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NOTEER IN JE AGENDA !!!!!!
Do 14 november 2019
Za 23 november 2019
Ma 25 november 2019
Ma 15 december 2019

Geen repetitie Decibellen ivm
Vogeltentoonstelling
Sinterklaasviering
Geen Klup
Kerstviering

Ma 6 januari 2020
Za 22 februari 2020
Ma 24 februari 2020
Ma 13 april 2020
Za 18 april 2020
Ma 20 april 2020

Nieuwjaarsbijeenkomst
Carnavalsviering
Geen Klup (carnaval)
Geen Klup (2e Paasdag)
Truckersdag
Geen Klup

Weekend 8,9 en 10 mei 2020 Kamp
Ma 11 mei 2020
Do 21 mei 2020
Ma 1 juni 2020
Ma 6 juli 2020

Geen Klup
Geen repetitie DMW ivm
(Hemelvaart)
Geen Klup ivm (2e Pinksterdag)
Seizoenafsluiting, vakantie
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Wist u dat.......

• Wij de afgelopen maanden van veel mensen afscheid hebben
genomen zoals de vrijwilligers Marij van de Ven, Lia van
Korven, Marius Pennings en Francien van Rooij
• We ook afscheid genomen hebben van deelnemer Riny Licher
(die ruim 40 jaar lid geweest)
• Er weer 2 nieuwe vrijwilligers zijn bij de DoeMaarWatjes
• Dat zijn Jordy Ottema en Gerrie van Buul
• Wij hen van harte welkom heten!
• Wij ook onder de deelnemers en vrijwilligers zieken hebben
• Wij hen van harte beterschap wensen!
• Sandra de Schipper ten huwelijk gevraagd is
• Heidi binnenkort weer moeder wordt
• Er bij de Rabo ClubSupport weer een bedrag van € 569,51
hebben opgehaald
• Er een bestuurswisseling heeft plaatsgevonden
• Toine van Moergastel nu onze nieuwe voorzitter is
• Het secretariaat voortaan op Achterstraat 78 bij Carla van
Vugt is
• Patricia Brekelmans de nieuwe penningmeester is
• Janny Kuijs voorlopig nog blijft als bestuurslid
• Caspar van de Brandt blijft als vrijwilliger binnen Stichting
Eigen-Wijs
• Caspar nu de rol heeft van “ambassadeur/adviseur”
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Door Mieke van Geurp
Zaterdag 11-05-2019
Goede morgen allemaal, hebben jullie er zin in? Ja

hoor, als we er allemaal zijn, dan kan de reis
beginnen. Weten jullie waar we naar toegaan? Nee,
zeggen we. Dan zal ik het maar zeggen: “We gaan
naar Toverland!” Jippie, Hoera en wat zingen we dan?
We zijn er bijna, we zijn er bijna maar nog niet
helemaal. We hadden mooi weer en er was goed voor
ons gezorgd. Het is allemaal goed gegaan. Het is een
mooi park en er is van alles te doen en we hadden lol!
We zijn in de wildwaterbaan geweest en we werden
lekker nat! Bootjes op het water en die kookpotten.
En er waren veel achtbanen. Ik heb veel foto's
gemaakt. Ik wil jullie bedanken voor de geslaagde
dag.
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Uitje naar Toverland.
Vast onderdeel op het programma van Eigenwijs is het
2 jaarlijkse uitje. Iets waar veel deelnemers naar
uitkijken.
Zaterdag 11 mei stond in de ochtend, rond 9 uur de
bus, een dubbeldekker zelfs, klaar bij het Patronaat
om ons weg te brengen naar Horst-Sevenum.
Doel van de reis was attractiepark Toverland.
Voor iedereen stond er een lunchpakket klaar met
broodjes, fruit, drinken en snoep. Meteen vanaf het
vertrek werd daar al flink gebruik van gemaakt. Bij
aankomst stond Caspar, (reserveauto voor eventuele
problemen, gelukkig niet nodig gehad), ons al op te
wachten en al snel konden we in groepjes het mooie
park in. Tot verrassing van iedereen kregen we ook
allemaal namens ons bestuur een envelop met geld
om koffie/ijsjes of iets anders te kopen.
Daar gingen we maar meteen gebruik van maken,
gelijk met de lunchpakketten.
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Hierna was het tijd om het park te verkennen en alle
groepjes gingen op pad.
Er was van alles te beleven zowel binnen als buiten.
Natuurlijk diverse achtbanen, een wildwaterbaan,
een rondvaart, een binnenplein met draaimolens,
zweefmolens en een podium waar werd opgetreden.
Daarnaast nog allerlei andere leuke attracties zodat
er voor iedereen wel wat te doen was.

