CORONA
TIJDCAPSULE

Beekse verhalen van een
wereldwijde pandemie
gebundeld door de Bibliotheek Hilvarenbeek

Over deze
tijdcapsule
April 2021
Het boek dat voor je ligt, is het resultaat van
een samenwerking tussen de Bibliotheek
Hilvarenbeek, de Gemeente Hilvarenbeek
en inwoners uit de gemeente. In deze
tijdcapsule lees je herinneringen en het
gevoel van de bewoners in een bewogen
jaar. Wat deed de wereldwijde pandemie
met ons als individu, maar vooral: hoe
gingen we er samen mee om en hoe maakte
we van een rare en bewogen tijd, er samen
het beste van.
Dit tijdschrift had nooit tot stand kunnen
komen zonder alle mensen die hier hun
steentje aan bij hebben gedragen. Mensen van
jong tot oud schreven gedichten, verhalen of
maakte op een andere manier een weergave
van hun ervaringen en stelde zich daarmee
open, waarvoor dank. Want dat het niet altijd
makkelijk is om je gevoel op papier te zetten,
dat weten we als Bibliotheek als geen ander.
Waarom is het belangrijk dat dit boek er is?
Middels deze tijdscapsule willen we de huidige
en de komende generaties de mogelijkheid
geven om dit stuk van onze geschiedenis te
laten lezen. Dit is een periode die we niet meer
mogen vergeten en dit boek is daar een middel
voor. Wat ooit zo vanzelfsprekend was, handen
schudden, knuffelen, ons normale leven, was
ineens niet normaal meer.

Ook thuis je verjaardag vieren, zomaar een
boodschap doen bij een lokale winkel of gezellig
samen op het terras: wat we eens voor lief
namen, werd op harde wijze ineens een groot
gemis.
Dit tijdschrift laat ons en onze kinderen en
kleinkinderen zien dat de goede dingen in het
leven dus niet zo vanzelfsprekend zijn en dat
we dit niet meer voor lief mogen nemen; onze
vrijheid is iets om dankbaar voor te zijn. En zelfs
wanneer een deel van onze vrijheden moeten
worden ingeperkt, dan nog zijn er velen dingen
om dankbaar voor te zijn.
Dit tijdschrift is een terugblik op een coronajaar, een jaar waarvan we ons in maart 2020
niet eens konden bedenken dat COVID-19 ons
zo lang in zijn greep zou houden. Inmiddels
weten we nog niet hoe de toekomst zal lopen
en wanneer we onze ooit zo ‘normale’ vrijheden
weer terug krijgen, want helaas zijn we nog
niet klaar met corona. Of eigenlijk; is corona
nog niet klaar met ons. Want de maatschappij
is het al een lange tijd meer dan beu en zou zo
graag al die ‘normale’ dingen weer als ‘normaal’
kunnen zien.
Komt er een vervolg op deze tijdcapsule? Wie
weet, de toekomst zal het leren. Dat brengt
ons meteen bij een les die we het afgelopen jaar
hebben geleerd: de toekomst is onzeker; maar
we vinden onze weg en maken er iets moois van.
Medewerkers Bibliotheek Hilvarenbeek
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inhoudsopgave

Eerste inwoner Hilvarenbeek
positief getest op coronavirus

2

HILVARENBEEK
Ook
in
Hilvarenbeek is een inwoner positief
getest op het coronavirus. Dat heeft
de GGD woensdagmiddag bevestigd.
Het gaat naar omstandigheden
goed met de betreffende inwoner,
laat burgemeester Evert Weys van
Hilvarenbeek op de gemeentepagina
weten.

Voorwoord
Eerste inwoner hilvarenbeek
positief getest op coronavirus.

7

,,Ik heb vanmiddag contact opgenomen
en betrokkene veel sterkte en een
goed en voorspoedig herstel gewenst.
De betreffende inwoner verblijft
op dit moment thuis en volgt de
richtlijnen van de GGD”, schrijft Weys.
Verdere bijzonderheden worden niet
bekendgemaakt. Wel hoopt Weys dat de
patiënt de rust krijgt om te herstellen.
,,Ik doe een beroep op de inwoners van
Hilvarenbeek om de privacy van de
betreffende familie te respecteren.”
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Corona tijd en ons moeder
in de Clossenborch

Ik weet nog goed, in 2020

Sinds haar intrek in de Clossenborch 2016,
na een zeer sociaal leven ,vele uitstapjes en
dagelijks visite of buren contact, ging dit
open en sociale en uithuizige gewoon door.
						
Dan komt daar een onbekend virus en paniek in
het land en wordt opeens alles
afgenomen, afgesloten en werden alle
bewoners opgesloten in hun wooncentrum.
Alles is opeens anders en de verwarring en
onzekerheid slaan toe.
Angst is wel een woord dat erg vaak terug komt.
Angst om anders te zijn.
Angst om er op aangesproken te worden.
Angst om binnen je eigen woonomgeving je
kamerinrichting zo te hebben als je het graag
hebt, maar eigenlijk vindt de zorg dat het te vol
staat.

Ik weet nog goed, in 2020, dat ik op visite was en dat toen een persconferentie
op tv kwam en dat Mark Rutte zei dat de scholen onmiddellijk dicht moesten.
Eerst was ik nog blij dat de scholen dicht gingen, maar na een paar weken
miste ik mijn vrienden. En vond ik het ook jammer dat de leuke dingen afgelast
werden, zoals leerlandschappen, schoolreisjes en de voorstellingen van mijn
musical. Ook het sporten werd anders, we mochten geen wedstrijden meer
doen en later ook niet meer trainen.

Een zus had haar daar ook sterk voor
gewaarschuwd, dus durfde ze absoluut niet
naar buiten om een wandelingetje te maken!
Toch gingen we een klein stukje lopen, tot aan
de paaltjes. Eerst haalde ze verbaasd
adem en genoot, maar toen opeens rilde ze van
spanning!
Vindt je het spannend” vroeg ik.
„Heel eng, ik durf niet verder, ik weet niet meer
hoe ik het moet doen, ik weet niet meer wat ik
moet doen”, was haar antwoord. Dat ging door
merg en been.

Ik gaf haar de vrijheid om zelf het kleine stukje
terug te lopen en daar op me te wachten zodat
ik even geld kon halen bij AH pinautomaat.
Toen ik terug kwam zag ik haar zitten, handen
stevig om de rollator en toch een beetje blij dat
Dit werd juist toen meegedeeld en hup daar ze even uit ‘ de gevangenis’ was.
was de angst dat ze alles moest gaan
Ik heb haar naar haar kamer begeleid, zij met de
veranderen ,opruimen, wegdoen.
lift en ik mijn route volgens afspraak.
Toen kwam de 1e versoepeling.
Angst om te moeten kiezen tussen je kinderen, Drukte haar op het hart dat het wel goed komt.
wie moet er nu op bezoek komen?
Of nee, het was zij die dat het eerste zei.
De zomer en herfst gingen voorbij, alles
Moeten kiezen en de onzekerheid over alles werd een beetje lichter, maar toen begon het
bracht weer nieuwe angst.
opnieuw.
Ja, alles ging wel door hoor, natuurlijk want de Mondkapjes, handgel, handschoenen, testen,
mens is creatief en past zich steeds weer
spanning heb ik het wel of niet?
aan. ‘Maar ik leef in een gevangenis’, zuchtte ze Ze werd 90 en had zich verheugd op een groot
vaak.
feest, wie niet.
Ook mijn moeder sloeg zich er doorheen en Gisteren bezocht ik haar in beschermende
vertelde ook leuke anekdotes van het huis,
outfit, haast onherkenbaar, en ik zag de
bovendien kreeg ze een fijne nieuwe buurvrouw. versieringen voor een stille kerst en weer is alles
onzeker.
Hoera, een nieuwe versoepeling.
Maar hup, daar kwam de nieuwe angst want: Nu zei ze niet : „Het komt allemaal wel goed”
„Als je buiten een wandeling maakt en je komt
iemand tegen moet je in quarantaine....”
Hetty van Beek

Thuis zitten vind ik niet erg, omdat ik het liefste thuis ben. Online les vind ik ook
goed te doen. Ook een voordeel van thuis blijven is dat ik de kuikens heb zien
uitkomen, dat had ik anders gemist als ik op school had gezeten.
Ik zit nu in groep 8 en moet dus mijn schoolkeuze gaan maken. Door corona
zijn nu alle opendagen en meeloopdagen afgelast. Dat is moeilijk voor mijn
schoolkeuze, want ik moet het nu doen met online-informatie en kan dus geen
sfeer proeven van de school.
Maar ik weet zeker dat het goed gaat komen.
Eva van Caulil. Haghorst
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Corona in Hilvarenbeek,
Corona is een rare tijd

mijn verhaal
Op 5 februari 2020 werd ik geïnstalleerd
door de Commissaris van de Koning
als burgemeester van de gemeente
Hilvarenbeek. Nog onbekend met de grote
crisis die ons te wachten stond, begon ik met
veel enthousiasme aan de nieuwe uitdaging.
Een van de doelen die ik mezelf had gesteld
voor mijn eerste periode was om snel kennis
te maken met de samenleving. Ik wilde dit
doen door de zes kernen te bezoeken en veel
gesprekken aan te gaan.

