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NOTEER IN JE AGENDA !!!!!!

12-13-14 mei Klupkamp
15 mei
Géén Klup
5 juni
Géén Klup (2e Pinksterdag)
22 juni
Laatste repetitie Doemaarwatjes
29 juni
Laatste repetitie Decibellen
3 juli
Laatste Klup-avond
4 juli t/m 3 september Vakantiesluiting
WISTUDATJES
- Jolanda weer een diploma heeft gehaald in haar werk.
Gefeliciteerd!
- wij blij zijn dat Janny weer terug is. Ze loopt weer als
een trein.
- dat er een aantal deelnemers verhuisd zijn naar een
ander plekje.
- Veel succes in jullie nieuwe huisje.
- dat we weer blij zijn met een nieuwe vrijwilligster
Annie van Rooij.
- Wij haar van harte welkom heten.
- we weer een prachtige truckersdag achter de rug
hebben en ons gaan verheugen op het kampweekend.
- we ongeveer half mei weten wanneer we nu echt gaan
verhuizen.
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•Zomerstop 2016
Op 18 juli was het een erg mooie en warme avond en alle
deelnemers waren mooi op tijd voor wat een ‘hete’ avond zou gaan
worden.
Dit is namelijk de laatste avond voor de vakantie, dus gingen we
zoals gebruikelijk iets bijzonders doen. Het was dan ook leuk om te
zien dat er veel deelnemers waren. Kort na 19:00 uur nam Caspar
het woord en vertelde dat we inderdaad iets bijzonders gingen
doen, maar hij vertelde nog niet wat dit was. De groep ging eerst
een stukje wandelen…..

Nadat de hele groep vertrokken was, kwam er een mooie rode bus
om enkele deelnemers op te halen die niet zo goed ter been zijn.
Gelukkig hadden de wandelaars deze bus niet gezien, want de
zijkant van de bus liet duidelijk zien waar we deze avond naar toe
gingen: de Brandweer kazerne van Vlijmen.
Op de locatie werden we verdeeld in kleine groepjes waar we
vervolgens verschillende dingen te zien kregen. We kregen te zien
hoe je met bijzonder gereedschap een auto kunt optillen of er zelfs
een deur mee open kunt knippen. Dit gereedschap mochten we ook
zelf echt vasthouden, dit was best zwaar.
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Ook kregen we een film te zien, waarin getoond werd hoe een dag
op de kazerne er uit ziet. Tijdens deze film kregen wat lekkers te
drinken met een koekje. De dag op de kazerne begint met eerst
alle spullen klaar leggen voor als er echt brand is. Daarnaast wordt
de dag gevuld met oefenen, onderhoud aan materiaal, kopje koffie
en ’s avonds sporten of studeren. ’s Nachts blijven ze ook op de
kazerne, maar als er geen brand is mogen ze wel gewoon slapen.
Van commandant (dit is ‘de baas’ op de Kazerne) Carmillio kreeg
ook iedereen een key-koord.

Toen werd het tijd om ook echt zelf aan het werk te gaan. Voor de
brandweer kazerne was een opstelling gemaakt waarin iedereen
ook zelf met een waterspuit vuur mocht blussen. Dit leverde mooie
plaatjes op.
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Na dit harde werk mochten we ook nog ervaren wat echt rook
betekent. Deze rook was ongevaarlijk maar het was echt lastig om
nog iets te zien. Stel je voor, dat je in echte rook als
brandweerman je werk moet doen.
Tot slot werd er nog een groepsfoto gemaakt en bedankten we
Carmillio (en zijn mannen) voor de leuke en bijzondere avond.
Enkele deelnemers, die we niet met naam gaan noemen
wilde ook nog wel even op de foto met enkele stoere
brandweermannen.

Nadat we dezelfde wandeling weer terug hadden gemaakt, sloten
we deze avond af met wat drinken en wat lekkers. Het was
inderdaad een hete avond geworden, maar wel een erg leuke!
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Rond de Ki-Jos-K
Op zondag 18 september was stichting Eigen-Wijs in
Haarsteeg bij het evenement “Rond de Ki-Jos-K”
vertegenwoordigd met een mooie verkoopkraam.
De vrijwlligers van Eigen-Wijs hebben met veel
enthousiasme de verkoop van de spullen die gemaakt zijn
door de deelnemers van Eigen-Wijs verkocht en uitleg
gegeven over de doelstellingen van onze stichting.
Ook de loterij was een groot succes en de 4 (x2) winnaars
worden maandag 26 september op de Klup ontvangen voor
een "koffie compleet" gereserveerd door onze deelnemers!
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Sinterklaasviering 2016

