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NOTEER IN JE AGENDA !!!!!!

Helaas kunnen we, door de onzekere tijden, nog geen
activiteiten in de agenda zetten.
Zodra we weer activiteiten kunnen en mogen gaan 
doen, zullen we een agenda hiervan bekend maken.

Het is al wel bekend dat we volgend jaar (2021) géén 
Carnaval en géén Truckersdag hebben. 
Deze activiteiten zijn verzet naar 2022.

Wanneer de  Klup, de Decibellen en de Doemaarwatjes 
weer gaan beginnen, is ook nog niet duidelijk.
Als we hiermee gaan beginnen, krijgen jullie op tijd 
bericht.
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  Wist u dat.......

- Wij Henk Spruijt verwelkomen als nieuwe deelnemer bij 
de maandagavondklup

- Wij door de Coronaperiode nog steeds geen Klupavond, 
Decibellen en Doemaarwatjes repetities hebben ?

- Belinda Wels haar lidmaatschap opgezegd heeft

- Wij haar alle goeds toewensen

- Wij naar alle deelnemers vakantietasjes hebben gebracht 

- Deze voorzien waren van een mooie handdoek en een knutselpakketje

- Erik de Bonth wegens gezondheidsklachten zijn lidmaatschap op heeft moeten 
zeggen. 

- Wij hem heel veel goeds toewensen

- Bert gestopt is als regisseur van de Doemaarwatjes, Jordy gaat hem vervangen

- Bert wel  betrokken blijft als vrijwilliger bij de Doemaarwatjes en Stichting Eigen 
Wijs.

- Sandra de Schipper verhuisd is en geen deelnemer meer is . 

- Wij Sandra heel veel woonplezier toewensen

- Sander verhuisd is naar Rosmalen en ook hem veel goeds toewensen

- Frans Broeren in het ziekenhuis heeft gelegen 

- Het nu goed met hem gaat en wij hem heel veel beterschap wensen

- Truckersdag 2021 helaas niet door kan gaan

- We geen risico’s willen nemen,  Gezondheid voorop staat

- We in april 2022 met de truckersdag hopen terug te kunnen komen

- Jolanda en Leo gaan verhuizen naar Oss,

- Wij hun veel geluk in het nieuwe huis toewensen

- Janny afscheid heeft genomen als vrijwilliger en bestuurslid

- Zij met heel veel passie en zorg, zich heel veel jaren ingezet heeft voor Stichting 
Eigen Wijs

- Wij haar daar heel dankbaar voor zijn en haar zeker, als ’t weer mogelijk is, nog 
een mooi afscheid zullen geven 

- We dit jaar (toevallig) geen jubilarissen hebben

- Wij  helaas ook geen kerst – en nieuwjaarsviering zullen hebben…

- Wij natuurlijk wel iedereen hele fijne dagen toewensen        3
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LIEVE ALLEMAAL,

Toen wij in 1992 het gebouw aan de Constantijn Huygensstraat binnenstapten, hadden wij
niet kunnen bedenken dat Club Vlijmen zo'n groot deel van ons leven zou gaan uitmaken.
Patrick was 12 jaar en we waren op zoek naar een invulling van zijn vrije tijd en zo 
hadden we gehoord van de "club".
Er was toen nog 1 ruimte en daar gebeurde alles, dus jullie begrijpen, een drukte van 
jewelste, maar na enkele keren geweest te zijn begon dit te wennen en zo gingen we 
Patrick iedere maandag en donderdag brengen en halen en begonnen we ons steeds meer 
thuis te voelen. Na enkele maanden kwam dan ook de vraag: zou je ons een handje willen
helpen bij het tot stand komen van de activiteiten: maar ja natuurlijk, maar dan wel op 
de achtergrond!  En zo ben ik er ingerold, van het een kwam het ander en zo werd mijn 
kennis steeds groter.