Corona is een rare tijd
En we zijn het nog lang niet kwijt
Nu komt weer die Britse variatie, die is
er ook al in ons land, wat moeten we
daar nu mee?
Blijf aub aan de andere kant van de zee!
Maar ja, het heeft ons in de ban
Het hakt sommige mensen in de pan
Die overleven het niet
En gaan soms heen, zonder dat men het
ziet
Nu komt er een vaccin aan
Daarvoor moeten we in de rij gaan staan
Iedereen 1 prik
Dat is dan dik en mik
Na 3 a 4 weken nog een keer
Daarna hoeft het niet meer
Dan gaat het virus hopelijk weg
Anders hebben we vreselijke pech
En kunnen we weer bekomen
En lekker weg dromen en over Covid –
19 bomen

Al snel brak de Carnavalsperiode aan, een
uitgelezen mogelijkheid om veel mensen te
zien en te spreken en om de cultuur te leren
kennen. Het voelde als een warm bad. Overal
waar ik kwam wilden inwoners graag met me
in gesprek. De weken werden nog wel wat
overschaduwd door de voorjaarsstormen die in
onze gemeente flink huis hielden.
Uiteindelijk leidde dat er toe dat in overleg met
de organisatie een aantal optochten moesten
worden afgelast vanwege de veiligheidsrisico’s
voor deelnemers en toeschouwers. Op
dat moment leek me dat nog één van de
spannendste dingen die ik in mijn eerste jaar
zou gaan meemaken. Dat beeld zou ik snel
moeten bijstellen.

Ieder gaat verder met z’n werk
Dan staan we samen sterk!

In maart begon langzaam aan steeds duidelijker
te worden dat het Covid-19 virus ook in
Nederland rond zou gaan waren. Ik herinner
me de televisie-uitzending nog goed waarin de
minister een briefje in zijn handen kreeg gedrukt
waarop de boodschap stond dat de eerste
besmetting was ontdekt.

Door Mevr. Smeijers-Witteveen
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Een inwoner van Loon op Zand die was
opgenomen in het ziekenhuis in Tilburg,
letterlijk op een steenworp afstand van onze
gemeentegrens.
Tijd dus om binnen het gemeentehuis het
kernteam crisisbeheersing in actie te stellen
om daarin op wekelijkse basis te bespreken wat
er moet gebeuren naar aanleiding van de stand
van zaken rondom Corona. Een situatie die, nu
bijna een jaar later, nog steeds van toepassing
is.
Een andere belangrijke doelstelling die ik mezelf
had gesteld was om zo snel mogelijk in de
gemeente te komen wonen. Gelukkig vonden
mijn vrouw en ik een huis naar ons zin en na de
aankoop in februari besloten we om in de meivakantie te gaan verhuizen van Bergen op Zoom
naar Hilvarenbeek.
Toen in maart de Coronacrisis uitbrak, kreeg ik
er zelf al snel last van dat ik op grote afstand
van de gemeente woonde. Het voelde niet goed
om als kapitein niet continu op je schip te zijn
op het moment dat het in zwaar weer verkeerd.
Zeker omdat er zich ook allerlei zaken voordeden
die tot laat in de avond mijn aandacht trokken,
besloot ik regelmatig om al te overnachten in
ons verder nog lege huis.
Slapen deed ik op een matras op de grond in de
slaapkamer en in de keuken stond een tafeltje
met wat campingstoelen.
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Hierop gezeten zat ik menig avond te bellen, mailen of appen over de eerste besmettingen
hier, over een school die uit voorzorg wilde sluiten, over handhaving van maatregelen of over
communicatieboodschappen die ik naar de samenleving wilde sturen.
Om meerdere redenen begon de situatie te knellen omdat ook in Bergen op Zoom, waar natuurlijk
ook onzekerheid was over de situatie, mijn aanwezigheid werd gemist. Toen de maatregel kwam
dat de scholen moesten sluiten namen we dan ook het besluit om eerder te gaan verhuizen. Vanaf
dat moment was het beter te organiseren om mijn werk hier goed te kunnen doen.
Voor mijn vrouw maar zeker ook voor ons thuiswonend zoontje was de overgang groot en het
heeft nog wel even geduurd voordat ze hier gewend waren. Maar dat had ook zonder Corona wel
het geval kunnen zijn. Voor onze Luc was het wel lastig dat hij geen afscheid kon nemen van zijn
schoolvriendjes in Bergen op Zoom en dat hij hier nog geen nieuwe vriendjes had omdat de school
in het begin nog gesloten was. Na een tijdje ging dat gelukkig beter.
In de periode die volgde was ik veel van mijn werktijd bezig met Corona-gerelateerde zaken.
Mensen spreken die een ernstig zieke of overleden familielid te betreuren hadden, gesprekken over
maatregelen, handhavingskwesties, steunpakketten, bijpraten van raadsleden en vooral zorgen dat
we met elkaar de moed in er in bleven houden. Het leverde veel betrokken, bijzondere en emotionele
contacten op waarin ik niet alleen onze inwoners maar ook mezelf in deze bijzondere situatie steeds
beter leerde kennen.
Ook privé maakte ik het nodige mee, besmetting en ziekte bij één van onze dochters, kwetsbare
ouders, zelf in quarantaine geweest en veel meegeleefd en gevoeld met onze kinderen die allen op
hun eigen manier last hadden van de vele beperkingen die zich in hun leven voordeden.

Burgemeester Weys met mondkapje van voetbalclub RKDSV voor het gemeentehuis, najaar 2020

Hoewel die crisis nu, begin 2021, nog niet voorbij is, kan ik terugkijkend zeggen dat ik nog nooit zo’n
bijzonder en intens jaar in mijn leven heb meegemaakt. Het heeft me gevormd als bestuurder maar
ook als mens. Steeds weer raak ik onder de indruk als ik zie hoe mensen in een hele lastige situatie
weer op zoek gaan naar perspectief en de moed proberen te vinden.
De manier waarop we met de moeilijkheden in onze levens omgaan, bepaald uiteindelijk wat voor
mensen we zijn zo heeft Coronajaar 2020 ons maar weer eens geleerd.

Geschreven door Evert Weys,
burgemeester van de gemeente
Hilvarenbeek
Poster behorend bij de campagne van de gemeente Hilvarenbeek tijdens de eerste coronagolf, zomer 2020
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koffiepraatje

Omdat fysiek koffiedrinken na het zwemmen even niet kan.
“koffiepraatje” geschreven voor ons zwemclubje .
Tja, je structuur is weg. ik word morgens wakker en moet dan even goed denken wat
voor dag het is.
Maar ik kom er elke dag weer uit hoor. ik geloof dat het vandaag vrijdag is. Toch?
ik ben al twee weken verkouden en kom dus nergens. alleen een wandeling in het bos.
Onze oudste dochter doet de boodschappen voor ons.
maar het gaat goed met ons.
We zijn gewend dat we elke twee weken naar onze jongste dochter gaan in Maastricht
maar dat kan nu even niet. Ik ga daar dan vitamine P (van Pepijn onze kleinzoon van 5
maanden) halen. Maar ze hebben het opgelost door vaak filmpjes door te sturen.
Onze kleindochters van 9 en 10 doen het goed. De verjaardag van de jongste ging ook
niet door maar ze hebben er toch een mooie dag van gemaakt.
Ze zijn nu naar mijn moeder hun super oma van 95 om via een koord (ze woont op de
eerste verdieping) tekeningen af te geen. Eigenlijk was het de bedoeling om een dansje
te toen vanaf het grasveld maar de jongste is bang dat er ook mensen wonen die rust
willen.
Bij ons mogen ze nu ook niet binnen komen maar ze komen bijna elke dag even in de
tuin om te kletsen of een dansje te doen voor ons.
Lieve allemaal, blijf gezond en tot gauw.

groetjes Hanny
Maart 2020
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ook de terrassen blijven gesloten en dus leeg..

berichten vanuit de overheid

Ik zou zo graag..

