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NOTEER IN JE AGENDA !!!!!! 
 
Jaarkalender seizoen 2022-2023       
      
19 november 2022  Sinterklaas       
       
19 december 2022  Kerstviering  
 
 
9  januari   2023  Nieuwjaarsreceptie   
     
18 februari 2023  Carnaval Haarsteeg     
   
20 februari 2023  Geen Klup ivm Carnaval  
             
10  april     2023  Geen klup / 2e Paasdag     
       
22  april     2023  Truckersdag    
       
24  april     2023  Geen klup  
 
5-6-7 mei   2023  Kampweekend  
       
29  mei      2023  Geen klup / 2e Pinksterdag  
 
3   juli       2023  Seizoensafsluiting  
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Wist u dat....... 
 
 
 
- We na de zomervakantie weer met al onze activiteiten zijn begonnen 

- Alle deelnemers hier weer heerlijk van genieten 

- Wij Bobby Adema, Petra Scherff, Cheyenne Kol en Tijmen Hurkmans  

         verwelkomen als nieuwe deelnemers bij de maandagavondklup 

- En Tijmen ook verwelkomen bij de Doemaarwatjes 

- De Decibellen begin van dit jaar nieuwe shirts hebben gekregen  

- Zij deze voor ’t eerst getoond hebben tijdens ‘Heel Nieuwkuijk Zingt’ 

- Er veel complimenten over waren en iedereen erg trots was 

- Johan de Vaan voortaan ook muziek maakt bij de Decibellen  

- Janny een koninklijke onderscheiding heeft ontvangen  

- Zij hier erg door verrast was 

- Berna en Mart, afscheid hebben genomen van het Thomashuis 

- Wij hun nog veel fijne jaren in goede gezondheid wensen 

- Wij de bewoners veel succes en geluk wensen met Joyce en Margriet   

- Zij al helemaal ingeburgerd zijn 

- We een mooi bedrag opgehaald hebben bij de Rabo Club Support 

- We hier heel blij mee zijn en alle stemmers daarvoor bedanken 

- Woonvoorziening Mommersteeg het 25-jarig jubileum gevierd heeft 

- Burgemeester Willemijn van Hees een taart kwam brengen 

- Wij hun natuurlijk ook van harte feliciteren 

- Riny Licher afgelopen oktober is overleden 

- Wij de familie heel veel sterkte toewensen 

- Jordy Ottema is gestopt als vrijwilliger bij de Doemaarwatjes 

- Wij hem heel hartelijk bedanken voor zijn inzet. 

- Wij weer veel speciale activiteiten in het vooruitzicht hebben 

- We hier in de volgende nieuwsbrief  op terugkomen 

- Wij iedereen hele fijne dagen toewensen 
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Overlijden Riny Licher 
 
Op 3 oktober 2022 is onze oud deelnemer Riny Licher overleden in 
de leeftijd van 65 jaar. Riny was tot 2019 deelnemer van  
Eigen-Wijs. Hieronder de overlijdenskaart, met de mooie foto van 
Riny, die wij van de familie hebben ontvangen.  
 
Riny rust zacht! 
 

 
 

 
 

   Riny Licher   13-09-1957  3-10-2022                      4 



Mommersteeg 25 jaar 

 
Op 17 oktober was er groot feest bij de woonvoorziening ‘Mommersteeg’ in 
Vlijmen namelijk het 25 jaar bestaan!! Deelnemers (en bewoners) Hans van 
de Ven, Maurice, Petra, Ralph, Hans Winkel en Jaap hadden samen met de 

andere bewoners een feestweekend !! 
 

Het onderstaande bericht stond in de Weekblad Heusden. 

  

 

 

 

Eindelijk was het dan zover..17 oktober 2022. Dé dag waar iedereen zo lang 

naartoe heeft geleefd..het 25 jarig bestaan van de woning. Van de mooiste  

fantasieën..naar zinkende moed in de schoenen. 