De 1e truckersdag maakte enorm veel indruk, de muziek bracht ons veel moois en zo 
timmerden we uitvoerig aan de weg.
De Sinterklaas bijeenkomsten, wat een feest, revuen, op kamp, en o wat was het 
geweldig om mee te maken, hoe jullie hiervan genoten.
Na enkele jaren sloot ook Aai zich aan en voelde zich in de timmerhoek opperbest.

Veel organisaties heb ik meegemaakt, waar we ons moesten verantwoorden, waar we mee
bezig waren en hoe we de centen hieraan besteedden.
Ieder jaar de collecte en hoe blij waren we met iedere gulden/euro die we kregen!

Hoe trots waren we toen we het voor elkaar kregen om een “eigen stichting” te worden, 
Stichting Eigenwijs Heusden! 
En zo groeiden we tot een naam die ertoe doet in onze gemeente.
Toen we enkele jaren geleden naar het Patronaat gingen verhuizen was het echt wel even 
wennen, maar we wisten dat we de goede keuze hadden gemaakt en inmiddels voelen we 
ons goed op deze plek.

Nadat enige jaren geleden, we nieuwe bestuursleden konden vinden, die verder wilden 
gaan  om onze Stichting voort te zetten, begon bij mij de gedachte aan een afscheid.
Het afgelopen jaar heb ik hier naar toe gewerkt en ga ik jullie vertellen dat ik afscheid 
neem van Stichting Eigenwijs als bestuurslid en vrijwilliger.
Uiteraard blijf ik als moeder van Patrick jullie zien bij speciale activiteiten.

Omdat ik zoveel mensen heb mogen ontmoeten, als bestuurslid en vrijwilliger, ga ik geen 
namen noemen, want dat is voor mij onmogelijk, maar uit de grond van mijn hart, 
BEDANKT iedereen dat ik met jullie heb mogen samenwerken en we tot zulke mooie 
activiteiten zijn gekomen!!!

Lieve deelnemers, het was mij een voorrecht om jullie te leren kennen en samen met 
jullie een plek te vinden, waar jullie je thuis voelden en graag komen en je hart konden 
luchten, maar vooral waar jullie JEZELF mochten zijn.

Vanwege deze corona-tijd wordt het feestelijke afscheid uitgesteld tot volgend jaar, 
wanneer we zien wel, maar ik wil jullie graag de hand geven en een dikke zoen.

Liefs, Janny XXX.
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Hoe is het om in de lockdown te zitten tijdens de corona crisis

Het is natuurlijk balen om daar in te zitten want je kunt niet gewoon gaan werken of 
sporten of verjaardagen vieren met de andere dat je maar 3 of maximaal 4 personen mag 
hebben of andere dingen

ik heb aantal mede bewoners die dat niet snappen of begrijpen dat ze daar moeilijk mee 
hebben of gefrustreerd raken , Dat de begeleiding van ons super trots is dat we allemaal 
zo goed doen

We hebben dit al in maart meegemaakt tijdens de eerste golf van de corona het is al best 
lastig is voor iedereen die thuis moeten blijven dat je niet naar buiten mag

Dat we helemaal niet mochten werken ik heb 3 maanden weer bij me ouders thuis heb 
gewoond vanuit me ouders mocht ik wel werken omdat je ouders te zeggen hebben

En aangezien dat Tesse in de horeca werkt met mensen met een beperking is het besloten 
dat we onze deuren moeten sluiten omdat wij met ons geweldig team mogen werken en 
verder gaan als dagbesteding hebben we allemaal dankzij Mark Rutte en zijn 
gezondheidsmaatregelen te danken

Dat we met de bewoners waar ik mee samen woon in een huis ook af en toe naar de 
persconferentie hebben gekeken wat de nieuwe maatregelen waren bekend

En het aller belangrijkste is dat ons gezondheid best sterk is bij iedereen
Om te verzorgen dat we niet verkouden worden moeten we iedere avond even onze oren 
laten testen

En het is nu wel verplicht dat we met de mondkapjes moeten werken en ook als je met 
iemand anders mee rijd dat we op moeten zetten