Ik zou zo graag heel even
Even willen knuffelen
Ik zou zo graag heel even
Even willen dansen
Ik zou zo graag heel even
Even willen boksen
Ik zou zo graag heel even
Even willen terrassen
Ik zou zo graag heel even
Even willen genieten van de zee
Ik zou zo graag heel even
Even willen ontmoeten
Ik zou zo graag heel even
Even willen ontspannen
Ik zou zo graag heel even
Heel even, gewoon, gewoon.

Julia
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WRITE FOR RIGHTS
Mijn vrouw en ik zetten ons al enige jaren in Helaas moest ook deze activiteit gestopt
voor Amnesty International en dragen deze worden.
bekende mensenrechtenorganisatie een
warm hart toe.
Als alternatief zijn we een paar maanden later
onze vaste groep schrijversmaandelijks een
Een vrij leven in veiligheid met voldoende mail gaan sturen met voorbeeldbrieven die men
basisbehoeften zoals wij dat in Nederland dan thuis kan schrijven. Ze worden dan bij ons
heel gewoon vinden, is voor de meerderheid in de brievenbus gestopt en we zorgen dan voor
van de wereldbevolking helaas niet het de verzending. Het is niet optimaal en er wordt
geval.
zo ook minder geschreven, je mist het contact
en samen iets doen motiveert toch meer.
We proberen door het werk van Amnesty te
ondersteunen daar verbetering in te brengen , 10 December: Internationale dag van de
al is dat nog zo klein. We denken daar bij aan Mensenrechten, de dag waarop in 1950 de
het gezegde: “het is beter een kaars aan te Universele Verklaring van de Rechten van de
steken dan de duisternis te vervloeken“.
Mens werd aangenomen door de VN.
Amnesty
organiseert
dan
wereldwijd
De hamer die corona heet sloeg voor ons eigenlijk schrijfacties voor mensen wiens mensenrechten
pas echt neer toen we ook in Hilvarenbeek de zwaar geschonden zijn, of nog steeds worden..
collecte voor Amnesty International moesten
afbreken. Er kwam een bericht van het Gelukkig kwam er in een gesprek met Simone
hoofdkantoor in Amsterdam dat er per direct Bazelmans,
programmamaker
van
de
niet meer gecollecteerd mocht worden.
Bibliotheek, hulp voor ons. Zij konden vanuit
De collecte vergt de nodige voorbereiding en dan de Bibliotheek en thematafel “Mensenrechten“
plots te moeten stoppen is erg onbevredigend plaatsen
waarop
we
ook
complete
en op dat moment kun je het eigenlijk ook niet schrijfpakketten neer konden leggen. Ook
begrijpen. De opbrengst viel dus ook fors lager hebben ze dit onder de aandacht gebracht.
uit.
Zo is samen met de vaste schrijversgroep
gelukkig toch nog een mooi resultaat behaald.
Een keer per maand organiseren we in de Verder acties waar we aan deelnemen voor
Bibliotheek van Hilvarenbeek een schrijfavond Amnesty, zoals af en toe het laten tekenen
waar men brieven kan schrijven voor van petities op evenementen is nu helaas ook
gewetensgevangenen en personen die hun onmogelijk. Het blijft dus improviseren zolang
mensenrechten geschonden worden . Dat het nodig is, maar we gaan wel door.
wordt gedaan door voorbeeldbrieven (met de
hand ) te schrijven, die naar de autoriteit van Door het uitbreken van deze crisis worden
het land in kwestie gaan, en een kopie nar de de Mensenrechten zeker niet minder vaak
ambassade. Meestal is dat een vaste groep geschonden!
deelnemers, maar iedereen is welkom. Hoe
meer brieven hoe beter.
Werkgroep Amnesty International
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write for rights banner aan de vrijthof

Dankje bankje..
Stil...
Dank je bankje!
En daar zitten we dan
in Goirle op een houten bank
met onze ‘koffie to go’
jij met je mondkapje als baard
wel zo handig als je winkel in
winkel uit gaat
en ik zie hoe jij
met de lokale ondernemers praat
je doet het goed en het doet je goed
even wat echte aandacht voor elkaar
temidden van ‘het grote Gevaar’

Ik…
Voel niks.
Soms
Of voor lange tijden
Achter elkaar
Voel ik
Niks.
Vraag me niks
Want nee.
Misschien
Heel even
Voel ik weer iets.
Als je me verrast
Of als je me laat zien
Dat je voor even
Echt moeite voor me doet.
Je bent er.
Maar daarna
Weer
Niks.

En genietend van iets warms en zoets
komen de verhalen los
en ik luister en praat mee
voel weer onze raakvlakken
en toch zitten we nu
op gezonde afstand van elkaar
niet meer zo ongezond verstrengeld
anderhalve meter beter!
En ondertussen wordt mijn blik getrokken
door een grote bronzen vrouw
uitdagend gooit ze haar
goedgevulde heup in de lucht
en in een zwierige draai
laat ze haar borsten dansen
een en al beweging is ze, en toch
een bevroren beeld
Zo is ook mijn verlangen: bevroren
en we blazen hoog van de toren
maar van binnen zijn we wijs en zacht
weten nu dat wie de hemel verwacht
in de hel zal belanden

Femke Böcker (15)
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Ja, we komen hier met lege handen
gekweld en uitgedaagd door het leven
om ons over te geven
en tegelijk in beweging te komen
richting het land van onze dromen

Elckerlyc in coronatijd
Midden in de eerste lockdown, maart
2020 krijg ik telefoon van het bestuur van
stichting Elckerlyc Hilvarenbeek. Of ik
nog steeds interesse heb in de functie van
Algemeen Manager, waar ik eerder naar
gesolliciteerd heb.
Er start een digitale procedure, die uiteindelijk
over gaat in live ontmoetingen en gesprekken
met bestuur en medewerkers. Alles met
minimale aantallen en grote afstanden. Eind
april 2020 besluiten we samen om het avontuur
aan te gaan en per 1 juni 2020 te starten. Dan
zal het allemaal wel wat normaler zijn.
Ik volg nog een opleiding sociale hygiëne, lees
me op afstand in en maak in een aantal dagen
kennis met mijn voorganger die vol passie en
energie Elckerlyc overdraagt. Deze overdracht
is natuurlijk grotendeels gebaseerd op een
Elckerlyc zonder corona en afstand regels.
Elckerlyc heeft immers meer dan twee maanden
haar deuren moeten sluiten. Op de dag van mijn
start mag Elckerlyc eindelijk weer open…………..

Natuurlijk had ik mijn eerste jaar als algemeen
manager graag anders gezien. Maar mede
dankzij mijn voorganger, het team, het bestuur
is Elckerlyc nu overeind gebleven. De laatste
maanden (de derde golf) zijn natuurlijk wel
wat pittiger. Eerst sluit de horeca en half
december 2020 sluit ook nog het gebouw. Met
uitzondering van de afhaal bibliotheek en
prikdienst is het akelig stil in en rondom
het gebouw en proberen we digitaal zoveel
mogelijk actie en activiteiten te genereren.
Dit doen we samen met een aantal huisgenoten.
We moeten positief blijven en klaar zijn voor
een heropening in het nieuwe normaal. Op de
achtergrond werken we aan het nieuwe seizoen.
Laat deze zomer een start zijn van een nieuw
gezond begin zijn voor een sprankelend najaar.
Waar we iedereen weer mogen ontmoeten en
begroeten. Waar ik ook iedereen een hand kan
geven en persoonlijk welkom kan heten. De
afgelopen maanden heb ik al heel veel mensen
leren kennen en dat heeft ons ook veel energie
opgeleverd. We zijn en staan klaar voor een
heropening. Voor, door en met iedereen!