Zal het feest wel door kunnen gaan? Zal Corona geen roet in het eten gooien? 
Dit waren de afgelopen tijd de meest gestelde vragen door de bewoners. De 
begeleiding die juist wil bijdragen aan een fijn leven van de bewoners moest 
steeds met een diepe zucht het antwoord schuldig blijven… Tot nu… Wat 
hebben de bewoners een geweldig feestweekend achter de rug. 

Zaterdag met alle bewoners en begeleiding al swingend de partybus in, op 
naar Amantius om daar lekker te eten en de avond met veel dans en zang 
door te brengen. De zondag stond in het teken van toasten met familieleden, 
begeleiding en de vrijwilligers tijdens de feestmiddag op de Mommersteeg 
24d in Vlijmen. Met als klap op de vuurpijl een bezoek van burgemeester Wil-
lemijn van Hees, die voor iedereen tijd had om een praatje te maken. 

De schoenen van de bewoners lopen weer als veertjes ..en hun fantasie is 
werkelijkheid geworden. “Dit nemen ze ons nooit meer af”! 

Met dank aan Daniëlle van den Broek-Noordhoek.      5 



Sinterklaas/KERST 2021 
We zijn het gelukkig al bijna vergeten, maar in 2021 kon Sinterklaas 
ons helaas niet bezoeken vanwege     

 

Gelukkig is de Sint goede vrienden met de Kerstman en wist hij niet 
1, niet 2 maar 3 kerstmannen te vragen die namens de Sint een 
Kerst/Sint cadeau rondgebracht hebben bij al onze deelnemers 
thuis. Slim en handig opgelost van onze goed heiligman. 
Het was een gezellige dag waar de kerstmannen samen met de 
andere betrokken vrijwilligers ook veel plezier aan hebben beleefd. 
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Afscheid Janny Kuijs 
Zaterdag 2 juli 2022 
 
Een hele speciale dag ….. 
In het najaar van 2020 heeft Janny persoonlijk in onze nieuwsbrief 
aangekondigd dat ze ging stoppen met haar werkzaamheden voor Stichting 
Eigen-Wijs . 
Omdat we midden in de Coronaperiode zaten zou het feestelijk afscheid 
uitgesteld worden. 
   
Op zaterdag 2 juli was ’t zover ….. 
We hadden met Janny afgesproken dat we deze middag afscheid van haar 
wilden nemen als bestuurslid en actief vrijwilliger. 
Een gezellig samenzijn, met alle vrijwilligers , onder het genot van een hapje 
en een drankje. 
Nietsvermoedend kwamen Janny en Aai naar ’t Patronaat. 
Daar werden ze verrast door (bijna) alle vrijwilligers en enkele oud-
vrijwilligers. 
 
Caspar vd Brandt nam als eerste het woord als oud voorzitter. 
Daarna begon onze huidige voorzitter Toine een toespraak namens het 
bestuur, vrijwilligers en niet te vergeten al onze deelnemers. 
Alle twee spraken ze hun dank naar Janny uit voor haar jarenlange inzet . 
Tevens hebben we haar, als Stichting Eigen-Wijs, benoemd tot ere-lid voor al 
haar verdiensten.  
Daarna heeft Janny hartverwarmend verwoord hoe zij de vele mooie jaren 
heeft ervaren als bestuurslid en vrijwilligster bij Stichting Eigen-Wijs .  
Onder het genot van een hapje en een drankje heerste er een hele gezellige 
sfeer. 
Plots werd Janny verrast door de binnenkomst van haar kinderen en 
kleinkinderen. 
Daarachter kwam de familie en burgemeester Willemijn van Hees sloot de 
rij. 
De burgemeester kwam natuurlijk niet zomaar ….. 
Deze middag werd Janny in ’t Patronaat in Nieuwkuijk benoemd in de orde 
van 
Oranje-Nassau en Burgemeester Willemijn van Hees reikte de onderscheiding 
uit. 
Een geweldige verrassing die dik verdiend en van harte gegund is ! 

 
Het was een super dag waar wij, maar vooral Janny, Aai en hun gezin, heel 
mooi op terug kunnen kijken ! 
 

