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NOTEER IN JE AGENDA !!!!!!

10 mei

Hemelvaartsdag (geen rep. DMW)

21 mei

Géén Klup (2e Pinksterdag)

28 juni

Laatste repetitie Decibellen

02 juli

Seizoensafsluiting, vakantie

27 aug

1e klupavond na vakantie

01 sept

Optreden Decibellen Thomashuis Nieuwkuijk

29 sept

Optreden Decibellen Millheeze

27,28,29 okt

Uitvoeringen Doremaarwatjes

03 nov

Optreden Decibellen Rosmalen

24 nov

Sint-Nicolaasviereng

17 dec

Kerstviering

07 jan 2019

Nieuwjaarsbijeenkomst
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Wist u dat.......

CINDERELLA KWAKS PRINSES CARNAVAL IS GEWEEST OP DE
BINCKHORST
HET TRUCKERSDAG IS OP 14 APRIL A.S.
HIERVOOR HEEL VEEL GETEKEND EN GESCHILDERD IS
BERT SPERBER DE GOUWE KNOTWILG HEEFT GEWONNEN
WIJ IN HET PATRONAAT WEER KUNNEN DARTEN (IN DE GANG VAN DE
TAFELS)
WIJ WEER EEN PRIKBORD HEBBEN, WAAR IEDEREEN WEER DE
LAATSTE NIEUWTJES KAN OPHANGEN
CASPAR EN INEKE EN IVO EEN PRACHTIGE KLEINDOCHTER HEBBEN
GEKREGEN
WE WEER EEN TONEELUITVOERING GAAN KRIJGEN VAN DE
DOEMAARWATJES OP 27,28 EN 29 OKTOBER A.S. EN JAWEL IN “DE
STER” TE NIEUWKUIJK
EEN AANTAL VRIJWILLIGERS OP CURSUS IS GEWEEST MET ALS THEMA
“AUTISME”. DIT HEEL LEERZAAM WAS.
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Sinterklaas viering2017
25 november de dag
waar we allemaal met
spanning op zaten te

wachten, zouden de
Sint en zijn pieten wel
weten dat wij verhuist
zijn!!! Nou da,s goed gekomen want natuurlijk wist
sinterklaas dat hij naar het patronaat moest, hij weet
toch altijd alles!!! Het was een fijne avond en we zijn
allemaal flink verwend met drankjes, speculaas,
banketstaaf en niet te vergeten cadeautjes !!!
Het was 1 groot feest we hadden zelfs een disc-jocky
Piet!!! Sinterklaas liep mee in de polonaise, en de
ondeugende pieten dansten zelf op tafel!
We hebben weer genoten van mooie optredens tijdens
de playback show en jongens wat was het jammer dat
de taxi's er al waren, we hadden nog veel langer
willen dansen.
Maar zoals altijd komt er ook een eind aan de
allerleukste avond van het jaar!!!
Ik kan haast niet wachten tot het weer zover is en
jullie???
Groetjes Jolanda.
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Op 26 november 2017 overleed Adrie Peijnenborgh, de
vader van Jan, in de leeftijd van 83 jaar.
Op onze speciale activiteiten was Adrie met zijn
partner, altijd aanwezig.
Rustig en stil was hij, maar hij genoot van alle dingen
om hem heen.
Op 1 december was de afscheidsviering en de
begrafenis.
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ZO BIJZONDER ….....
Soms gebeurt er iets, waarvan je alleen maar kunt
dromen.....
Op Sint Nicolaasavond, werd ons een cheque
overhandigd, door Jonker Petfood.Dit bedrijf bestond
100 jaar in 2017 en wees onze Stichting aan als het
goede doel, die hiervoor in aanmerking kwam.
Ans Jonker-Pullen en Martin Sonneveld van Jonker
Petfood kwamen op deze avond het goede
nieuws brengen. Ons werd een cheque overhandigd,
die wij met stomheid geslagen in ontvangst namen en
schieten woorden tekort. En soms worden dromen
toch waarheid.....
Janny Kuijs
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KERSTVIERING 2017.
Op maandag 18 december 2017
kwam iedereen bijeen voor onze
Kerstviering, de laatste
bijeenkomst in het jaar 2017.
Na de traditionele chocolademelk met worstenbrood
kwam het Trio Hopeloos ons verrassen met een
parodie van ongekende klasse.
Toine, Mart en Bert speelden en zongen diverse
liedjes en wisten hun mannetje/vrouwtje goed neer
te zetten! Een act die een herhaling verdiende op
onze Nieuwjaarsreceptie.
Na de pauze gingen we verder met onze Kerstbingo en
wisten we door plaatjes op het scherm te zetten of
we weer een rijtje vol hadden.
Natuurlijk waren er ook valse bingo's, waarna er een
liedje gezongen moest worden.
Iedereen ging met een leuk cadeautje naar huis.
Met een drankje en een hapje kwam ook deze avond
tot een einde en gingen we genieten van onze
Kerstvakantie om met nieuwe energie het jaar 2018
te starten.
Janny Kuijs.
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Nieuwjaarsbijeenkomst 2018