Elckerlyc is het bruisende culturele hart
van Hilvarenbeek. Bruisende en energieke Jeroen Zwartjes, Maart 2021
huisgenoten, partners en bezoekers die
allemaal graag bij ons binnen komen. Voor een
activiteit, een vergadering, een voorstelling,
een potje biljarten, een dans of muziek
les………..we hebben het samen met mijn team
allemaal gefaciliteerd vanaf juni. Steeds weer
in aangepaste vormen, aantallen, afmetingen,
regels en afspraken. Voorstellingen worden
aangepast, verzet of helaas helemaal
geannuleerd. Iedereen heeft begrip voor de
situatie. We hebben steeds goed gekeken naar
de dingen die wel kunnen, voor 30 of voor 68
bezoekers. Een normaal Elckerlyc heb ik dus
nog niet gezien, we hebben samen een nieuwe
corona proof Elckerlyc ontdekt.

Jeroen zwartjes voor de, voorlopig, gesloten elckerlyc
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mindmap door jara van dijk

NA de eerste schrik
Die schrik sloeg me wel om het hart. De
eerste berichten over Covid-19 waren
nog een ver van mijn bed show. Ergens
ver weg aan de andere kant van de
wereld in Wuhan, China was er eind 2019
een uitbraak van een of ander nieuw
griepvirus. Nou en?! dacht ik toen.
Ergens had ik in het verleden wel eens een
waarschuwing gelezen voor een virus dat
zou muteren uit een al bestaand virus, om
onze mensenwereld te belagen met dood
en verderf. We hoefden alleen maar te
wachten, het zou een kwestie van tijd zijn.
De wetenschappers hielden ons en de politici
voor dat er veel geld moest naar onderzoek
om voorbereid te zijn op een dodelijke
pandemie die over de wereld zou razen. Dit
was allemaal ten tijde van Sars, Ebola en
Mers. De gelden kwamen er niet, de mutaties
wel. En misschien zou je dat niet zeggen,
maar de mutatie naar Covid-19 is nog een
milde in vergelijking met wat ons volgens
de geleerden in de toekomst te wachten kan
staan.
In mijn dagelijkse leven koop ik daar hier en
nu echter weinig voor. Voor mij is veel directer
van belang wat er in huis, aan de voordeur,
op straat, in de winkel, het restaurant, op
het werk en bij de kinderen thuis gebeurt.
De grootste verandering vond plaats op het
werk. Als buschauffeur in het Openbaar
Vervoer kom je met veel willekeurige mensen
in contact. Voordat alle noodzakelijke
aanpassingen waren doorgevoerd hadden
enkele collega’s het gebrek aan kennis en
voorzorgsmaatregelen moeten bekopen met
hun leven.
Dat is de duur betaalde en keiharde
werkelijkheid waar hun nabestaanden mee
hebben te dealen.

Aan onze deur, aan die van onze geliefden
en andere naasten is Magere-Corona-Hein
gelukkig nog voorbij gegaan.
Bezoeken aan restaurants, terrasjes,
pretparken, teamsporten en dergelijke
zitten er voor ons niet in als alles gesloten
is. Daar is overheen te komen. Dan doen we
even zonder. Voor onder andere jongeren
die de wereld en zichzelf moeten ontdekken
en voor werkenden die ontspanning nodig
hebben om vol energie zich op hun werk te
kunnen concentreren, ligt dat anders. De
druk om erbij te horen of om te presteren
is zo hoog dat tijd voor ontspanning
hoognodig is. Nee, dan het gemis aan bezoek
in bejaarden- en verzorgingstehuizen. De
vereenzaming die hierop volgt is schrijnend
voor mensen in hun laatste levensjaren.
Hier zie ik wel hartverwarmende initiatieven
zoals hele families die onder aan het balkon
van hun pater en/of mater familias de hele
zondagmiddag komen en gaan om zo toch op
bezoek te komen. Of een draaiorgel of zanger
die geboekt wordt om een lichte toets aan
het weekend te geven bij De Clossenborch.
Nu bij de tweede golf is dat helaas duidelijk
al minder.
Naar mijn mening kun je wel vraagtekens
zetten bij het streven van bedrijven, politiek
en ook de meeste mensen privé, om zo snel
als dat mogelijk is weer ons reispatroon, ons
bestedingspatroon, onze “oude” manier van
leven weer op te pakken. Is juist daar niet een
hoop winst te behalen als we deze pandemie
willen bestrijden en een volgende willen
voorkomen? Consumeren en winst maken,
ons materialisme kan toch het levensdoel
niet zijn? Ook al wil de Ster reclame ons
anders doen geloven?

De terrassen blijven leeg..

Jan van der Maas
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Koningsdag 2020

Geen
bijeenkomst
gedecoreerden
Geen koffie met gebak
Geen echte koningsdag
Maar wel een vlag

voor

Geen toespraak van de
burgervader
Voor nieuwelingen met een
lintje
Geen oranjebitter of een jus
Geen echte koningsdag
Maar wel een vlag
Geen harmonie met serenade
Geen spelletjes op het versierde
plein
Geen kleedjes met te verkopen
spulletjes
Geen echte koningsdag
Maar wel een vlag

Geen bijeenkomst voor gedecoreerden
Geen koffie met gebak
Geen echte koningsdag
Maar wel een vlag
Geen toespraak van de burgervader
Voor nieuwelingen met een lintje
Geen oranjebitter of een jus
Geen echte koningsdag
Maar wel een vlag
Geen harmonie met serenade
Geen spelletjes op het versierde plein
Geen kleedjes met te verkopen spulletjes
Geen echte koningsdag
Maar wel een vlag
En de straten met hun vlaggen
En het oranje zonnetje dat schijnt
Zorgen er toch maar mooi voor
Dat mijn lichte somberheid verdwijnt

België zit op slot
Aan een afgesloten grens
Laten we nou denken dat Europa een
eenheid is geworden! Wel, vergeet het
maar, in tijden van crisis is het weer elk
land voor zichzelf. Dat merk je, als je
bij de kleinere grensovergangen staat.
Vroeger was er nooit een probleem, maar
nu staat er net over de Roovertse brug een
blokkade met betonblokken, een hekwerk
en een verbodsbord De vertrouwde weg
naar Poppel is volledig afgesloten, net als
tientallen andere verbindingswegen met
Vlaanderen. En als je dan nog weet dat de
boetes niet mis zijn en de Rijkswacht geen
mededogen heeft met de ‘Ollanders, nou
dan laat je het wel uit je hoofd om langs het
hekwerk te glippen.
Pieppiep, zegt mijn mobieltje en het tekstblokje
geeft aan dat ik welkom ben in België en dat ik
gerust kan telefoneren. Nou vergeet het maar,
ik ben zo welkom als de pest. En ditmaal bijna
letterlijk, want de zuiderburen vinden ons maar
een laks stelletje dat ongedwongen de straat
en natuur opzoekt om te recreëren. En dat in
deze tijden waarin het Coronavirus rondwaart.
Dus hebben ze de grens finaal afgesloten en
het is maar de vraag wanneer wij weer rustig
goedkoop kunnen gaan tanken en een keuze
kunnen gaan maken aan het reusachtige aanbod
aan Belgische speciaal bieren. Alleen als je hier
iets te zoek hebt, dan kom je erin en dan niet via
Roovert. Zoek dan maar een officiële grenspost,
in de weg Goirle-Poppel bijvoorbeeld.

