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Ondanks alle beperkingen door corona,  
willen wij jullie een hele fijne kerst en een gelukkig en 
vooral gezond 2022 wensen!! 
 

 
 
Het bestuur en de vrijwilligers van Eigenwijs 
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  Wist u dat....... 
 

- Danielle en Tesse op TV zijn geweest bij Hart in Aktie 

- Dit een hele verrassing was 

- Petra Krielen naar Schijndel is verhuisd 

- Wij haar veel woonplezier wensen 

- Henk van Bijnen en Sjan van Osch zijn overleden 

- Mieke 2 polsen gebroken heeft 

- Zij deze gelukkig weer goed kan bewegen 

- We een bingo online hebben gedaan 

- Hier mooie prijzen voor waren 

- We heel blij waren om iedereen even te zien via het scherm 

- We ook een pub quiz online georganiseerd hebben  

- Dat Jolanda Kints deze heeft gewonnen 

- We voor de zomervakantie een online disco deden 

- Dit iedereen erg gezellig vond 

- Er vakantietasjes rondgebracht zijn 

- Hier iedereen heel blij van werd 

- Myra nieuwe vrijwilligster is op de klup  

- Ilse nieuwe vrijwilligster is bij de Doemaarwatjes 

- Danielle nieuwe vrijwilligster is bij de  Decibellen 

- Dat deelnemers en vrijwilligers in oktober weer blij en enthousiast wa-

ren begonnen met de activiteiten bij SEW 

- We helaas hiermee weer abrupt moesten stoppen  

- Sinterklaas helaas weer niet kon doorgaan 

- De kerstman zijn taak heeft overgenomen 

- De cadeautjes zo toch werden bezorgd. 

- Wij hopen dat iedereen gezond blijft en dat we elkaar weer snel mogen 

ontmoeten in het patronaat  
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In Memoriam 

 

Op 25 juli is Theo van Gulik ‘s nachts in zijn slaap is overleden.  Theo was 

een bijzondere man, een gezellige zanger en vele jaren een trouwe deelne-

mer van onze Klup ! Theo is 64 jaar geworden, wij gaan hem missen …. 

rust zacht Theo. 
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Online bingo  

 
Een van de eerste “digitale” activiteiten binnen Eigenwijs was de online bingo. 
 
Al onze deelnemers en hun medebewoners konden meedoen. Iedereen had vooraf een 
bingokaart gekregen en daarmee waren mooie prijzen te winnen.  
 
Na een uitleg gingen de Bingo masters Bert en Lauri van start. Het was best rumoerig 
want niet iedereen had zijn of haar microfoon uitstaan waardoor er een muur van geluid 
ontstond. Nadat de grote leider, Toine enkele malen had uitgelegd dat er teveel lawaai 
was, ging de bingo met hier en daar een hapering gezellig verder. 
 
Met hier en daar een “valse” bingo, werden de prijzen verdeeld.  
 
Na afloop van de bingo bleven een groot aantal deelnemers nog even napraten, ze hadden 
elkaar dan ook al bijna een jaar niet gezien, en daarbij werd je bijna tureluurs van al het 
gekrakeel.  
 
Alles bij elkaar was het een mooie avond en voor Eigenwijs ook weer een manier om met 
jullie contact te houden. Iedereen die mee heeft gedaan vond het reuze gezellig dus we 
hebben zeker in een behoefte voorzien.  
 
Iedereen die heeft meegedaan en iedereen die het mee heeft georganiseerd , heel harte-
lijk dank en we hopen dat we binnenkort een keer een normale bingo kunnen doen in ons 
eigen clubhuis, maar dat is nog even afwachten helaas. 
 
Heel veel plezier met de feestdagen en hopelijk tot snel. 
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De pub quiz   
  

 
Op 16 Mei hebben we een echte digitale pubquiz gehad. Dit was echt leuk en spannend. 
Omdat nu iedereen wist hoe je microfoon aan- en uit kon zetten was het ook wat rustiger 
voor iedereen.  
Er deden wel zo’n 60 deelnemers (inclusief huisgenoten) mee aan deze quiz.  
We hadden 40 vragen over allerlei onderwerpen, sommige vragen waren wat eenvoudiger, 
maar sommige waren echt lastig.  
Hier nog enkele vragen.  
De deelnemers hadden steeds de keuze uit 2 antwoorden, waarbij uiteraard maar 1 
antwoord juist was.  
Uit welk land komt pizza? 
Uit welk land komen croissants? 
Wat is een grote hit van Snollebollekes? 
Hoeveel wenkbrauwen hebben Bert en Ernie samen?  
Wie is ons jongste lid? 
 
Aan het einde na het tellen van de juiste antwoorden stonden er 3 deelnemers op de 1e 
plaats. Dus hadden we een heuse shoot-out nodig. De uiteindelijke trotse winnaar was 
toen: Jolanda van Kints. 

 
Hieronder de foto van de trotse winnaar, die later ook de cheque die ze gekregen had ook 
heel creatief ingekleurd had. 
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De vakantietasjes van 2021 
 
Helaas waren er afgelopen jaar voor de vakantieperiode nog geen activiteiten in ’t 
Patronaat. 
Naast de ‘online’ bingo en pub quiz besloten we om wederom ook een vakantietasje te 
maken. 
Vorig jaar hadden we een mooie handdoek met het logo van Stichting Eigen Wijs erop 
gegeven, dus we dachten dat ’t dit jaar een idee was een om rugzakje met logo te laten 
maken waar iedereen dan de handdoek van vorig jaar weer in mee zou kunnen nemen. 
Ook zijn we op zoek gegaan naar een knutselwerkje om erbij te doen. 
Het was een fotolijstje met schelpjes erbij om erop te plakken. 
Met een leuke foto erin siert dit bij iedereen de kamers ! 
Omdat er ook nog een ‘online’ disco op het programma stond hebben we de tasjes nog 
aangevuld met een feestmutsje, fluitje en popcorn. 
Op bijgaande foto’s is te zien dat iedereen er weer superblij mee was ! 
  

