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Foto omslag: Damayanthi Leijten,
winnaar van de Corona foto challenge

“Dit bord laat de belangrijkste boodschap van het jaar zien”. 
Snelweg langs de Lage Wal in Goirle.

Foto challenge
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Voorwoord
Het boek dat voor je ligt, is het resultaat van een samenwerking tussen de Bibliotheek Goirle, 
de gemeente Goirle en de Facebook-groep Het Grote Fotoboek van Goirle en Riel. Hieronder 
blikken de makers terug op de totstandkoming: waarom moest dit bijzondere tijdsdocument er 
komen enwat trof hen het meest aan de ingezonden foto’s en verhalen van Goirlenaren?

Op welk moment drong tot je door dat het coronavirus iets was wat iedereen in Goirle zou 
raken?
Burgemeester Mark van Stappershoef: “Ik weet nog goed dat de GGD mij op zaterdag 29 febru-
ari ’s avonds belde en de eerste besmetting in onze gemeente meldde. Het was ook de derde in 
Brabant. Dat was toen nog heel bijzonder, zeker als je weet dat we het weekend ervoor nog volop 
carnaval vierden. Deze eerste patiënte overleed daags na die melding, dus er moest toen van alles 
gebeuren.
 
De dagen en weken erna kwamen er meer besmettingen en ging het snel. Het begon mijn agenda 
te domineren en maatregelen volgden snel achter elkaar. Toen besefte ik dat dit grote impact zou 
kunnen hebben. Maar wat zich daarna afspeelde, ging nog veel verder. Het sluiten van horeca, 
scholen, theaters, bibliotheken, tot zelfs een volledige lockdown. Dat had ik nooit tevoren kunnen 
bedenken.”

Delen mensen in Goirle makkelijk hun verhaal?
 Yolanda van Leest, programmamaker bij de Bibliotheek Goirle: “De behoefte om persoonlijke ver-
halen te delen is heel groot. Toen de Bibliotheek in maart en april gesloten was, konden mensen 
daar ineens geen praatje meer maken met ons of met 
andere bezoekers. Op straat hoorde ik dat sommigen 
dat erg misten: even wat woorden of een blik van her-
kenning wisselen met anderen.” 

Van Stappershoef: “Mijn ervaring is dat onze inwoners 
niet schromen om hun verhaal bij mij te doen. Vaak 
spontaan, maar ook omdat ik ernaar vraag. Dat geldt 
ook voor de ervaringen met betrekking tot corona en 
die waren soms hartverscheurend. 
Iemand die beide ouders daags na elkaar verloor aan de 
ziekte, of iemand die twee weken met corona buiten bewustzijn met op de IC lag, terwijl zijn vader 
er ondertussen aan overleed en in die periode ook al was begraven. Of het leed van ondernemers 
die van de een op de andere dag geen inkomsten meer hadden of kinderen die wegens de sluiting 
van de scholen thuis in een onveilige situatie kwamen. En ook de teleurstellingen van geannuleer-
de trouwfeesten of evenementen die niet doorgingen. Maar ook leuke verhalen bij het ‘digitaal 
binnenvallen’ om inwoners te vertellen dat ze een Koninklijke Onderscheiding kregen en bij de vele 
‘beeldbelbezoekjes’ aan diamanten bruidsparen.”

Yolanda van Leest: “Voor dit boek mochten mensen alles insturen: gedichten, korte verhalen, lan-
ge verhalen. Opvallend was dat bijna iedereen met een lange, persoonlijke tekst kwam. Geen be-
togen over de zin of onzin van de maatregelen of oordelen over het gedrag van anderen. Mensen 
hielden het bij zichzelf en deelden wat de gevolgen van de coronacrisis waren voor hen persoon-
lijk, in hun gezin, werk en het verenigingsleven.”

Dennis en Nicolle van den Berk, beheerders van Facebook-groep Het Grote Fotoboek van Goirle en 
Riel: “Het bleef eerst even stil toen wij de challenge deelden: maak een foto die in één oogopslag 
duidelijk maakt wat voor impact corona heeft op ons dagelijks leven. Onze leden vonden het een 
mooi onderwerp, maar moesten toch wel even goed nadenken wat ze dan wilden fotograferen. 
Nadat wij zelf wat voorbeelden hadden gedeeld, kwam de challenge echt op gang. Mensen haal-
den alles uit de kast om de beste foto te maken, die op de omslagfoto van dit boek zou komen.”