Na 5 uur in het park geweest te zijn reed de bus ons
terug naar het Patronaat waar de volgende verrassing
op ons stond te wachten, een frietkar met voor
iedereen zoveel eten als ze maar lusten. De friet en
snacks vonden gretig aftrek en iedereen zat heerlijk
te genieten van dit mooie en gezellige uitje.
De organisatie, Marga, Wilma en Lauri, willen
iedereen bedanken die deze dag samen zo heel
gezellig hebben gemaakt. Bijzonder Caspar en het
bestuur voor de leuke bijdrage voor in het park.
Je kunt een kort filmpje bekijken door op de site van
Eigenwijs op de startpagina op ” Filmpje uitstapje
Toverland” te klikken.
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Openluchtconcert Decibellen
Op donderdag 27 juni jl. hebben de Decibellen een
klein openlucht concert gegeven. De weergoden
waren ons erg positief gezind. Deze mooie en
gezellige avond had vele belangstellenden.

Dit optreden was gewoon voor ons eigen Patronaat,
deze keer niet in ons Decibellen tenue, maar gewoon
iedereen in zijn eigen kleding. Natuurlijk hadden we
om 20.00 wel even een koffie pauze.

Het was heerlijk om te zien hoeveel plezier zowel de
Decibellen, maar ook de vrijwilligers en het publiek
hadden op deze spontane zomerse avond. Dit was
zeker een avond die goed bevallen is, dus gaan we dit
zeker nog een keer organiseren.
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Gildedagen 29 en 30 juni.
In het weekend van 29 en 30 juni organiseerde “De
Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk” de
kringdag van Gildekring Maasland.
Op zondag kwamen er diverse gilden naar Nieuwkuijk
om elkaar te ontmoeten en deel te nemen aan o.a.
wedstijden schieten, vendelen en trommelen.
Voorafgaand aan de gildedag vond er op
zaterdagavond een Pubquiz plaats in de feesttent op
de wielerbaan in Nieuwkuijk. Deze feestelijke avond
werd opgestart met een optreden van de Decibellen
waarna de quiz kon beginnen en er gestreden werd
om de eerste plaats.
De opbrengst van deze pub quiz ging naar het goede
doel en Stichting Eigenwijs had deze avond de eer om
het goede doel te mogen zijn.
Wij hebben dan ook een mooie cheque van “De Gilde
Sint Joris van Onsenoort” mogen ontvangen. Na de
cheque in ontvangst te hebben genomen werden we
ook nog verrast door het winnende team van de quiz.
Zij overhandigden ons hun eerste prijs, een envelop
met geld.
Stichting Eigenwijs bedankt Gilde Sint Joris en familie
van de Ven (winnende team) voor de schenkingen die
we hebben mogen ontvangen!!
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Optreden Decibellen 13 oktober op de Binckhorst
Ons optreden op de Binckhorst op zondag 13 oktober
is erg leuk geweest.
Het was best spannend omdat we Edgar en Sander
moesten missen wegens ziekte van Sander.
Gelukkig wilde Ben Kok uit Den Dungen met ons
meespelen op keyboard zodat Patrick een maatje had
op de toetsen.

Ben kenden de meesten nog van ons optreden bij Boer
Goossens tijdens de carnavalsmiddag toen heeft hij
met de Decibellen meegezongen.
Niet alleen Ben was onze gastmuzikant we hadden
ook een gast–dirigent en slagwerkers en samen
hebben we er een fantastisch concert van gemaakt
voor een enthousiast publiek !
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Voor we konden beginnen is alles weer klaargezet
door de opbouwploeg en daar zijn ze toch elke keer
een klein uurtje mee bezig dus willen we jullie daar
nu eens extra voor bedanken !! Top !!
Natuurlijk was Sander in onze gedachten en de hoop
dat hij weer snel met ons mee kan doen !
Ze hebben ons bij de Binckhorst al laten weten dat
we zeker weer terug mogen komen en dat is een leuk
vooruitzicht !! Ik weet zeker dat iedereen dan weer
graag van de partij is.