Maandag 8 januari was de nieuwjaarsbijeenkomst van
Stichting Eigen wijs. Bij binnenkomst wensten we
elkaar een gelukkig en vooral gezond 2018 toe. Toen
iedereen binnen was heette Caspar ons, en de
genodigden, van harte welkom. Hij stond even stil bij
alle mooie momenten van afgelopen jaar en
natuurlijk werd er ook vooruit gekeken naar alle
bijzondere activiteiten voor het nieuwe jaar.
Inmiddels hadden we allemaal een glas “champagne”
gekregen en toen Caspar klaar was met zijn toespraak
hebben we met zijn allen een toast uitgebracht op
2018. Toen kwam de playbackact van Trio Hopeloos.
Door hun kleding waren ze een beetje vermomd maar
we konden toch wel zien dat ’t Toine, Mart en Bert
waren. Ze deden een
erg leuk stukje en er
werd dan ook smakelijk
om gelachen.
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Daarna volgde een optreden van KAAI LEUK !
Een groepje enthousiaste zangers en zangeressen die
erg gezellige liedjes ten gehore brachten. Iedereen
werd uitgenodigd om mee te dansen en te zingen en
hier werd door velen gebruik van gemaakt .

Zelfs de polonaise ontbrak niet!
Als het gezellig is dan is de tijd snel voorbij dus de
taxi’s stonden al weer te wachten om iedereen naar
huis te brengen. Het was een zeer geslaagde avond en
een super goede start voor het nieuwe jaar.
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BERT SPERBER 'DE GOUWE KNOTWILG' 2018.
Op zondag 28 januari 2018, twee weken voor
carnaval, werd Bert Sperber verrast door
Knotwilgendam en gevolg, Carnavalsvereniging
“Zuutjesaon” en door zijn dochters en familie, met
een bezoek aan huis voor de uitreiking van de Gouwe
Knotwilg, dat is een gouden speldje en een oorkonde.
Helaas was Bert geveld door de griep en werd daarom
thuis overvallen.
Bert, die zich al tientallen jaren, inzet voor veel
carnavaleske taken, een aantal vrijwilligers taken en
een groot animator is van carnavalsvereniging
Zuutjesaon, verdiende deze oorkonde en speld zeker!
Heel ontdaan en trots nam hij alles in ontvangst en
zocht daarna gauw zijn bed weer op.
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Carnaval 2018
Potverdorie, in Haarsteeg, Haorendam voor de
carnavals liefhebbers, waren zomaar ineens alle
cafe’s gesloten. Hoe moest het nou met onze eigen
carnavalsmiddag “Ffffffeeeessssttttt”.
Gelukkig kwam er nog net op tijd bericht dat we toch
konden gaan feesten maar helaas niet meer bij Jos en
Wilma in de Harmonie maar bij de voormalige Hut, nu
“Dorpscafe de Steeg.”
Daar waren wij als organisatie natuurlijk erg blij mee
en ik denk de meeste fffffeeeeessssstttt vierders ook
want jullie waren er weer in grote getale.
Door de mensen van “de Steeg” was er van alles aan
gedaan om het gezellig te maken en dat is ook prima
gelukt. Zelfs de frietjes werden speciaal voor ons
gebakken.
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Natuurlijk werd er op deze middag weer live
gezongen, play back opgetreden, gedanst en in de
polonaise gelopen en gekeken naar de optredens van
de Dorini’s en Nick Vermeulen. Natuurlijk waren er
weer de nodige muziekskes en waren de Prinsen van
Haorendam en Knotwilgendam aanwezig. Een echt
geslaagd ffffeeeessssttttt dus.

Na al die jaren de Harmonie was het wel even
wennen maar de toekomst ziet er rooskleurig uit.
Natuurlijk willen wij Jos en Wilma heel erg hartelijk
danken voor de afgelopen 13 jaar carnaval bij de
Harmonie en wensen dat ze maar lekker veel mogen
genieten van hun welverdiende vrije tijd.
En wij bedanken Nancy en Marco voor de afgelopen
carnaval en wensen ze veel succes met Dorpscafé de
Steeg. Op naar volgend jaar.
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Optocht Haorendam. Opbrengst en cheque uitreiking.