Tachtigjarige Oorlog
Brengt ons op de vraag: is de grens hier al eerder
afgesloten geweest? Zo dat niemand er door
kon? Dat is dus een stukje grensgeschiedenis.
Je moet weten dat hier eeuwenlang niet
eens een grens lag. Tot 1629 was dit allemaal
het Hertogdom Brabant en je kon zonder
hindernissen de oude hoofdweg die hier loopt,
volgen. In dat jaar, midden in de Tachtigjarige
Oorlog, veroverden de noordelijke gewesten
’s-Hertogenbosch en heel het gebied, de
Meierij, dat bij de stad hoorde. Het zuiden bleef
Spaans en dus stond er een echte landsgrens.
Maar je kon rustig naar de grenskerk net over
de Roovertse brug, ongeveer waar nu het witte
kapelletje staat, ter kerke gaan. In Hilvarenbeek
was dat voor katholieken verboden, maar in
de Spaanse en later onder Oostenrijk vallende
gebieden, kon dat wel. Geen echte grens dus,
want er werd ook druk handel gedreven.
Doodendraad
Onder Napoleon liep er geeneens een grens,
want al deze gebieden had hij gewoon bij
Frankrijk gevoegd. Maar de man werd verslagen
en nieuwe grenzen diende te worden vastgesteld.
De angst voor de Fransen zat diep, dus werden
in 1815 de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden
verenigd. Maar de ontevredenheid van de vooral
Frans sprekenden in België maakte daaraan
in 1830 een einde. Pas in 1839 accepteerde
Nederland de situatie, maar tot die tijd werd
de meet zwaar bewaakt. De Belgen aan een
kant, de Nederlanders aan deze kant. Ondanks
de restricties in deze periode, was er toch nog
wel grenspassage mogelijk. Maar vijfenzeventig
jaar later ging de grens echt op slot. De Duitsers
veroverden in 1914 bijna heel België en sloten de
grens hermetisch af. Voor een groot deel zelfs
met de beruchte ‘Doodendraad’; een elektrische
versperring in een tijd dat de mensen hier nog
geen elektriciteit kenden.
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De vertrouwde weg naar Poppel
zit potdicht door de maatregelen
van de Belgische regering tegen de
coronacrisis.

Met behulp van houten latjes probeerden ze wel de draad te omzeilen, om de lucratieve
smokkel doorgang te geven, of om aan de Duitsers te ontsnappen, maar dat waren
uitzonderingen. In 1918 ging de grens weer open en al waren de Belgen niet te spreken over
de Nederlandse houding ten tijde van de Eerste Wereldoorlog, je kon er gewoon door. Er
werd natuurlijk wel gecontroleerd op sluikhandel, vooral boter (daarheen) en tabak (naar
hier). Voor een goede smokkelaar was de grens altijd al zo lek als een mandje.
Einde van de grens?
Tijdens de Tweede Wereldoorlog stond ons land onder Duits SS bestuur, terwijl de Belgen
onder Wehrmachtsbestuur stonden. Dat maakte alle verschil. Er werd bewaking ingevoerd,
iets wat de verzetsmensen van de Pilotenlijn keurig omzeilden. Je wilde vluchtenden, vooral
Geallieerde vliegtuigbemanningen, veilig afleveren in handen van het Belgische verzet. De
Benelux verdragen na de oorlog en meer nog de eenwording van Europa maakten van
de landsgrens steeds meer een symbool van het verleden. Geen controles meer en geen
aparte valuta. Je vertelde erover aan je kleinkinderen: “ …Wij haalden voor ons vader, Belze
shag in Poppel.” Dan had je toch weer een paar gulden verdiend. Maar nu is die grens weer
helemaal terug. De betonblokken zijn daarvan een treurige getuige. Benieuwd wanneer zij
weer verdwijnen.
Door Kees van Kemenade

850 presentjes te bezorgen
Asjeblieft een cadeautje van de KBO!
Je kunt over corona veel negatiefs
vertellen, maar het brengt wèl de
creativiteit in het dorp naar boven. De
KBO, de ouderenbond, kijkt terug op
een seizoen waarin niet veel kon, en
het onmiddellijke vooruitzicht is ook
niet rooskleurig. Maar de Werkgroep
Kerstfeest, Liesbeth Noordermeer, Cor
Vennix en Ineke van Riel, zat niet bij de
pakken neer. Op dinsdag 22 december
werden 850 presentjes bezorgd, aan huis
bij alle leden. Zomaar een gebaar naar
de mensen met de boodschap dat je niet
alleen staat in het leven. Anderen beleven
hetzelfde en leven met je mee.

Corry van Hees was een van de 850 KBO-leden die, in
dit geval door Cor Vennix, op 22 december verrast
werden met een presentje namens de KBO.
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Een papieren tasje met van alles er in, allemaal
lokaal gekocht, dat was de verrassing die
op 22 december werd aangeboden aan
de leden van de KOB. Rondgebracht door
dezelfde mensen die ook het maandblad in
de bus doen, maar nu met een praatje en een
bemoedigend woord. “Niet alleen met wat
leuke, lekkere en mooie dingen, maar ook
met persoonlijke woorden van pastoor Marc
Massaer, dominee Annemarie Hagoort en
oud-parochieherder Cees Remmers. Met ook
nog een kerstkaart van onze voorzitter Cees
van Hoof. “Want we zien het als een sociaal
gebeuren, dat door de leden erg op prijs wordt
gesteld.” Dat vertellen de organisatoren van
de werkgroep. Een van de leden die een tasje
in ontvangst nam, was Corry van Hees uit de
Koestraat. “Voor mij, en ik denk iedereen, is
Kerst een belangrijk feest. Dat we veel van
het feestelijks moeten missen, is erg. Maar
dit vind ik een mooi gebaar, want het geeft je
het gevoel dat er aan je gedacht wordt. Even
een contact met de ander is belangrijker dan
de inhoud van het tasje, dat ik toch direct
met veel plezier ga bekijken.”

Logistieke operatie
Even 850 presentjes klaar maken is geen
geringe logistieke operatie, dat vertellen de
drie leden van de Werkgroep Kerstfeest. “We
begonnen eigenlijk met niks. Wat moeten
we in hemelsnaam doen met kerst? Alles
veranderde voortdurend. Van alles werd
overwogen, tot uitstel toe. Tenslotte kozen
we voor het persoonlijk overhandigen van
een tasje met inhoud. Maar dat is zomaar
niet georganiseerd, alleen al het inpakken.
Want waar moet je terecht? Elckerlyc is dicht.
Maar dankzij Jeroen Zwartjes, de manager
van het cultureel centrum, en de gemeente
kon er via de noodwet in verband met corona,
toch wel wat geregeld worden. We kregen
zelfs de grote theaterzaal ter beschikking.
Mensen om alles erheen te brengen en
daarna in te pakken bleek geen probleem.
Vrijwilligers genoeg! Met zijn twaalven werd
het karwei geklaard. Alles in één dag, op de
21e. De distributie geschiedde een dag later
door de vijfentwintig vertrouwde mensen,
die nu ook een praatje konden maken met de
ontvangers. Dat was een belangrijk onderdeel
van het plan voor dit jaar.” Wie weet hoe
Kerst volgens jaar gevierd gaat worden,
waarschijnlijk niet op deze benauwde wijze.
Maar de actie van de KBO werkgroep heeft
in ieder geval gezorgd voor een lichtpuntje in
donkere tijden. En dat is van oudsher toch de
boodschap van het Kerstfeest.
Kees van Kemenade

2020 in beeld

Tafeltennisvereniging Hita ’79

Buitentrainingen

“roeit met de riemen die ze hebben door 2020”
Na een prachtig jubileumjaar (in 2019
bestond Hita 40 jaar) met tal van activiteiten
voor jong en oud, leden, oud-leden en nietleden, sloeg de stemming in 2020 drastisch
om. Wat een mooi vervolg had moeten
zijn op alle initiatieven uit het voorgaande
jaar werd een opstapeling van afgelaste
activiteiten, competities, trainingen met
uiteindelijk een algehele sluiting van alle
verenigingsgerelateerde zaken tot gevolg.
Hieronder een korte samenvatting van een
bewogen jaar:
- In januari en februari werd er nog volop
getraind, competitie gespeeld en werden de
clubkampioenschappen 2020 nog gehouden.
- Maart was de maand waarin alles veranderde
en competities en trainingen stil werden
gelegd. De voorjaarscompetitie werd abrupt
onderbroken en deze zou niet meer uitgespeeld
worden, bleek later.
- In april werd meegedaan aan de “Koningsspelen
op Afstand” middels een filmopdracht /
challenges voor alle basisschoolkinderen uit
de gemeente. Daarnaast is ook een introfilm
gemaakt.
- Mei en juni werden maanden van hoop; er
mocht weer getraind worden, maar dan wel
alleen buiten. Uiteraard sprong Hita in op
deze kans zodat er weer gesport kon worden.
Hierover later meer.
- Normaal is Hita in de zomermaanden
gesloten. Uiteraard bleek na een korte enquête
dat de drang om door de spelen in de zomer
onder de leden erg groot was. Het bestuur
twijfelde daarom geen moment en opende
in juli en augustus de deuren, van de ZAAL! In
juli mocht er namelijk weer binnen getraind
worden! Onder strikte voorwaarden, dat wel.
Het “coronaprotocol” werd als de wiedeweerga
aangepast zodat dit op een veilige manier kon
worden georganiseerd.