Groetjes Anja
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Vrijwilligersavond

Op vrijdag 6 september 2019 werden de vrijwilligers
van Stichting Eigen-wijs bedankt met een etentje bij
restaurant De Chinese Muur in Drunen.
De opkomst van de vrijwilligers was erg goed en
iedereen zat gezellig bij elkaar in één ruimte.
Eerst werd een drankje genuttigd en deed onze
voorzitter, Toine van Moergastel, zijn woordje. Hij
benadrukte het belang van de vrijwilligers want
zonder de vrijwilliger kan een vereniging niet
draaiende worden gehouden. Ook bedankte Toine
nogmaals de vrijwilligers die na vele jaren afscheid
namen als vrijwilliger.
Na de toast op het afgelopen jaar en op het nieuwe
seizoen werd volop genoten van het heerlijke buffet
waar dit restaurant om bekend staat.
Na de smakelijke gangen en het gezellige buurten
werd afgesloten met een kopje koffie of thee.
De vrijwilligers kunnen terugkijken op een heerlijke
en geslaagde avond. Op naar weer een leuk seizoen
met al deze bijzondere vrijwilligers.
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Slotavond Disco
Op maandagavond 1 juli hebben we het seizoen
afgesloten met een disco, ook werden er die avond
vrijwilligers bedankt die afscheid hebben genomen.
Het was een zeer gezellige avond.
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Nieuws van de DoeMaarWatjes

De DoeMaarWatjes zijn weer aan een nieuw
seizoen begonnen . Helaas kregen we te horen
dat Sander in het ziekenhuis ligt, wij wensen
hem alle beterschap!
Lia en Marij hebben op het eind van vorig
seizoen afscheid van de DoeMaarWatjes
genomen, Lia en Marij, hartstikke bedankt voor
jullie inzet de afgelopen jaren!
Gelukkig mogen we twee nieuwe vrijwilligers
verwelkomen: Gerry van Buul en Jordy Ottema,
zij zullen Bert assisteren bij de repetities en de
uitvoeringen.
De DoeMaarWatjes gaan deze keer eens iets heel
anders doen, ze gaan een film maken! Het script
voor die film is al bijna klaar en er is al een paar
keer gerepeteerd.
Voor het filmproject heeft Lauri aangeboden om
hierbij te helpen, hij is handig met de
filmcamera en het monteren van films, zeer
welkom dus.
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Voor de kerstviering zijn de DoeMaarWatjes bezig
om een kerstverhaaltje in te studeren, er wordt
al druk geoefend! Op de avond van de
kerstviering zullen ze dit stukje opvoeren.
Ook nog even het vermelden waard: Op een van
de repetitie-avonden hadden de Decibellen een
extra repetitie. De DoeMaarWatjes konden door
de harde muziek van de Decibellen niet
repeteren en zijn toen maar aangesloten bij de
Decibellen. Anja gaf ze een instrument en de
DoeMaarWatjes hebben naar hartenlust mee
zitten spelen! Dat was een leuke afwisseling!
De DoeMaarWatjes en hun begeleiders wensen
jullie alvast hele fijne feestdagen toe!

14

Gegevens Stichting EIGENWIJS
Adres clubgebouw:
’t Patronaat: Nieuwkuijksestraat 106, 5253AJ,
Nieuwkuijk
Telefoon clubgebouw: 073-5114090
(alleen bereikbaar tijdens clubavonden /clubdagen)
Stichting Eigen-Wijs Heusden:
Secretariaat: Achterstraat 78, 5251 CV Vlijmen
info@eigenwijsheusden.nl
www.eigenwijsheusden.nl
IBAN NL75 RABO 0149 6761 07
KvK nummer 50688553
ANBI nummer 822880234
De volgende nieuwsbrief verschijnt in het voorjaar
van 2020

