het was zeker weer een geslaagde avond. 
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Nieuwjaarsviering 
6 januari 2020  
Onze vrijwilligers hadden de zaal in ’t Patronaat weer gezellig 
ingericht.  Al onze deelnemers, en genodigden, werden door hun op 
deze avond persoonlijk welkom geheten en kregen een glas 
alcoholvrije champagne! 
Toen iedereen binnen was hebben we met zijn allen geproost op 
een goed en gezond 2020. Daarna iets lekkers bij de koffie en 
natuurlijk  een drankje met  hapje er achteraan. 
Ook  was er een gastoptreden van het Elshouts Akkoordje. 

 
Toen zij begonnen met zingen zat de sfeer er gelijk in. 
De deelnemers gingen tussen de koorleden staan om zo lekker mee 
te zingen. Na de pauze werd Caspar, door Toine naar voren 
geroepen. Er werd nog even stil gestaan bij de jarenlange inzet van 
Caspar als voorzitter van Stichting Eigen Wijs en ook dat hij op 
deze dag  jarig was!  Het was voor hem een complete  verrassing,    

                                vooral ook omdat zijn 2 zonen en     
                                schoondochter hierbij aanwezig waren. 
                                Caspar je verdiende dit ……. Dankjewel !!! 
                                Officieel is zijn voorzitterschap nu    
                                overgedragen aan Toine maar gelukkig blijft  
                                Caspar actief als vrijwilliger. 
                                Na een kort bedankje van Caspar en een   
                                uitbundig  ‘Lang zal hij leven’ ging het koor  
                                weer spontaan verder met zingen. 
                               De deelnemers en het koor vonden het een               
                               geweldige avond. 
Het Elshouts Akkoordje gaf zelfs aan: Dit is voor herhaling vatbaar. 
Wij kunnen terug kijken op een gezellige avond en een goed begin 
van een nieuw jaar !!!     
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Carnaval 
 

Kijken we terug dan blijkt carnaval 2020 het laatste evenement dat nog is 
doorgegaan sinds de Corona uitbraak over de hele wereld. Hebben wij 
even geluk gehad. 
 
Een groot deel van onze Klup was al aardig opgewarmd voor deze 
carnavalsmiddag omdat we een week eerder met de Decibellen nog 
hebben gefeest en muziek gemaakt op een gezellige carnavalsmiddag in 
Den Dungen bij Boer Goossens. Het was vanaf een uur of half twee weer 
een komen en gaan van taxi’s bij dorpscafé “de Steeg” in Haarsteeg. In de 
grote zaal stond het podium en de muziekinstallatie al klaar voor de 18e 
keer FFFFFeeeesssstttt. 
 
Ondanks dat we het zonder Sander, (die we met z’n allen nog steeds erg 
missen en heel veel beterschap wensen) ,moesten doen, waren Edgar 
samen met Django gelukkig een goed alternatief. Na wat geschuif met de 
knoppen en wennen aan de apparatuur hebben zij er weer een mooie 
echte Feesssstttt middag van gemaakt. De grote zaal zat zoals vanouds 
weer mooi vol en iedereen kon zijn eigen plekje vinden, bij het podium, bij 
de muziek of lekker een beetje rustig achterin. Zoals ieder jaar hadden we 
weer een hele lijst met playback acts en natuurlijk waren er optredens. Als 
vanouds was er Dorien van de Dorini’s en was er Nick Vermeulen. Beide 
werden met groot enthousiasme door onze feestvierders ontvangen en er 
werd flink meegezongen polonaise gelopen en gedanst. Diverse 
muziekkapellen slingerde nog wat carnavalsklanken in de zaal en dat was 
voor de aanwezige Prins Van Knotwilgendam, Co dun Irste en de Prinses 
van Haorendam, Prinses Elma, samen met hun gevolgen alle reden om 
mee te komen feesten. 
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Natuurlijk werden er op het podium nog wat toespraakjes gehouden en 
kreeg Prinses Elma namens Eigenwijs een mooie Zwaan, deze paste bij het 
thema van Haorendam, Carnaval vier je niet in je een(d)tje. 
 
Prins Co van Knotwilgendam eerde onze discjockey Edgar namens alle 
aanwezigen met een vette medaille en wenste hem en Sander alle goeds 
voor de toekomst en succes met Disco “de Voorkant” waar Sander en 
Edgar al vele jaren bij betrokken zijn. 
 
Er werd nog volop gesprongen gedanst en polonaise gelopen en na een 
frietje en snack werd het weer tijd om op te ruimen.  
 
Op dinsdag kon gelukkig de optocht doorgaan en daardoor konden onze 
vrijwilligers nog een leuk centje ophalen voor onze club zodat we weer 
terug kunnen kijken op een zeer geslaagd carnaval 2020. 
 
Namens de organisatie en alle deelnemers hartelijk dank aan allen die een 
steentje hebben bijgedragen om dit evenement weer tot een groot succes 
te maken. 
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Uitslag Truckersdag loterij 
Ondanks dat de 31e Truckersdag niet is doorgegaan is de loterij wel 

doorgegaan. Alle prijswinnaar gefeliciteerd met jullie prijs. 
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Post adres én bezoek adres 

 

Graag willen we jullie attenderen dat we 2 adressen hebben: 
 
 

 
o Het adres waar we al onze activiteiten uitvoeren is het adres van 

’t Patronaat: Nieuwkuijksestraat 106, 5253 AJ in Nieuwkuijk. 

 
Dit adres is ons bezoek adres. 

 
 
 
 
 

 
o Ons post adres is het adres van ons secretariaat: Achterstraat 78, 

5251 CV in Vlijmen.  

 
Als je ons iets wilt toesturen per post graag dit adres gebruiken.

 



 
Stichting Eigen-Wijs Heusden: 

Secretariaat: Achterstraat 78, 5251 CV Vlijmen 

info@eigenwijsheusden.nl 

www.eigenwijsheusden.nl 
 
 
 

IBAN NL75 RABO 0149 6761 07 
KvK nummer 50688553 

ANBI nummer 822880234 

 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt  

in het najaar van 2020 
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