- In september kon de competitie weer van start
gaan en werden ook weer kennismakingsclinics
voor de jeugd opgepakt. Daarnaast was er ook
weer ruimte om interne activiteiten zoals een
“handicaptoernooi” te laten plaatsvinden en
werden er open trainingen georganiseerd in het
kader van de Nationale sportweek, waar BeekTV verslag van heeft gedaan. Helaas was deze
fase weer van korte duur…
- Oktober en november bleken namelijk
weer maanden van afgelastingen / eindeloos
protocollen herschrijven en inspelen op
de telkens veranderende maatregelen. De
competitie werd wederom stilgelegd en voor
trainingen golden strikte regels, onder andere
t.a.v. groepjes van maximaal 4 personen en
later zelfs maximaal 2 personen. Er werd een
planningsapp geïntroduceerd om dit proces te
stroomlijnen en er werden verschillende “shifts”
opgestart om iedereen die wilde spelen ook een
plekje te kunnen geven. Wegens perikelen met
deze planningsapp was het gebruik hiervan van
korte duur. Ondanks alle restricties werd er wel
geïnvesteerd in nieuwe tafeltennistafels.
- In december werden de laatste trainingen
van het seizoen georganiseerd, voordat de 2e
lockdown op maandag 14-12 werd afgekondigd.
Bij het schrijven van dit overzicht (12-1-2021)
is net bekend geworden dat de lockdown
met maar liefst 3 weken wordt verlengd tot
minimaal 8 februari, i.v.m. de “Britse variant”…
Maar met het vaccin wat er inmiddels is gloort
er licht aan het einde van de tunnel!!
Tjalle Hoogsteen. Voorzitter TTV Hita ‘79
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Ondanks dat de binding met de leden een
deuk op heeft gelopen, zijn er toch initiatieven
blijven komen vanuit bestuur en leden om de
binding met de club en elkaar enigszins in stand
te houden. Éen voorbeeld hiervan waren de
“buitentrainingen” die in mei van 2020 waren
toegestaan, in tegenstelling tot binnen sporten.

Tafeltennis is bij uistek een binnensport omdat
de weeromstandigheden en condities van grote
invloed zijn op het spel. Zo kan de bal zomaar
naast de tafel waaien bij een klein zuchtje wind
en zie je het witte balletje bijna niet wanneer
deze verdwijnt tegen een lichte achtergrond.
Daarnaast is ook een strakke en vooral vlakke
ondergrond van groot belang voor het korte
en snelle voetwerk wat nodig is. Er werd dan
ook uitgebreid bekeken wat “de beste plek”
zou zijn t.a.v. de plek voor de trainingen en de
weerberichten werden nauwlettend in de gaten
gehouden.

September – december:
sporten kan, maar dan wel volgens strikte
protocollen
Een speciale zaalindeling is nodig om te
garanderen dat groepjes elkaar niet kruisen.
Naast een zaalindeling zijn er tal van protocollen
die om de haverklap aangepast worden om te
kunnen voldoen aan alle eisen vanuit het RIVM
en de bond.

Laten we voor 2021 hopen op een jaar waarin we weer enigszins “normaal” tegen een
balletje aan kunnen slaan en met plezier onze sport weer kunnen beoefenen!

Hoe ervaren wij als medewerkers en
vrijwilligers van de Bibliotheek de
Corona-tijd?
Hoe ervaren wij als medewerkers en vrijwilligers van de Bibliotheek de Corona-tijd?
Toen was daar die persconferentie van 14 december 2020: De deuren van de Bibliotheek
Hilvarenbeek sluiten helaas weer voor de tweede lockdown. Wat een domper! Gelukkig
mogen we ‘op een kier’ voor mensen die boeken willen ophalen. In goed overleg met
Jeroen van CC Elckerlyc en de gemeente kan er in de ingang van CC Elckerlyc een
afhaalpunt gemaakt worden, elke werkdag tussen 9:30-10:30u.V
an deze service wordt door de inwoners van Hilvarenbeek, net zoals de vorige keren
veelvuldig gebruik gemaakt. Wekelijks worden er tussen de 85 en 120 pakketten
samengesteld door onze enthousiaste medewerkers en vrijwilligers. We krijgen erop
veel enthousiaste reacties. Dat zorgt voor veel werkplezier! Taart, chocolade, mooie
tekeningen, lieve kaarten en teksten… Zo fijn en dankbaar! (en nu weten jullie
meteen waar die Corona-kilo’s vandaan komen)
Dat is de leuke kant van ons werk in de bieb op dit moment. We kunnen nog enkele
collega’s zien, we kunnen nog even het huis uit, we kunnen nog werk verrichten. Maar
door het maken van pakketten komen we niet toe aan ons eigenlijke werk, wat aan onze
kant frustraties oplevert. Al het werk moet in enkele uren per dag gepropt worden.
We zijn zo blij met de hulp die we krijgen van Franka en Pien bij het samenstellen.
Bovendien springen Angelina, Anne-Marie, Hanneke en Wennie van CC Elckerlyc in bij
het uitdelen van de samengestelde pakketten. Heel fijn, deze samenwerking!
En wat missen we de sociale kant van ons werk: de gesprekken in de bibliotheek
over boeken, service, het weer, het leven,… Gewoon die spontane babbels met onze
klanten. Dat zijn toch de kersen op de taart!
Hopelijk tot snel in de bibliotheek!
Liefs,
Team Bibliotheek Hilvarenbeek

ANNEMIEKE EN GERDJE STAAN KLAAR MET BOEKPAKKETTEN
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Kerken van Hilvarenbeek zijn
weer geopend voor de gelovigen
“Wij hebben het erg gemist!”
Op 8 maart werd de laatste heilige
mis gecelebreerd in de Petrus- en de
Willibrorduskerk in de aanwezigheid van
de kerkgangers. Kort daarop sloten de
deuren zich vanwege besmettingsgevaar
van het virus. Nu, na bijna drie maanden
later, gingen de deuren van de Beekse
parochiekerken opnieuw open, al
is het gevaar nog niet geweken. Wij
bezochten samen met een zeer beperkt
aantal mensen, die zich niet hadden
laten afschrikken door de vele regels, de
eucharistieviering op zondag 1 juni in de
St. Petrus.
“Wij vinden het allebei heel erg fijn dat wij
op zondag weer naar de mis kunnen. We
zijn ermee opgegroeid en het is een deel
van ons leven. De zondag en de kerk, dat
hoort bij elkaar. Daarom zijn we gelukkig
dat wij de eucharistieviering weer bij kunnen
wonen.” Frans Engels en Bep Harrenberg
hebben de toegewezen plaats ingenomen.
Voor en achter hen is een beperkt aantal
kerkgangers aanwezig. Allen hebben zij zich
vooraf moeten aanmelden. Natuurlijk, elke
zondag werd er wel een mis gecelebreerd
en uitgezonden via het livestream kanaal en
via Beek TV, maar dat is het toch niet wat
je wil, als je gehecht bent aan je zondagse
kerkgang. De technici achter de monitor
en de knoppen bevestigen niettemin het
succes van de uitzendingen. “Wij hebben
alleen al via livestream 126 volgers, al weet
je niet hoeveel mensen tegelijk kijken naar
hun beeldscherm. Daarbij ook nog Beek TV,
daarvan bestaan geen tellingen, geeft dat
nemen wij aan méér mensen dan in de kerk
zelf.”