Dit boek laat ons en onze 
kinderen en kleinkinderen zien 
dat de goede dingen in het 
leven dus niet zo vanzelfspre-
kend zijn en dat we die dus 
moeten blijven koesteren.
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Wat trof je bij het zien van alle ingezonden foto’s en verhalen? 
Van Stappershoef: “Dat er veel verschillende verhalen zijn. Het effect op ieders leven wordt hier-
mee zichtbaar, maar tegelijkertijd ervaart iedereen het anders. Maar wat het meeste opvalt is de 
flexibiliteit van onze inwoners. Mensen worden creatief, gaan in alternatieven denken en verzin-
nen oplossingen. Uit de verhalen, en dit is slechts een kleine greep, zie je dat niet alleen de impact 
op onze samenleving enorm is, maar ook de veerkracht. En dat raakt me.”

Van Leest: “Wat ook doorklinkt in de verhalen, is een sterk een gevoel van saamhorigheid. Er voor 
de ander willen zijn, zoeken naar oplossingen, voor elkaar willen zorgen; soms in praktische zin 
door een pannetje soep te brengen, maar zeker ook mentaal.
Wat me verder opviel tijdens het bekijken van de inzendingen, is hoe snel iets normaal kan wor-
den. Een jaar geleden kon niemand zich iets voorstellen bij blokjesverjaardagen of bij de aanblik 
van compleet lege terrassen op de Hovel – inmiddels kijk je er niet eens meer van op.” 

Dennis en Nicolle van den Berk: “De zwart-witfoto op de cover van dit boek, vertelt voor ons alles 
over deze periode: de verdwenen kleur, de leegte en het matrixbord met de boodschap die ons 
nog heel lang zal heugen: Blijf thuis, en houd afstand!”

Waarom is het belangrijk dat dit boek er is?
Van Stappershoef: “Zodat we het, letterlijk, nog eens kunnen nalezen. Dit is een periode die we 
nooit mogen vergeten en dit boek helpt ons daarbij. Deze crisis heeft ons weer eens met bei-
de benen op de grond gezet. We dachten dat alles vanzelfsprekend was en dat is het dus niet.  
Denk aan thuis je verjaardag vieren, een terrasje pikken, een bezoek aan een theater, naar een 
festival, een optreden op het Kloosterplein, Koningsdag, carnaval, met het gezin naar opa en oma 
in het verzorgingstehuis, op vakantie naar het buitenland, een etentje thuis met vrienden en ga 
zo maar door. Allemaal alledaagse dingen die we moesten missen en die we na deze crisis weer 
heel bewust en nadrukkelijk zullen gaan waarderen. Dit boek laat ons en onze kinderen en klein-
kinderen zien dat de goede dingen in het leven dus niet zo vanzelfsprekend zijn en dat we die dus 
moeten blijven koesteren.”  

Hoe gaat dit verhaal verder?
Van Leest: “Dit boek is een terugblik op één jaar corona, een gedenkwaardige periode. Lezen in dit 
boek is een manier om even stil te staan bij wat er allemaal is gebeurd. Tegelijkertijd hebben we 
met het bundelen van deze verhalen samen geschiedenis geschreven. Het boek is daarmee ook 
een tijdsdocument voor toekomstige generaties. Daarom lijkt het me mooi om het in een tijdscap-
sule te stoppen en ergens in Goirle te begraven. Zodat toekomstige generaties kunnen zien hoe 
corona in 2020 als een soort overval ons leven binnen denderde en hoe Goirle dit als dorp op zijn 
eigen manier heeft beleefd.
Het liefst zou je met het begraven van zo’n tijdscapsule deze moeilijke periode helemaal afsluiten. 
Maar we zijn helaas nog niet klaar met corona. De gevolgen ervan zullen nog lang doorwerken. 
Ook dit verhaal is dus nog niet af. Daarom zouden we als Bibliotheek graag een jaarlijks herdenk-
moment opzetten met inwoners in Goirle. Het is belangrijk dat we met elkaar verhalen kunnen 
blijven delen.”
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Het leven vieren!
Wat had ik tijdens carnaval nog lol en wat maakte iedereen 
grappen over het onbekende maar verre corona. Dat de rea-
liteit anders zou zijn, ik kon het me niet voorstellen.
Als endoscopieverpleegkundige binnen het Amphia zieken-
huis diende ik begin maart naar de IC te gaan, een Covid 
positieve patiënte diende een onderzoek te krijgen. In vol 
ornaat ingepakt bezocht ik met de arts deze patiënt. Ik was 
geschrokken, wat was deze mevrouw ziek. Voor mij brak een 
drukke tijd aan gezien ik binnen het ziekenhuis op de zoge-
naamde cohortafdeling ging werken. Daar zag ik de echt zie-
ke mensen, ontreddering bij familie en angsten van patiën-
ten. De beelden staan nog op mijn netvlies gebrand.