Vrolijk avondje
Dit jaar was het vrolijk sinterklaas avondje op 19 november
en iedereen had er weer zin in.
De playback acts waren dit jaar weer van hoog niveau
corrie konings kwam langs andre van Duin en pieten stijl te
veel om allemaal op te noemen.
Iedereen genoot met volle teugen en er werd uit volle borst
mee gezongen een paar ondeugende pieten danste zelfs op
tafel en werden door de sint tot de orde geroepen!
Maar dat mocht de pret niet drukken, het was weer een
avond om niet te vergeten.
Jammer genoeg moeten we weer een jaartje wachten!!!
Groetjes Jolanda
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Cheque Provinciehuis
Op 14 december jl. waren we uitgenodigd op het
provinciehuis om een cheque in ontvangst te mogen
nemen.Dit jaar was stichting Eigen-wijs één van de goede
doelen, waar de medewerkers van het provinciehuis hun
kerst kado bijdrage aan konden schenken. Joost van der
Velden heeft het mogelijk gemaakt dat wij op deze lijst
stonden. Dit leverde een erg mooi resultaat op voor onze
stichting: € 1645,-

Dank je wel Joost dat wij in 2016 één van de goede doelen
waren én dank je wel medewerkers van het provinciehuis
voor jullie mooie bijdrage aan onze stichting.
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Kerstviering 2016
Na het heerlijk avondje van Sinterklaas is er in december
altijd de gezellige kerstviering voor al onze leden en
vrijwilligers. Na de koffie, volgen de hapjes en drankjes en
wordt de avond opgeluisterd door diverse activiteiten. Een
grandioos optreden van onze eigen ongelooflijke
“DoeMaarWatjes”, zorgde voor grote hilariteit in de zaal en
bij de acteurs zelf. Het kerstverhaal werd op magistrale
wijze nagespeeld waarbij allerlei nagesynchroniseerde
opmerkingen van bekende Nederlanders, voor veel
lachsalvo’s zorgden. Als Jezus had geweten dat het zo
gezellig kon zijn bij een geboorte dan had hij vast op de

klup geboren willen worden, dat weet ik zeker.
Na een korte pauze was het tijd voor een spannende
“kerstbingo”. De vrijwilligers hadden weer voor een
spectaculair prijzenpakket gezorgd zodat iedere deelnemer
aan de bingo een prijs in de wacht kon slepen. Lauri was de
bingolezer en de kaarten bestonden uit plaatjes die
allemaal iets met kerst te maken hadden. Het bleef lang
spannend maar uiteindelijk had iedereen een prijs te
pakken en konden we allemaal gaan genieten van een paar
weken welverdiende vakantie, zodat we in januari weer
met nieuwe energie aan de nieuwjaarsbijeenkomst konden

beginnen. Het was weer een zeer geslaagde avond.
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De Nieuwjaarsreceptie 2017
Na een drukke decembermaand
met Sinterklaas, veel lekker eten
met kerst, vuurwerk en oliebollen
waren we weer toe aan de
nieuwjaarsborrel op de klup!
Met een glas champagne bij binnenkomst en koffie met een
appelflap zijn we het nieuwe jaar weer gestart. Samen met
onze deelnemers, genodigden en het gezelligheidskoor
“Om te janken” uit Drunen werd het een gezellige en
muzikale avond.
Helaas was dit in ons eigen klupgebouw tevens ook onze
laatste nieuwjaarsborrel, maar het was als vanouds een
goede en gezellige start van het nieuwe jaar!
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Carnaval 2017.
Het was weer ouderwets gezellig in de
fffffeeeeessssstttttzaal bij uitstek, Cafe de Harmonie in
Haarsteeg. Al vroeg kwamen onze gasten aan de deur om
maar niets te hoeven missen van deze mooie
carnavalsmiddag.

Maar liefst 117 deelnemers hebben zich gemeld bij onze
altijd aanwezige vrijwilligers en dat is weer een nieuw
record, geweldig dat jullie er allemaal weer bij wilde zijn.
Onze vaste DJ’s Sander en Edgar zorgde weer voor een
fantastische middag carnavalsmuziek waardoor er binnen de
kortste keren werd gedanst en gesprongen, meegedeind en
de polonaise werd gelopen.