     
  

    
 

              
 
 
                                                                                7



                           
 
 
 
 

Daniëlle in Hart in Aktie 
 
Vorige zomer bestond Brownies en Downies Waalwijk, mijn dagbesteding,  
5 jaar! 
We zouden een groot feest krijgen, maar door de corona maatregelen kon dat helaas niet 
doorgaan. 
Marja onze kok heeft, zonder dat wij het wisten, een brief naar Hart in Aktie geschreven, 
om te vragen of zij iets konden regelen om het 5-jarig bestaan toch te vieren.  
Op een dag mochten wij allemaal onze wens uitspreken en mijn wens was om prinses te 
worden. 
We wisten toen niet dat dit voor Hart in Aktie was. 
8 oktober moest iedereen komen werken bij B&D want er was een catering hadden ze 
tegen ons gezegd.  
Toen ik daar aankwam zaten er allemaal vaste klanten in de zaak. 
Ik vond dat wel een beetje apart. 
Opeens kwam er een voetballer van Willem II in de zaak. Hij zei: “Ik lust wel een 
brownie” en begon allemaal kunstjes te doen met zijn bal. 
Monica zag dit en zei: Hé, dat is mijn club. Willem II!  
Ze kreeg toen de bal met alle handtekeningen van de spelers erop. 
Ze was super blij met de bal. 
Toen kwam er plots een Prins met een paard aanlopen. 
Ik was helemaal verbaasd toen hij de zaak binnenkwam.  
Hij zocht een prinses die de muiltjes paste die hij bij zich had. 
Hij vroeg aan mij: “wil jij die voor mijn passen?” zeker zei ik. En…ze pasten! 
Ik kreeg een mooie prinsessenjurk aan en ik voelde me helemaal Assepoester. 
Mijn wens is zeker in vervulling gegaan. 
Plots kwam Guido Spek, van Goede Tijden Slechte Tijden, de zaak binnen. 
Hij wilde schuilen want het regende buiten.  
Tesse, mijn collega, vroeg aan hem: ”Ben jij Guido Spek?” 
Dat is namelijk haar favoriet. Ze gingen samen muziek maken en zingen. 
Ook een liedje over het 5-jarig bestaan. 
Plots kwam Wendy weer de zaak binnen met ballonnen in haar hand en vertelde dat deze 
dag een verassing was voor ons 5-jarig bestaan.                                                              8 



We gingen nog een foto maken, maar daarvoor moesten alle collega’s aanwezig zijn, en 
die kwamen plots de zaak binnen rennen. 
Ze hebben een hele mooie foto gemaakt van ons allen en die hangt nu in onze zaak. 
Het was een dag vol verassingen en ik heb er enorm van genoten. 
Wilt u de uitzending terugzien, dan kan dat op kijk.nl 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

                                                            

 
 
Groetjes van Prinses Daniëlle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     9 



 
 
 
 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   10                                                                                                                                                                                                                                       



                                                                                                                                                      
 
 

 
De spelers van de Doemaarwatjes waren al weer druk aan het repeteren voor hun 
optreden tijdens de Kerstviering op de club. Helaas gaat dat optreden niet door vanwege 
de coronaperikelen! 
Jullie houden deze voorstelling nog tegoed! 
 
Zo gauw we weer mogen beginnen gaan we weer verder met ons nieuw project, we gaan 
een speelfilm maken! 
De film zal gaan over een tijdmachine, die de Doemaarwatjes naar verschillende tijden 
brengt. 
Daar beleven ze verschillende avonturen. 
Waar ze allemaal terecht gaan komen, blijft nog geheim, maar we kunnen wel verklappen 
dat er veel spannende en grappige stukken bij zitten. 
 
De Doemaarwatjes: 
Ayad, Daniëlle, Django, Edgar, Esmee. Jeroen, Peter, Sander, Tesse en Wendy hebben er 
heel veel zin in om weer toneel te kunnen spelen! 
Bij de eerste repetities na de Covid 19 perikelen, bleek dat iedereen weer erg zijn/haar 
best deed om zo goed mogelijk voor de dag te komen. 
Tijdens de repetities komen de spelers zelf vaak ook met ideeën die we dan in het stuk 
verwerken. 
Zo wordt het stuk steeds meer iets van hen zelf! 
Als we aan het repeteren zijn, regisseren de spelers af en toe elkaar en dat is erg leuk om 
te zien. 
Er wordt ook veel gelachen op de repetitie avonden. 
Het team begeleiders is pas uitgebreid met 2 dames: Ilse en Jeannette, verder 
begeleiden, Gerrie, Jordy, Lauri en Bert de groep spelers.  
Wanneer de film klaar zal zijn, kunnen we nog niet zeggen, maar we streven er naar om 
dit project binnen 2 jaar te kunnen realiseren.  
Er komt natuurlijk heel wat bij kijken om een film te maken, vandaar dat we die tijd wel 
nodig denken te hebben. 
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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 (waarschijnlijk) in 
het voorjaar van 2022 
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