Helden van de zorg, het applaus en alle aandacht voor de 
zorg. Het was hartverwarmend maar, zelf dacht ik enkel “ik 
doe mijn werk”. Dit is wat ik altijd al doe, zorgen voor de zie-

ke medemens. Daar ligt mijn prioriteit!

Ook privé kreeg ik met de pandemie te maken gezien ik voorzitter van Scouting Goirle ben. De eer-
ste maanden organiseerden we online bijeenkomsten maar begin zomer konden onze jeugdleden 
met hun leiding eindelijk weer samenkomen. Maar ook hier waren zorgen: Kon het zomerkamp 
wel door gaan? Tenslotte het hoogtepunt van het jaar wil je niet zomaar cancelen. Echter zagen 
wij als bestuur geen goede mogelijkheden om een kamp met 200 leden met de destijds geldende 
beperkingen te organiseren. Wat was ik trots op onze vrijwilligers, zij gingen omdenken. Er werden 
4fundays georganiseerd. De kinderen sliepen thuis maar mochten vier dagen genieten van diver-
se programma’s die de leidinggevenden hadden georganiseerd. Het waren mooie en bijzondere 
dagen.

Na dit hoogtepunt hoorden we ook dat er misschien wel een tweede golf kon komen. “Nee, niet 
weer” waren mijn eerste gedachten. Maar helaas werd het ziekenhuis opnieuw overspoeld met 
positieve patiënten. Enkele weken later kreeg ik zelf klachten en na een test bleek ik zelf besmet te 
zijn. Ik ben behoorlijk ziek geweest en nog steeds ben ik niet de oude. Ik was ook bang geworden 
om zelf in het ziekenhuis te belanden en zag de beelden steeds voor me. Een lastige tijd is het 
geweest.

Nu gaat het steeds beter maar ik hoop dat we in 2021 weer naar het oude normaal kunnen waar 
we allemaal het leven mogen vieren want dat is zeker wat we moeten doen. Het leven vieren!

Gijs van der Wielen, voorzitter Scouting Goirle en 
endoscopieverpleegkundige in het Amphia Ziekenhuis.
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“De Frankische Driehoek, Goirle. Deze foto was als aankondiging voor de Corona foto Challenge.”

Foto: Nicolle van den Berg

Foto challenge
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“Tja in deze tijd met Corona moet de mens iets, er wordt nu meer gewandeld in de natuur dan ooit 
tevoren. Helaas heeft de horeca hier flink onder te lijden. Maar ze gaan niet bij de pakken neer zit-
ten en bezorgen de wandelaars een aangenaam drankje. Triest dat je niet op het terras mag zitten. 
Het genieten van een ‘koffie to go’ met iets lekkers buiten het terras bij ‘De Nieuwe Hoef’, om zo 
weer lekker verder te wandelen door de prachtige omgeving.”

Foto: Belinda van der Bruggen-Groenen

Foto challenge
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JeugdVakantieWerk Goirle, in Coronatijd
Het is maart 2020 als we met het 
comité van het Jeugdvakantie-
werk Goirle een extra vergade-
ring inplannen vanwege het Co-
ronavirus. Via alle mediakanalen 
horen we dat het virus snel om 
zich heen grijpt, dus een overleg 
lijkt ons wel handig en noodza-
kelijk. Het duurt even voordat 
iedereen geïnstalleerd is. Het is 
dan ook de eerste keer dat we 
online vergaderen met 16 comi-
téleden. 16 in plaats van 17 want 
één comitélid is geveld door ja-
wel; Corona. We schrikken er 
allemaal van. Hoe kan dat nou? 
Ze is toch nog hartstikke jong? Hoe kan ze dan zo ziek zijn? Alleen ouderen belanden toch in het 
ziekenhuis? Het besef komt binnen dat we voorlopig nog niet klaar zijn met dit virus.