8 



 

 

9 



HALLOWEEN 

Maandag 31 oktober hadden we de wekelijkse klupavond. 

In de pauze bespreekt Lauri dan altijd wat bijzonderheden en 

worden de jarigen toegezongen. 

Deze avond was ’t wel even heel spannend want het was 

‘HALLOWEEN’ 

De lichten gingen uit en plots kwam er iets ‘engs’ binnen lopen ; 
een onherkenbaar persoon. 

Maar gelukkig was het een deelnemer van Stichting Eigen Wijs die 
zich vermomd had…. nl. Johan de Vaan. 

En wat zo bijzonder was …… het kostuum dat hij aan had was 
helemaal zelf door hem gemaakt !! 

Nadat hij dit geshowd had kreeg hij dan ook een geweldig applaus . 

Heel knap gedaan Johan ; complimenten . 

En heel leuk dat je dit aan ons hebt willen laten zien; dankjewel.    
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Wat waren de Decibellen blij dat ze na die vervelende lockdown 
weer muziek mochten maken. Ons eerste optreden daarna was 
tijdens heel Nieuwkuijk zingt een muzikale middag en avond  voor 
de Roparun.  Het was ook de eerste keer dat we onze mooie nieuwe 
blauwe polo’s aan hadden en die mochten gezien worden. 
De Decibellen speelden weer de sterren van de hemel het was niet 
te merken dat we 2 jaar geen muziek hadden gemaakt. 
Op 30 juni de laatste repetitie hadden we een zomeravond concert 
georganiseerd buiten voor het Patronaat. Iedereen die wilde mocht 
komen luisteren  maar helaas werkte het weer niet mee en 
moesten we naar binnen maar het succes en de pret waren er niet 
minder door we hadden een groot publiek  en de fotograaf van HTR 
Heusden had prachtige foto’s gemaakt die we naderhand op 
facebook konden bewonderen. 
Na een warme zomervakantie zijn we weer begonnen aan een 
nieuw seizoen (hopelijk geen lockdown meer ) met verschillende 
nieuwe liedjes. Waaronder “ons moeder zeej nog” wat met veel 
enthousiasme  werd ontvangen  ook een mooi nummer van André 
Rieu met onze eigen André (Ralph ) Rieu  op viool. 
Helaas moeten we Edgar en Sander nog steeds missen hopelijk 
kunnen ze binnenkort weer aansluiten. 
Johan de Vaan is ons komen versterken op keyboard hij kan al 
verschillende liedjes meespelen en de andere speelt hij mee op 
ritmische instrumentjes. Hij is erg muzikaal en het enthousiasme 
spat er vanaf,  welkom Johan ! Ook zijn we heel blij met twee 
nieuwe vrijwilligers  Daniëlle en Patrick  jullie ook van harte 
welkom want we kunnen niet zonder enthousiaste vrijwilligers. 
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De spelers van de Doemaarwatjes zijn al weer druk aan het 
repeteren voor hun optreden tijdens de Kerstviering op de club. We 
denken dat het een mooie voorstelling wordt. 
 
Op 1 oktober 2022 bestonden de Doemaarwatjes 15 jaar!! 
 
Al vóór de coronacrisis zijn we begonnen aan een nieuw project, 
we gaan een speelfilm maken! 
De film zal gaan over een tijdmachine, die de Doemaarwatjes naar 
verschillende tijden brengt. Daar beleven ze mooie 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: 
Daniëlle, Django, Edgar, Esmee, Jelle, Jeroen, Peter, Tesse, 
Thijmen 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. 
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We zijn met een heel team begeleiders/sters: Ilse, Jeannette, 
Gerrie, Lauri en Bert . 
Helaas heeft Jordy af moeten haken, wij willen hem nog hartelijk 
bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren! 
Iedereen heeft zijn eigen taak, zo zorgt Ilse voor de regie, Jaenette 
en Gerrie zorgen voor de kleding en helpen bij de repetities.  
Laurie en Bert zorgen voor de decors, attributen en het filmen van 
de scènes. 
 
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 in het voorjaar 
van 2023 
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