Veel beperkingen
Er gaat niets boven de fysieke aanwezigheid
in de prachtige St. Petrus. Met zijn
overdonderende en mooie orgelmuziek.
De verzorgde zang van Piet van Dun, Henk
Jansen en Jac Peeters, die klinken als een
compleet koor. Pastoor Marc Massaer, heeft
die ochtend al een mis gehad in de Diessense
kerk, nu is hij hier in de kerk aan de Vrijthof.
”Geweldig dat het weer kan! Ik heb het erg
gemist, de interactie met de mensen. Ik
kan tijdens de mis aan hun gezichten zien
hoe zij het beleven. Ik ben erg blij met de
livestream verbinding, maar dit is toch zoals
het moet zijn.” Hij verwelkomt de gelovigen
op dit feest van Maria Moeder van de Kerk
en spreekt bemoedigende woorden uit. Toch
zijn de beperkingen groot. De kerkgangers
moeten zich aan een enorm aantal regels
onderwerpen. Maar een beperkt aantal van
dertig mag naar binnen, al wordt dat over
een maand aanzienlijk verruimd en ze krijgen
een vaste plek. Dat is allemaal goed te
hebben, maar samenzang is uitgesloten en
ook het ontvangen van de heilige communie,
toch het meest wezenlijke van het katholieke
geloof, is opgeschort. Pas op 14 juni kunnen
de gelovigen de communie weer ontvangen.
Maar, vandaag 1 juni, is men toch in de eerste
plaats gelukkig dat er weer missen worden
gecelebreerd in de Beekse kerken. Dat
gebeurt al vele eeuwen; een vaste waarde in
onze samenleving.

Kees van Kemenade
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Frans Engels en Bep Hagenberg hebben de
heilige misvieringen erg gemist en zijn blij dat die
weer doorgang kunnen vinden.

ZWEMMEN OP AFSTAND
Koffiepraat van de zwemclub

Het is Coronatijd,
Moet even mijn verhaal kwijt:
Koffiepraat van de zwemclub
Het lijkt een paringsdans in de winkel,
zwevend om elkaar heen
Je hoort wel gekwinkel,
Maar paren doet er geen één.
1,5 meter is de strategie
Ben uiteraard wel nieuwsgierig:
Wie mag er wel paren? En wie met wie?
Nu zit ik thuis in het zonnetje
op mijn balkonnetje,
wandel elke dag een uur
dat is nog genieten
de ’vitale beroepen’ die hebben het pas
zuur.
Kinderen moeten beren tellen,
Proberen met juffen in te bellen,
Op afstand naar opa’s en oma’s zwaaien
Kunnen niet meer bij hun uit de snoeppot
graaien.
Denk vooral aan hen die ’t niet hebben
overleefd
Hun familie, die een ander soort uitvaart
beleeft.
Voor ieder is dit intensief,
Moeilijk en zonder gerief
De realisatie dat het nu anders gaat
Dat zie je om je heen op straat.

Toch….Er zijn prachtige plannen,
om de eenzaamheid te verbannen
Er ontstaan bijzondere beelden
Van mensen die zich eerst verveelden
En nu digitaal spelletjes spelen,
Via de laptop alles met elkaar delen.
Families eten facetimend met elkaar
Brengen ouderen bloemetjes, wat een
lief gebaar.
Deze tijd is ook heel mooi,
Meer rust buiten, minder zooi.

Dit is ons voorland
zwemmen mag, maar op afstand.
Dus wel meer ruimte in ons bad
en, fijn, geen lastige mannen meer op ons pad.
Het vereist iets meer geduld
en onderweg wordt wat meer geluld.
Voor mij, de stramme stijve troel
is dit een lekker gevoel.
Maar voor de echte zwemmers onder ons
lijkt dit teveel op wat geplons.
De kids mogen al uitgebreid gaan sporten,
Wij oudjes moeten het nog opschorten.
Eigenlijk best oneerlijk verdeeld
ook oudjes voelen zich verveeld.
Als we Rutte eens lief aankijken
wil hij misschien voor wel bezwijken

Laten we positief blijven
Dan pas kan deze ziekte beklijven.
Dan kunnen we weer gaan opschalen
Over een maand misschien kunnen we
meer zelf bepalen.
Houd moed, zet ‘m op
Zet de positieve dingen voorop.

zo zwemmen kunnen we zeker wel
al gaat het dan wat minder snel
het argument is: conditie opbouwen
laten we er dan op vertrouwen
dat het als virusremmer geldt
als je dat aan Rutte vertelt
gaat hij misschien ineens om
en zwemmen we binnenkort in deze vissenkom.

Marijke

Marijke

38

39

Annie en John zijn zwerfvuiljagers

Op zoek naar flesjes, blikjes en …. Mondkapjes.

Je kunt natuurlijk mopperen dat
veel mensen hun snoepverpakking,
frisdrankflesjes en bierblikjes na gebruik
zomaar in de berm smijten, maar je kunt er
ook iets aan doen. Annie van Bijsterveldt
en John Esche zijn die zeldzame mensen
die de handen uit de mouwen steken om
dat zwerfvuil op te ruimen. Niet omdat
ze ervoor betaald krijgen, maar gewoon
omdat zij zich ergeren aan de troep langs
onze wegen.
“Wij zijn echte wandelaars, “vertellen
Annie van Bijsterveldt en John Esche. “En
wij ergerden ons aan het vele zwerfvuil dat
wij aantreffen tijdens onze tochten. Dan
denk je :zouden zij die dat doen er thuis
ook zo’n rotzooi van maken? Zou het bij
hen een varkensstal wezen? Waarom ruimt
de gemeente het niet op, is dan je eerste
ingeving. Maar de gemeente kan ook niet alles
oplossen. Toen lazen wij enkele maanden
geleden in de Hilverbode een oproep van
de gemeente om Z.A.P.er te worden. Zwerf
Afval Picker, dus. Wij hebben ons aangemeld
en werden meteen aangenomen. Er zijn er
meer, zoals wij, hoor. Allemaal mensen die
een mooier straatbeeld willen, zonder al die
rotzooi.”
Positieve reacties
We ontmoeten de twee vrijwilligers op het
talud in de Hakvoortseweg. Met zijn beiden
bekijken ze elk een kant van het fietspad.
In een rolkoffer zit een groene zak voor het
afval. “Die rolkoffer is van ons zelf, want dat
werkt beter dan sjouwen met plastic zakken.
Die zakken krijgen wij van de gemeente, net
als de hesjes en de knijpstok, waarmee wij
alles oprapen. Het is voor Annie en John een
mooie aanvulling van hun wandeltochten,
maar bovendien:

“Heel veel fijne reacties van mensen die
ons bezig zien. Blijkbaar ergert iedereen
zich aan al dat zwerfvuil, maar waarom
ligt er dan zoveel?” Wat ze aantreffen,
ligt eigenlijk wel voor de hand. “Bierblikjes
en frisdrankverpakkingen. Veel van de
pakjes met een rietje. Plastic flesjes,
sigarettendoosjes, ….” Ondertussen vist
John behendig een blauw mondkapje uit de
struiken. “Dat merk je nu ook steeds meer,
als gevolg van de plicht om ze te dragen De
laatste tijd in toenemende mate mondkapjes.
Je draagt ze even en dan, … weg ermee!.” Het
doet me denken aan de reclameslogan in het
bushokje, tegenover De Hemel: Maak van je
mondkapje geen zwerfkapje!” Of ze ook wel
eens rare zaken hebben opgeraapt? “Ja hoor,
laatst een grote lachgasfles, het stond er op
anders hadden wij het niet geweten. Een paar
werkschoenen en een haak om putdeksel te
openen. Vergeten door werkmensen, denken
wij.”
Overbodig maken
Het werk dat de Z.A.P.ers doen, zou eigenlijk
niet nodig meten zijn, vinden zij. “Als iedereen
zijn afval mee naar huis neemt, of in een
prullenbak deponeert, dan ziet Hilvarenbeek
er weer veel schoner, dus mooier uit. Wat dit
betreft ben ik ook blij dat er statiegeld komt
op blikje en flesjes, dat zal al veel schelen.
Maar ook de wikkel van een snoepreep komt
vaak in de berm terecht. Echt niet alleen van
de jeugd, want ook volwassenen openen vaak
hun autoraampje om iets weg te smijten. Ze
willen hun auto niet vies maken!” Eigenlijk
zou het mooi zijn, als wij in 2021 het werk
van Annie van Bijsterveldt en van John Esche
overbodig zouden maken. Gewoon omdat
wij het helemaal met hen eens zijn en ook
een hekel hebben aan een vervuild Beek.
Kees van Kemenade

Annie van Bijsterveldt en John Esche speuren
de bermen af op zoek naar zwerfvuil.