Maar hoe moet dat dan met het JVW komende zomer? We hebben er al verschillende vergaderin-
gen opzitten en de programma’s liggen in grote lijnen al klaar. De aanmeldingen van leiding en kin-
deren stromen zelfs al binnen. Bij die eerste online vergadering in maart zijn we nog redelijk hoop-
vol. In augustus zal het toch wel weer over zijn? We besluiten daarom om voorlopig nog verder te 
gaan met de organisatie van het gewone programma en het nieuws goed in de gaten te houden.

Al snel haalt de realiteit ons in. In april wordt het steeds spannender of we het JVW wel door 
kunnen laten gaan. Zelf hebben we grote twijfels. Dan komt het nieuws dat nog eens twee comité-
leden, waaronder onze voorzitter, het virus hebben opgelopen en hier ook echt ziek van zijn. Het 
is flink schrikken en weer worden er kaartjes en opkikkers verstuurd en pannen soep voor de deu-
ren van de zieken gezet. Wanneer Premier Rutte aankondigt dat alle evenementen tot september 
niet door mogen gaan zijn we verdrietig maar ook opgelucht. We hoeven zelf de beslissing niet te 
nemen. Onze organisatiestand gaat gelijk aan want de ouders, kinderen en vrijwilligers moeten 
natuurlijk zo snel mogelijk geïnformeerd worden. Ook moeten we bekijken hoe we het gaan rege-
len dat ouders het inschrijfgeld terug gaan krijgen, geplande uitstapjes moeten worden afgezegd 
en ga zo maar door. Een uur na de persconferentie hebben we elkaar allemaal via onze groepsapp 
‘gesproken’ en is de brief voor de ouders en vrijwilligers klaar. Snel doorsturen naar de voorzitter 
zodat hij, met het kleine beetje energie dat hij vanwege Corona nog heeft, ze kan versturen.

Een paar weken later zitten we weer allemaal achter onze laptop. Gelukkig zijn alle zieke comitéle-
den er weer bij maar het is duidelijk dat het nog niet goed met ze gaat. Een hele vergadering hou-
den ze dan ook niet vol. Wat doen we? Dat is de grote vraag. Een week organiseren zoals we dat 
gewend zijn kan helaas niet, en dat net bij ons 40-jarig jubileum. Maar slaan we het dan helemaal 
over of gaan we kijken naar een alternatief? De meningen zijn hierover verdeeld maar uiteindelijk 
kiezen we ervoor om te gaan voor een JVW Thuis editie!

De knop moet dus helemaal om. Onze rode draad, die normaal gesproken altijd de dag opent en 
afsluit, gaat opnames maken zodat we de kinderen toch nog iedere dag mee kunnen nemen in 
een leuk verhaal. Voor iedere bouw worden er spelletjes en opdrachten verzonnen die de kinde-
ren thuis uit kunnen voeren. Het buitenterras van de Commanderie wordt onze thuisbasis deze 
dagen. In de speeltuin worden spelletjes uitgezet en vanuit de Orangerie wordt via een livestream 
een quiz voor de bovenbouw uitgezonden. De vrijwilligers willen we zeker niet vergeten dus or-
ganiseren we voor hen ook een onlinequiz met voor iedereen het befaamde JVW polsbandje, in 
Covid groene kleur dit jaar. Op zaterdag sluiten we in Broeder Liplap af met een online bingo en 
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gaan enkele comitéleden in de avond nog samen uit eten. Wat hadden we het ons toch anders 
voorgesteld. In plaats van ruim 800 vrolijke kinderen bij de Haspel en 250 gezellige leiding op ons 
eindfeest in de tent hebben we het JVW nu vooral beleefd via een computerscherm. We zijn niet 
doodmoe, onze kleding is nog schoon en heel, we hebben tijdens de week gewoon nog kunnen 
werken of het huishouden kunnen doen en we hebben vooral geen voldoening.
Nog een beetje in mineur zien we elkaar begin september weer online om de week te evalueren. 
Ja het was leuk, we hebben fijne reacties gehad en er hebben toch nog een best aantal kinderen 
meegedaan maar, nog zo’n jaar? Nee liever niet. Aangezien alle geannuleerde programma’s en 
ideeën van afgelopen jaar nog steeds ver klaar liggen besluiten we om de komende vergaderingen 
te gebruiken om goed te kijken naar onze organisatiestructuur. We willen altijd blijven professio-
naliseren. Het Jeugdvakantiewerk kan altijd beter en leuker.
Intussen is de teleurstelling van een afgelast JVW bij iedereen weer een beetje gezakt en gaan we 
vol goede moed kijken wat er mogelijk zou zijn in 2021. Het liefst willen we er een extra groot feest 
van maken en ons 40-jarig jubileum alsnog vieren. Op dit moment ligt er een plan klaar hoe we 
het zouden kunnen doen als verschillende maatregelen nog van kracht zijn. Het zal pittig worden 
en nog steeds niet zoals we het JVW gewend zijn maar we willen er allemaal voor gaan! Natuurlijk 
hopen we dat we gaandeweg augustus steeds meer maatregelen mogen loslaten maar het Co-
ronavirus laat zich helaas niet voorspellen. Gelukkig zijn onze drie zieken weer redelijk opgeknapt 
zodat ons clubje weer compleet is.
Al met al was het een jaar met pieken en dalen. Het niet doorgaan van het JVW was het grootste 
dieptepunt maar toch was het ook mooi om te zien hoeveel veerkracht we hebben als comité. Het 
blijkt dat we er voor elkaar zijn bij ziekte en gezondheid en dat we ondanks alles toch weer iets 
moois wisten te realiseren voor de jeugd van Goirle.
Nu maar hopen op een mooie zomer met een JVW in het Grobbendonckpark met veel vrolijke 
kinderen en vrijwilligers. Fingers crossed.