Het is best erg als eigen bedrijfsleider bent dat er helemaal geen inkomsten komt dan 
moet je verzorgen dat alles nog op rolletjes blijft lopen dat het niet simpel is in deze 
periode tijdens de stomme corona

Lieve Gr Tesse Janssen
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Hallo allemaal,

Mij werd gevraagd om een stukje te schrijven voor de Nieuwsbrief van Stichting Eigenwijs.
Nou, ik dacht dat ga ik dan maar doen, dan kan ik mijzelf meteen even voorstellen aan de
Decibellen en de Doemaarwatjes. Want ik ben nog niet zo lang bij de Klup.
Vorig jaar november ben ik geïntroduceerd (dat klinkt me toch chique ;) door Carla van 
Vugt. De vraag was of ik voor de koffie, thee en frisdrank wilde zorgen in de pauze en 
wilde ondersteunen bij de knutseltafel op maandagavond. Nou dat leek me wel wat, ik 
drink namelijk zelf ook graag koffie en thee en een beetje fröbelen doe ik ook graag.
Ik heb eerst een paar weken proefgedraaid en ben daarna in januari officieel vrijwilliger 
geworden. 
Ik ben Franka Libregts, 59 jaar jong, geboren en getogen in Vlijmen en al 39 jaar 
getrouwd met Ben Libregts. We hebben twee kinderen.  Sten is onze zoon, hij woont en 
werkt in Engeland samen met zijn Italiaanse vriendin Fiamma. Helaas hebben wij hen 
vanaf februari niet meer in levende lijve gezien (natuurlijk wel via Skype en WhatsApp), 
dit komt door de Corona. Het reizen voor ons naar Engeland of voor hen naar Nederland is
problematisch, want steeds is er een van de twee landen wel oranje of rood gekleurd en 
wordt reizen afgeraden.  
Dan hebben we ook nog een dochter Sanne, zij is getrouwd met Jelle en zij hebben twee 
kindjes. Sjoerd is nu drie jaar en Isa is 9 maanden oud. Zij wonen in Den Bosch, gelukkig 
dicht bij hun trotse opa en oma. 
Af en toe werk ik nog voor de ziekenhuisapotheek op Reinier van Arkel in Vught. 
Mijn man is met pensioen. We genieten van het leven
ondanks de Corona, we gaan iedere dag wel wandelen
of fietsen. 
De vakantie hebben we ook in Nederland doorgebracht,
want wat is ons landje toch mooi.
Als je je ogen maar openhoudt en het mooie wilt zien.

Ik houd van koken, dus in deze
Corona-tijd heb ik daar wat
meer tijd aan besteed.
En ik zag Henk op de Klup altijd puzzelen en dacht: “Zou dat nou
leuk zijn?”
Nou Henk, dat is dus echt leuk, ik moet echt zorgen dat ik er niet
verslaafd aan raak en heel ons Hofje (6 huizen) is ondertussen 
aan het puzzelen geslagen. 

En Lauri zag ik met zijn groep schilders iedere week prachtige kunstwerken maken. Dat 
ben ik ook eens gaan proberen. Een kloddertje hier, een kloddertje daar en verven maar, 
zo leuk om te doen!
Jullie zien wel, ik vermaak me prima, maar ik mis jullie wel heel 
erg!   Ik hoop dat er snel een vaccin is voor dit vervelende 
Covid-virus zodat we weer kunnen starten. Blijf tot die tijd gezond 
en geniet van de kleine dingen die we toch voor jullie willen 
organiseren. En als ik jullie straks een keer met een verkeerde 
naam aanspreek, lach me dan niet uit. Ik ben namelijk heel slecht
in namen onthouden. Dus stel je dan maar opnieuw een keer aan 
me voor, haha.

Dikke knuffel van Franka. 
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Door Corona zijn onze clubs gestopt, dat
vinden wij natuurlijk heel jammer. Gelukkig
worden er heel veel leuke dingen gedaan op
Het Tweede Huis. Zo doen we soms spelletjes
en kleuren we met zijn allen. Ook hebben
we The Masked Singer gevolgd op vrijdag
avond. Er worden ook Corona proof feestjes
georganiseerd. Zo hebben we de Hollandse
avond, Spaanse avond, een Halloween
feestje en een eigen disco gehad. Voor nu wordt er door Peter aan een Disney quiz 
gewerkt. Daar doen we nog een paar foto’s van bij.