Afgelopen jaar (2017) zijn we samen met het bestuur
van Organisatie Haorendam tot het besluit gekomen
om samen de collecte/entree te verzorgen tijdens de
Optocht van Haorendam. De opbrengst van deze
entree wordt door de beide clubs verdeeld en dat
levert voor ons een aardig centje op om o.a de
carnavalsmiddag van te bekostigen. Vorig jaar was het
slecht weer en toch kregen we ruim 600 euro, dit jaar
was het weer beter, wel koud maar ook zonnig, en
werd er zelfs meer geld opgehaald.
Op de klupavond enkele weken later kwam een
gezelschap vanuit Haarsteeg bestaande uit Prins Peer
met zijn vrouw, voorzitter Toon Kanters en
Veldwachter Marc van Bladel, ons een cheque
overhandigen met daarop het bedrag van maar liefst
788 euro.
Ze bleven daarna nog
gezellig even koffiedrinken
en wat rondkijken en praten
om daarna met een
welgemeend “tot volgend jaar” weer te vertrekken.
Samen met de mensen van Haorendam en een aantal
vrijwilligers van Eigenwijs hebben we dit bedrag in
een paar uur tijd verdiend. Het kost wat moeite maar
het borreltje na afloop maakt weer veel goed.
Allen die hebben meegeholpen, heel hartelijk dank.
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Nieuws van de Decibellen,
Inmiddels zijn we alweer een half jaar verder sinds de
verhuizing en wisseling van Dirigent en geluidsman en
het doet ons deugd dat we met trots kunnen zeggen
dat we met z’n allen onze draai prima gevonden
hebben in het Patronaat en in de nieuwe situatie.
We hebben een paar leuke optredens achter de rug
waaronder de herfstmarkt van het Thomashuis
Nieuwkuijk, het optreden in de Biechten in Hintham
en afgelopen 18 maart het optreden voor ons eigen
publiek in ons nieuwe honk. De reacties hierop waren
werkelijk hartverwarmend en het plezier spatte er
bij de Decibellen (en bij alle vrijwilligers ) vanaf !!
het was ook een fantastisch optreden en de vier
nieuwe liedjes die we ingestudeerd hadden klonken
alsof ze al jaren in ons reportoire zitten. Met name
“kedeng kedeng” van Guus Meeuwis ging erg goed
terwijl dit toch geen makkelijk nummer is vanwege
de vele tempo wisselingen en Patrick had het héél
mooi gezongen ! Ook Joop en Tonnie hebben de
premiere van Sophietje, Ach was ik maar en Bloody
mary geweldig mooi gezongen, en onze “Clown“
Edgar had weer groot succes met zijn optreden.
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Deze middag is zeker voor herhaling vatbaar ! zelfs
onze kleinzoon Jelte van 2 vond het hartstikke leuk !
Er waren mensen die vroegen of er een muziekband
meeloopt tijdens de nummers ! .... eigenlijk kunnen
we dit ook opvatten als een heel groot compliment !
want de muzikanten van de Decibellen spelen alles
helemaal zelf en Hartstikke live !! niks geen
muziekband hoor !!
Ik voel me echt bevoorrecht om samen met de fijne
groep vrijwilligers met deze club te mogen werken,
en Antoon en ik voelen ons daarom al echt thuis bij de
Decibellen. Na een repetitie en na een optreden
gaan we altijd blij naar huis want hoe mooi is het om
te zien hoeveel plezier de Decibellen hebben in het
maken van Muziek en daar doe je het toch voor !
Maar zonder de vele vrijwilligers ben je nergens,
petje af voor al deze mensen die zich belangeloos
inzetten voor de club !!! Met een viertal optredens
in de agenda gaan we werken aan een aantal nieuwe
nummers die we een volgend optreden graag weer
aan iedereen willen laten horen. Want er zit heel
veel talent bij onze Decibellen dat is zeker !
Groetjes, Anja van Alebeek
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29e Truckersdag 14 april 2018.
De uitvoering van de 29e truckersdag door Stichting En
Route (SER) in samenwerking met Stichting Eigenwijs
was weer tot in de puntjes voorbereid en geregeld.
Vooral de wijziging van de eindlocatie had heel wat
voeten in aarde. Door de verbouwing van de Voorste
Vennen werd er uitgeweken naar feestlocatie “de
Ster” in Nieuwkuyk. Maar daar later meer over.
Zoals inmiddels al enkele jaren het geval is werd er al
vroeg verzameld bij Otto Bock op industrieterrein het
Hoog in Vlijmen. Vanf zeven uur ’s-Morgens was het al
een drukte van belang in afwachting van de ruim 100
trucks en busjes en de 117 VIP’s die dit jaar mee
zouden gaan.