Cristel van Amelsfoort
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Yep positief
Wanneer je een positieve test terugkrijgt, breekt de hel los. Je test omdat je klachten hebt dus ergo 
je voelt je al niet zo lekker. Ook heb je dan al de hele dag gecontroleerd of je nog kan ruiken (neus 
in de koffie, in de wasmiddelbox en maar juichen dat je ergens in de verte nog wat ruikt..). 

Na de onheilstijding mag je iedereen op je werk en privé gaan inlichten. Ik was daar 3 uur lang 
onophoudelijk mee bezig. Want; kids moeten langer bij vader blijven. Ja, ik had op 1,5 meter 
geborreld met 2 buurvrouwen dus ook zij in quarantaine. Ik was ook in de sauna geweest (daar 
ontstonden de klachten....), ook die vriendin voor 5 -10 dagen thuis. En dan mijn werk; bleek dat 
ik en meer collega’s besmet waren. Terwijl wij mondkapjes dragen en afstand houden. Het is mega 
besmettelijk! Maar wat ik het naarste vond is dat ik het doodeng vind om Covid te hebben. 

Ik woon alleen en op alle slakken legde ik zout; “oh adem ik nog normaal? Ik voel toch wat meer 
druk op mijn borst, oh ben ik aan het piepen? Waar heb ik geen pijn, voel ik nu mijn nieren? Oh 
mijn schouderbladen wat zit daar?” Ik durfde de eerste nacht niet te slapen... pijn overal en maar 
letten op mijn ademhaling, gaat mijn hart nu sneller kloppen? Vre-se-lijk! Ja natuurlijk heb je een 
verhoogde hartslag als je je druk loopt te maken...

Gelukkig heb ik op mijn werk niemand besmet, privé helaas 3 mensen. En dat krijg je er ook gratis 
en voor niets bij: schuld-gevoel! Dankzij mij... en ik draag echt overal het mondkapje en houd 1,5 
meter afstand, ga niet winkelen, vermijd druktes...

Maar ja, tijdens de borrel toch iets te dicht bij de zoon van de buuv gezeten en bij een andere 
buuv. Het was op 1 meter afstand.... toch de borrel dus, toch de alcohol en toch was de afstand 
toen niet voldoende... heel stom! Maar hebben we allemaal niet onze grappenhausmomentjes en 
zeggen we tegen elkaar “ach we zijn nu familie hahaha”.... Het hebben van Corona is geen pretje; 
hoge koorts, pijn en algehele malaise....  Dusssss: houd je aan de regels!!! Mondkapje en 1,5 meter 
afstand en blijf thuis!

Marike, 52 jaar 
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Foto: Mariet Caris
“wat een bewogen jaar, voor iedereen!”

locatie: muur tegenover woonzorgcentrum De Guldenakker

Foto challenge
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Toen was corona ineens heel dichtbij
Horecaondernemers William en Maartje Schellekens van 
Den Overkant in Riel moesten in maart hun zaak tijdelijk 
sluiten, op last van de Rijksoverheid die het coronavirus 
probeerde in te dammen. Ze moesten even van de schok 
bekomen, maar startten na drie dagen met het bezorgen 
van eten. “Toen hoopten en verwachtten we nog dat we 
begin april weer open zouden mogen.” Uiteindelijk werd 
deze eerste lockdown pas in juni opgeheven. 