Als laatste hopen we natuurlijk dat deze tijd zo snel mogelijk is afgelopen, maar tot die 
tijd kunnen wij met zijn alle nog genoeg lachen hier op Het Tweede Huis!
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Corona en geen Klub

Vanaf maart niet meer naar de klub.
Wat een gemis is dat.
Jelle vindt die avond knutselen zo leuk! Van knutselen aan de grote knutsel tafel tot op 
houtbranden en verven. Alles is leuk om te doen. Maar nu dan al maanden geen klub in 
verband met Corona.
Daarom thuis maar druk aan knutselen!
Wij hopen dat we snel weer iedereen kunnen zien op de knutselavond. Maar tot die tijd 
blijf allemaal gezond en hopelijk tot snel.

Veel liefs Jelle en Janet.
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De vakantietasjes  werden met veel plezier 
  ontvangen!                                                      
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Carnaval 2020 was het laatste grote evenement dat we samen gevierd hebben. 
Hierna was het ineens afgelopen. Niks meer, nada, nichts. 
Velen van jullie mochten niet eens bezoek meer ontvangen of je huis uit, wie had dat 
kunnen denken. 

Dat had grote gevolgen voor de hele wereld maar helaas ook voor ons, Eigenwijs. 
Geen enkele activiteit was nog mogelijk. 
Truckersdag moest afgelast worden. Het geplande kamp werd gecancelled. 
Geen leuke seizoenafsluiting. Helemaal niets. 
Maar, na de zomer zou alles weer anders worden en misschien konden we weer beginnen. 
De plannen werden al gemaakt, voor de Decibellen, voor de Klup en voor de 
DoeMaarWatjes. 
Helaas, te vroeg gejuicht. Corona is weer terug gekomen en alles moet weer op de lange 
baan. 
Geen activiteiten, waarschijnlijk tot minimaal het einde van het jaar. 

Maar ja, we willen natuurlijk toch nog wel iets doen. 
Stel je toch eens voor dat het Sinterklaasfeest niet gevierd kan worden, onmogelijk toch. 
Maar ja, we mogen niet bij elkaar zitten dus daar wordt iets anders op verzonnen. 
Helaas zal het daar voorlopig bij blijven. 

Carnaval en truckersdag zullen we een jaartje over moeten slaan en wanneer en hoe we 
met de activiteiten van Eigenwijs kunnen starten blijft ook nog even een raadsel. 
We doen ons best om wat leuke dingen te bedenken die we buiten de klup om kunnen 
realiseren maar de beperkingen van Corona zijn niet gemakkelijk veilig te omzeilen. 

Jullie krijgen via het bestuur natuurlijk direct bericht als er weer wat mogelijk is en we 
veilig iets kunnen organiseren. Tot die tijd gaan we proberen om toch wat te gaan doen 
want we missen jullie allemaal.

Let goed op jullie zelf en we gaan elkaar zeker weer zien.

Groeten, Lauri
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                        HALLO LIEVE DECIBELLEN

Hier een berichtje uit Den Dungen
We missen jullie allemaal heel erg !  en we missen vooral  het samen muziek maken.
Met ons gaat het goed ,  we zijn gelukkig nog gezond.
We hopen dat het met jullie ook goed gaat en dat jullie deze nare tijd toch zo nu en dan 
gezellig kunnen maken.
We hebben al een paar mooie nieuwe liedjes klaar liggen die we straks kunnen gaan 
repeteren wanneer we weer muziek mogen maken. We kijken er erg naar uit tot het weer 
zo ver is.
Tot die tijd wensen we jullie alle goeds en fijne feestdagen.
Blijf gezond  en we hopen jullie in 2021 snel weer te zien.