16

Rond half negen druppelde de eerste VIP’s binnen en
ook de chauffeurs waren mooi op tijd aanwezig. Na
ontvangst met koffie en thee en het altijd weer
zenuwslopende koppelen van de vips aan de
chauffeurs, sprak wethouder Mart van de Poel onze
VIP’s en truckers toe en werd het sein gegeven om
naar buiten te gaan voor de officiële start. Allereerst
werden er ballonnen opgelaten waarna de twee VIP’s
van de dag, Tamara van de Laar en Patricia Brok, het
lint onder de vertrekboog doorknipten. Met een ferme
druk op de knop door wethouder van de Poel, klonk
een luide toeter die de officiële start van de 29e
truckersdag inluidde.

De VIP’s hadden hun plaatsje naast de chauffeurs snel
ingenomen zodat we op tijd aan de rit naar de
tussenstop bij Beachclub Sunrise in Best konden
beginnen. Via Haarsteeg en Vlijmen reed de stoet luid
toeterend en met de VIP’s uitbundig zwaaiend via een
vooraf uitgekiende prachtige route door diverse
dorpskernen naar het einddoel.
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Daar kwamen we rond het middaguur, veilig begeleidt
door de geweldige inzet van de verkeersregelaars van
motorclub VOLGAS, zonder problemen aan.

De ontvangst bij Beachclub Sunrise was geweldig met
een lunch voor alle deelnemers, chauffeurs,
motorbegeleiders en vrijwilligers van SER en
Eigenwijs. Na deze lunch was er een optreden van
zanger/entertainer John Belton wat door de VIP’s
razend enthousiast werd ontvangen.
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Daarna was het weer hoog tijd om onze gastvrouw
van de Beachclub en onze artiest te bedanken, nog
snel even een sanitaire stop te maken om daarna
weer snel de vrachtwagens op te zoeken voor de
terugreis richting de Ster. Wederom via een prachtige
route door heel veel dorpjes reden de trucks rond
drie uur weer binnen de grenzen van de gemeente
Heusden waar, na een rit door diverse dorpskernen,
de stoet uiteindelijk rond de klok van vieren stopte
voor de deuren van de feestlocatie, “de Ster”, in
Nieuwkuyk.

Bij het uitstappen werden de VIP’s al ontvangen met
de gezellige klanken van blaaskapel ’t Rammeltammel
uit Drunen, hetgeen alvast een voorproefje was op de
komende feestavond. Nadat de “dieseldampen”
waren opgetrokken en de VIP’s allen een plaatsje
hadden gevonden in de grote feestzaal werd er door
de vrijwilligers van SER en Eigenwijs een lekkere
maaltijd aangeboden zodat de VIP’s even op krachten
konden komen na al het gezwaai en getoeter
gedurende de hele rit.
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Na dit rustmomentje werd er door disco Rudy van
Hemert gezellige muziek de zaal in gestuurd en
konden we met z’n allen lekker gaan feesten.
Natuurlijk was er eerst nog de trekking van de grote
loterij waarbij Tamara en Patricia de lootjes mochten
trekken. Toen werd het echt feest waarbij na
nogmaals een optreden van ’t Rammeltammel, Theo
van Gulik het eerste optreden verzorgde. Daarnasst
was er voor de eerste keer zanger William van
Engelen en bijna vanzelfsprekend, vaste gast op onze
feestavond, Remco Drijver. Tussendoor was er lekkere
dansmuziek vanuit de disco en toen tenslotte de
Dorini’s op het podium kwamen ging het dak er in
Nieuwkuyk helemaal af en werd het een dansende en
zingende massa in de Ster.

20

Stichting En Route had ook nog een fantastisch
cadeau voor Eigenwijs, nieuwe instrumenten voor de
Decibellen, en natuurlijk de datum voor volgend jaar,
de 30e Truckersdag op 13 april 2019.
Iedereen werd natuurlijk weer bedankt voor hun
bijdrage tot het slagen van deze fantastische dag.
Toen rond half tien de laatste VIP’s naar huis waren
werd er door de beide besturen en een aantal
chauffeurs nog even nageborreld en konden we met
z’n allen terugkijken op een fantastisch
georganiseerde en prachtig geslaagde 29e
truckersdag.

Namens de organisatie van S.E.R en Eigenwijs,
dank aan iedereen die zijn of haar steentje
heeft bijgedragen.
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Gegevens Stichting EIGENWIJS
Adres clubgebouw:
Het Patronaat, Nieuwkuijksestraat 106, 5253AJ, Nieuwkuijk
Telefoon clubgebouw :073-5114090
(alleen bereikbaar tijdens clubavonden /clubdagen) :
E-mail: klup@eigenwijsheusden.nl
Website: www.eigenwijsheusden.nl
Bank: Rabobank No.: NL75RABO 0 1496.76.107.

De stichting is sedert 27-08-2010 ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 50688553 bij de kamer
van koophandel te 's-Hertogenbosch.

De volgende nieuwsbrief verschijnt
in het najaar van 2018

22