Een groot aantal playback artiesten had zich weer
opgegeven en dit jaar zaten er ook weer een aantal live
zangers en zangeressen tussen, het wordt hoe langer hoe
gekker. Toen de Dorini’s de zaal binnen kwamen was net
Jeroen bezig aan zijn playback act, de Nonnen uit het
zuiden van diezelfde Dorini’s. Die sprongen meteen het
podium op en de hele zaal veranderde in een grote

deinende feestmassa.
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Nou bleken de Dorini’s ook nog de winnaar te zijn van het
Omroep Brabant Carnaval liedjesfestival “Drie Uurkes
Vooraf”, dus dan weet je meteen dat het dak er vanaf ging
in de Harmonie.
Twee keer traden de Dorini’s op deze middag en de sfeer
was enorm. Tussendoor traden de twee Prinsen van
Haorendam en Knotwilgendam samen op met een eigen
lied, waren er natuurlijk weer diverse kapellen die kwamen
toeteren en werd er door Jos en Wilma met het voltallig
personeel weer uitmuntend gezorgd voor onze gasten.
Toen rond de klok van 18.00 uur de taxi’s weer arriveerde
ging iedereen weer voldaan en moe van het feesten naar
huis en kunnen we met alle betrokkenen weer terugkijken
op een zeer geslaagde carnavalsmiddag in het gezellige
Haorendam. Joop bleef nog even langer omdat zijn taxi het
liet afweten, maar ook daar hebben onze vrijwilligers
uiteindelijk een oplossing voor gevonden.

Iedereen die heeft meegeholpen om deze middag zo
gezellig te maken voor onze deelnemers, heel erg hartelijk
bedankt, jullie zijn onmisbaar.
Lauri en Karin.

12
BIJDRAGE PIETENKOOR

Op een maandagavond in maart kregen we bezoek van John
en Roy van het Pietenkoor.
Door de vele optredens die het Pietenkoor gedaan hebben
in de maanden november en december 2016, kwamen zij
ons een een fantastische bijdrage overhandigen van
€ 450,00.
Met hun optredens hebben zij vele kinderharten blij
gemaakt, maar ook wij allen zijn zeer vereerd met de
overhandiging van dit bedrag.
Lieve mensen, dankjewel!!!
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Truckersdag 2017
Vanaf bedrijvenpark Het Hoog, vertrokken zaterdag 8 april
weer een dikke 100 vrachtwagens met aan boord 113 VIP’s,
mensen met een beperking, richting een geplande
tussenstop in het nieuwe bedrijfspand van fa. Chr. Vermeer
te Tilburg.

Met medewerking van het bedrijf Otto Bock/Jos America en
de welwillende medewerking van alle omliggende
bedrijven, was het Hoog voor de tweede keer de perfecte
locatie om de 28e truckersdag van start te laten gaan. Twee
van onze eigen VIP’s, Esmay de Gouw en Ivo Pullen knipten
om 09.40 uur onder toeziend oog van wethouder van der
Poel het lint door waarna de colonne, geëscorteerd door
een groot aantal motorrijders van MC Volgas uit Elshout,
precies op de afgesproken tijd, 09.45 uur, in gang werd
gezet.

De route die deze keer gevolgd werd deed in onze
gemeente als eerste Haarsteeg aan, gevolgd door Vlijmen,
Vliedberg en Drunen.
14

Vele bekenden stonden langs de route en er werd dan ook
driftig gezwaaid en getoeterd. Het enthousiasme onder de
deelnemers en de chauffeurs steeg hierdoor naar
ongekende hoogte. Via Waalwijk, Loon op Zand en Dongen
werd de locatie van de tussenstop bereikt, het bedrijf Chr.
Vermeer transport op het nieuwe industrieterrein in Tilburg.
Deze tussenstop was georganiseerd op initiatief van twee
chauffeurs van dit bedrijf, Wilfred Paans en Nolbert Brands,
die de Stichting En Route en Eigen Wijs, en de VIP’s een
zeer warm hart toedragen. Er was voor iedereen een
heerlijk lunchpakket, koffie, thee, limonade, soep, chocola,
koeken en als toetje een volle wagen met het heerlijkste
fruit. Na de lunch werden natuurlijk de twee
initiatiefnemers, Iris van de catering en Dhr Chris Vermeer
heel hartelijk bedankt voor deze geweldige ontvangst. Als
dankbare herinnering werd namens de beide stichtingen,
En Route en EigenWijs een drieluik aangeboden welke een
plaatsje zal krijgen in de nieuwe bedrijfshal van de firma
Chr. Vermeer. Als klap op de vuurpijl kwam er ook nog een
artiest, Marcel de Rooij, een fantastisch optreden voor ons
verzorgen wat met veel enthousiasme werd ontvangen.