Corona in de biest

Dorpsondersteuner ria van de wiel op bezoek - op afstand.

Een corona uitvaart. Samen, maar met afstand.

Maart 2020. Het coronavirus was nog
maar net in ons land, en de eerste
persconferentie van Mark Rutte was een
feit. We luisterden serieus, maar het was
nog steeds ver van ons.
In diezelfde week overleed Paul Reijnen uit
Biest-Houtakker, op 9 maart 2020. Na een
kort ziekbed, dat niets met corona te maken
had. 54 jaar was hij pas, en nog lang niet klaar
met alles wat hij deed. Paul was een actieve
en betrokken dorpsgenoot, boordevol ideeën
voor evenementen.
Zijn afscheidsdienst werd tot in de puntjes
voorbereid, in een grote hal in het dorp,
waar met gemak 500 mensen herinneringen
konden delen. Die ruimte was ook nodig,
want Paul had een grote kring van mensen
om zich heen. Corona zette een streep door
het georganiseerde afscheid, zoveel mensen
bij elkaar in één ruimte was niet verantwoord.
De familie had de gevolgen van het
coronavirus in de weken voorafgaand aan
zijn overleden al binnen zien sluipen in het
ziekenhuis. Boven op hun eigen verdriet zagen
ze het leed, de zorgen en de onzekerheid van
andere families. Om een virus waar we op
dat moment nog nauwelijks iets van wisten.
Biest-Houtakker bedacht een waardig
alternatief om Paul te eren. Een lang lint
van mensen stond langs de route naar het
crematorium te applaudisseren toen de
rouwstoet voorbijkwam. Familie, vrienden,
collega’s, dorpsgenoten, kennissen. Paul had
het moeten zien.
Vanaf dat voorjaar kreeg corona steeds meer
invloed op ons leven, ook in Biest-Houtakker.
Er was, en er is nog steeds, veel verdriet,
eenzaamheid, spanning en zorg.
Kinderen kunnen nauwelijks naar school,
ze krijgen thuis les terwijl hun ouders op
diezelfde plek hun kantoorwerk moeten
doen. Anderen staan in de frontlinie, in de
zorg, met gevaar voor eigen gezondheid.

Dagbesteding gaat niet door, sportactiviteiten
liggen stil. Het is voor veel mensen, om welke
reden dan ook, een enorm zware tijd.
Maar parallel aan alle ellende ontstonden
ook mooie initiatieven.
Stichting Wel Gement en Muziekinitiatief
Van Eigen Bodem organiseerden opkikkertjes,
steeds op verschillende manieren. Zo werden
inwoners, sommigen ziek, anderen eenzaam
of in de rouw, verrast met een muzikaal
optreden van dorpsgenoten. Er werden
cupcakes gebakken voor inwoners die altijd
klaar stonden voor anderen en nog veel meer.
Om mensen toch te motiveren voor een
wandeling in de gezonde buitenlucht werden
speurtochten georganiseerd. Met je mobiel
op zoek naar verborgen vogeltaarten, zodat
ook de vogels deze lange, stille winter door
komen. Er kwam een zwerfboekenkast, er
werden maaltijden bereid voor buren en lieve
kaartjes bezorgd. Dorpsondersteuner Ria van
de Wiel kreeg spontaan hulp van ruim dertig
inwoners. Zo konden kwetsbare inwoners
rekenen op de aandacht die ze verdienden.
Bij het boodschappen doen, het vegen van de
stoep of gewoon om een praatje te maken in
de deuropening.
Inmiddels is het 2021, en corona beheerst
nog steeds ieders leven. Hoopvol wordt
uitgekeken naar de toekomst. Waar ouderen
hun kleinkinderen weer kunnen knuffelen,
waar Café Ome Toon de deuren opnieuw kan
openen, we langs de lijn naar SVSOS kunnen
kijken en waar jongeren hun sociale leven
weer kunnen oppikken. En waar we kunnen
feesten. Onbezorgd kunnen vieren. Maar ons
bewust zijn van waar het leven om draait:
Aandacht voor elkaar. We kijken uit naar
dat eerste feest in Biest-Houtakker. Zodat
we kunnen klinken op ieders gezondheid
en welzijn. En waar we bovendien het glas
kunnen heffen op alle dorpsgenoten die we
moeten missen.
Anne-marie Holthausen

Bewegen in tijden van Corona

De spieren en gewrichten gaan los op de Hilverhof
Je moet toch wat als in tijden van de Coronacrisis alles, buiten de medische sector
en de voedselvoorziening, zo’n beetje stilvalt. Dat bracht sportinstructeurs JanWillem Mooren, Floor Loots en Priscilla Smulders ertoe om op vrijdag 20 maart
de mensen zelf op te gaan zoeken die niet meer naar hun sportschool mogen
komen. Op het parkeerterrein van de Hilverhof gaven zij een lesje bewegen in de
open lucht in de hoop dat bezoekers van de supermarkt en bewoners vanaf hun
balkon mee zouden gaan doen.
“Working nine tot five ……,” zo schalt de muziek van Dolly Parton over de Hilverhof en op
de maat daarvan voeren de drie bewegingsinstructeurs hun oefeningen en danspasjes
uit. Zo enthousiast mogelijk, in de hoop dat veel oudere bewoners er vanaf hun balkon
zouden kunnen worden overgehaald om méé te doen. Net als de vele bezoekers van
de supermarkt, die in afwachting van erger, hun karretjes flink hebben volgeladen.
En inderdaad, er beweegt zich wat op een balkon. Enkele passanten beginnen mee te
bewegen met Jan-Willem, Priscilla en Floor op de maat van hun vlotte muziek. Jumbo
manager Eric Staal komt naar buiten om de dappere dansers koffie aan te bieden en zijn
welgemeende steun uit te spreken, èn om hen te waarschuwen voor de vrachtwagens
die onophoudelijk zijn zaak moeten bevoorraden. Dat weerhoudt het drietal niet om
door te gaan tussen de geparkeerde en af en aan rijdende auto’s. De ambiance is niet
optimaal, maar hun inzet maakt veel goed.
Bewegen is belangrijk
“Het zijn allemaal maar lichte oefeningen voor de mensen die anders de hele
dag binnen zitten. Maar je moet echt in beweging blijven, zeker in deze tijden. Een
gezond lichaam is immers veel weerbaarder tegen Corona. Zelfs als je in isolatie zit,
noodgedwongen, dan kun je nog je spieren en gewrichten oefenen.” Dat vertellen de
instructeurs die gewoonlijk hun klandizie verwelkomen in sportschool Multifit, maar
nu noodgedwongen werkloos zijn. Hoewel …. “Wij doen dit op verschillende locaties
in Tilburg en de dorpen van de regio. Soms lukt het heel goed, dan weer eens wat
minder. Wij hebben ook een livestream, waarmee je gewoon in je huiskamer aan de
slag kunt gaan.” En ze gaan door met hun kniebuigingen, strekoefeningen en andere
vormen van beweging, die misschien niet echt effectief zijn tegen het virus, maar wel
de gezondheid van de deelnemers bevorderen.
De sportinstructeurs geven de maat van de oefeningen aan. In het parkeervak v.l.n.r.
Priscilla Smulders, Floor Loots en Jan-Willem Mooren.
Vanaf het balkon kon stevig mee worden geoefend.
Kees van Kemenade

Sporters aan ‘t vrijthof.
op de achtergrond zie je het terras van verschillende horeca-ondernemers die i.v.m. met de
corona-maatregelen dankbaar gebruik maken van het vrijthof aangezien zij binnen tijdelijk
geen gasten mochten ontvangen.
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