Heel veel muzikale groetjes van Antoon en Anja.

Hieronder nog twee foto’s van ons optreden bij Boer Goossens afgelopen Carnaval
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Wat een toestanden! Het coronavirus gooide behoorlijk wat roet in het eten!
We waren net lekker bezig met de repetities van ons nieuwe stuk en begin maart kregen 
we te horen dat we dat voorlopig niet meer mochten doen. We dachten dat het na een 
paar weken wel weer over zou zijn, maar dat pakte heel anders uit! Het is nu al bijna 
kerstmis en we kunnen nog steeds niet aan de slag.
De begeleiders van de Doemaarwatjes zijn intussen wel bezig geweest en gaan binnenkort
aan de slag met decorstukken en het afwerken van de teksten zodat, als we weer mogen, 
we direct volle bak aan de gang kunnen.
Intussen kunnen we alleen maar afwachten en hopen dat het heel snel weer normaal gaat 
worden.
Gerrie, Jordy, Laurie en Bert wensen jullie hele fijne feestdagen toe! En we hopen jullie 
snel weer terug te zien! 

Raadsels:
1  Wat is rood en ontploft?
2  Wat is het toppunt van geduld?
3  Hoe heet een elektrische Lada?  
4  Waarom zet een Belg zijn bril af bij een alcoholcontrole? 
5  Hoe noemt men tegenwoordig een postduif? 
6  Hoe vangt een blondje een konijn? 
7  Hoe laat is het als de klok dertien keer slaat? 
8  Hoe noem je een lift voor dikke mensen? 
9  Ik heb gaten in mijn onder- en bovenkant, mijn linker- en rechterkant en in het     
    midden. Toch houd ik water vast. Wat ben ik?
10 Jantje droomt dat hij over een brug loopt. Als hij op het midden van de brug staat, 
ziet hij een leeuw voor zich. Hij wil terug lopen, maar aan de andere kant staat een 
tijger.  In het water springen lijkt ook niet fijn, want daar zwemmen krokodillen.
Wat moet Jantje doen? 

De antwoorden vind je achter in dit boekje.
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Zaterdag 21 Oktober was het druk in ’t Patronaat. Dit was de vertrek locatie van niet één 
en ook niet twee, maar van drie Sinterklazen!!

Speciaal voor Stichting Eigen-Wijs had de Sint op deze dag 2 hulp Sinterklazen gevonden 
om te assisteren op deze bijzonder dag.  
Nadat deze Sinten hun beste tabberd hadden aangetrokken en alle kadootjes in “Ozosnel”
waren gelegd, ging iedere Sint op weg.
Deze Sint(en) en zijn klassieke Piet(en)  hebben ruim 40 adressen bezocht zodat al onze 
deelnemers een cadeau hebben ontvangen. Hiermee was het ondanks covid 19 toch een 
feestelijk dag met vele vele blije gezichten. 
De routes waren langs alle deelnemers van onze Stichting – waar we op gepaste afstand – 
even contact hadden en de Sint in de gelegenheid was om een cadeau te overhandigen.

Voor en achter de schermen is hier met vereende krachten aan gewerkt. Het was voor
iedereen een mooie dag!
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Antwoorden op de raadsels van pagina 14:
1: Knalrood! 
2: Op je kop gaan staan en wachten tot je sokken afzakken! 
3: Een oplada! 
4: Scheelt alvast twee glazen… 
5: Een e-meeuw… 
6: Ze gaat achter een boom zitten en doet het geluid van een wortel na… 
7: Tijd om de klok te repareren… 
8: Een spektakel!
9: Een spons
10: Wakker worden.

Stichting Eigen-Wijs Heusden:

Secretariaat: Achterstraat 78, 5251 CV Vlijmen

info@eigenwijsheusden.nl

www.eigenwijsheusden.nl

www.facebook.com/StichtingEigenWijs

IBAN NL75 RABO 0149 6761 07

KvK nummer 50688553

ANBI nummer 822880234

De volgende nieuwsbrief verschijnt in het voorjaar 
van 2021 
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