Na dit geweldige afscheid werd via de route Tilburg, Loon
op Zand, Udenhout, Haaren, Vlijmen, Haarsteeg, Elshout en
Drunen wederom een mooie route door de dorpen in onze
omgeving gevolgd. In Drunen werd de colonne zoals
inmiddels gebruikelijk ontbonden bij de Voorste Venne. 15

Daar werden de VIP’s ontvangen voor een koffietafel en een
aansluitende feestavond. Samen met de leden van Volgas,
de chauffeurs , EHBO’ers, kontakt-clowns, vrijwilligers en
genodigden werd er een spetterend feestje gebouwd.
Diverse artiesten, Joey Kerkhofs, Remco Drijver, Party Pack
en disco Rudy van Hemert, boden een afwisselende en
spetterende feestelijke afsluiting van deze wederom zeer
geslaagde dag.

Tussen alle feestelijkheden door werd de trekking van de
loterij verricht bij deze 28e editie van de truckersdag. Na
het afscheidslied van VIP Patrick Kuys werd de avond
afgesloten met het bekend maken van de datum voor de 29e
editie, deze gaat plaatsvinden op: ……...14 April 2018.
Namens de twee organiserende stichtingen willen we graag
onze dank uitspreken naar iedereen die op welke manier
ook heeft bijgedragen aan het slagen van deze geweldige
dag voor onze VIP’s. Speciaal willen we alle toeschouwers
bedanken voor het uitbundig zwaaien en voor het geduld bij
het passeren van de colonne. Op naar de 29e editie.
Helaas is tijdens de tocht een van de motor begeleiders
betrokken geraakt bij een ongeval maar gelukkig met niet
al te ernstige verwondingen, al is elke verwonding er een
teveel. Wij wensen hem natuurlijk van harte beterschap en
hopen dat iedereen weer aanwezig kan zijn bij de 29e
editie.
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Cheque Haorendam
Afgelopen carnaval hebben wij geholpen als verkeersvrijwilligers voor de optocht in Haorendam 2017. Zoals
ieder jaar kunnen de toeschouwers een vrijwillige bijdrage
geven voor de optocht. Vanwege onze inzet was de
opbrengst vanuit carnaval Haorendam dit jaar voor ons.
Prins Peer dun 1ste (maar dan in zijn burger kloffie)
onthulde samen met Laurie een hele mooie cheque voor
onze stichting.
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De Decibellen
Op zondag 2 April hebben we twee gezellige optredens
verzorgd in de abdij in Nieuwkuijk tijdens Dromen Doen
Heusden. Zelfs het beeld achter ons deed mee

Ondanks het mooie weer hebben we toch 150 luisteraars
mogen trakteren op onze laatste nieuwe nummers. Vooral
liever te dik in de kist was een succes.
Tijdens de repetitie Donderdags na ons optreden hadden we
een erg trubbelige avond, niemand wilde naar de dirigent
luisteren (of het gaat stormen of truckerdag zit in de weg)
Na de koffie was Rob achter een keyboard gekropen en
wilde er niet meer achteruit.
Ajad gebruikte tijdens Over en Out zijn benen ipv zijn
armen. Zomaar een paar voorbeelden.
We hebben 3 nieuwe leden Debbie Sperber is weer terug,
Roberto Soto uit Den Bosch en Rosy v Oers uit Thomashuis
Vlijmen zijn ons komen versterken.
Wel zijn we nog steeds op zoek naar 1of 2 keyboard spelers,
die het keyboard spelen onder de knie hebben.
Weet je iemand laat ze langs komen tijdens repetitie of
mailen naar decibellen@eigenwijsheusden.nl.
Bellen mag ook naar Ria 06 30548041
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De volgende nieuwsbrief verschijnt in het najaar 2017

Adres clubgebouw: Constantijn Huijgensstraat 3,
5251 LW Vlijmen
Telefoon clubgebouw
(alleen bereikbaar tijdens clubavonden /clubdagen) :
073 5112327
E-mail: klup@eigenwijsheusden.nl
Website: www.eigenwijsheusden.nl
Bank: Rabobank No.: NL75RABO 0 1496.76.107.