Ze verdiepten zich in draagtasjes, in verpakkingen om ge-
rechten warm te houden en goed te kunnen vervoeren 
en kochten een bezorgauto. Het tienjarig bestaan van 
hun bedrijf in Riel viel in maart, een feestje met vaste 
gasten zat er dus niet in. Restaurant, zaal, speelzolder en 
speeltuin Den Overkant zat tot 2010 in het buitengebied 
van Goirle. Maartje: “Alles hier in Riel was oud, dus we 
hebben verbouwd, gesloopt, uitgebreid en opgeknapt. 
Onze ziel en zaligheid zit in dit pand.”    

Ongebruikt 
In juni mochten ze weer gasten ontvangen, binnen en op het terras. Maartje: “De eerste week 
was het relatief rustig, mensen vonden uit eten gaan nog spannend.” Al snel werd het weer druk 
en draaiden ze prima zomermaanden. De bezorgauto stond ondertussen ongebruikt op de par-
keerplaats. Maartje: “We kregen bericht dat ‘ie gekeurd moest worden. Dat hebben we toch maar 
laten doen, omdat we niet wisten wat er in het najaar met het coronavirus zou gebeuren.” En toen 
was daar in oktober die tweede verplichte sluiting.  

Niet alles kan
Het bereiden van afhaal- en bezorgmaaltijden pakten ze direct weer op. Maartje: “In het voorjaar 
begonnen we met een beperkte kaart met een aantal eenvoudige gerechten waarvan we zeker 
wisten dat we ze goed konden bezorgen. Via Facebook maakten we bekend dat we open waren 
voor afhaal en bezorging en toen het begon te lopen, hebben we het aantal gerechten uitgebreid.” 
“Maar niet alles kan,” vult William aan, “een rosé gebakken biefstuk bezorgen, is onmogelijk. In 
een bakje van foam gaart dit vlees namelijk vrolijk door en dat bakje is wel nodig om het warm te 
houden.” Toch bezorgen ze, op aandringen van hun gasten, nu biefstuk met de boodschap erbij dat 
een rood exemplaar niet mogelijk is. 

Frustraties
Ook in deze twee lockdown zitten ze dus niet bij de pakken neer. Maar ze hebben wel een aantal 
frustraties. William: “De Efteling mocht in het begin openblijven en wij moesten dicht terwijl je in 
ons restaurant ruim uit elkaar kunt zitten.” “Het is op zijn zachtst gezegd teleurstellend dat we dat 
toen en nu niet mogen”, merkt Maartje op. “Het zou eerlijker zijn als er richtlijnen zouden zijn over 
hoe je als horeca wel open mag blijven. Ook missen we perspectief; er is nu geen routekaart, geen 
licht aan de horizon.”
   
Kinderen thuis
Ook thuis kregen ze te maken met de maatregelen, want de scholen van hun drie kinderen van 9, 
12 en 14 jaar oud sloten ook. Maartje: “We wonen in een groene omgeving en het was in maart al 
prima weer dus ze konden lekker naar buiten. Maar het begeleiden bij het schoolwerk vond ik een 
uitdaging. Als de jongste schoolwerk moest maken, moesten we ernaast zitten terwijl we zelf ook 
van alles te doen hadden. Na twee weken vond ik het aardig pittig worden.” “Gelukkig kunnen ze 
goed met elkaar overweg en wonen er neefjes en nichtjes vlakbij om mee te spelen”, voegt William 
hieraan toe. 

William en Maartje Schellekens
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Hoe blijf je onder de aandacht?
Ook op hun medewerkers heeft de sluiting door corona gevolgen. De medewerkers draaien om de 
beurt de afhaal- en bezorgdienst. “Maar niet voor alle medewerkers hebben we voldoende werk. 
Dat vind ik erg sneu voor hen, maar ik kan er helaas niets aan doen”, zegt William. “Ik ben bang 
voor leegloop. Een aantal heeft ander werk gevonden dus als wij straks weer open mogen, moet ik 
puzzelen met de medewerkers die ik nog heb.” Een vraagstuk dat constant speelt, is hoe ze onder 
de aandacht kunnen blijven van hun doelgroep. Want met de vaste loonkosten blijft er weinig over 
voor marketing. Gelukkig zijn ze creatief. William: “De medewerker die op bezorgen staat, heeft al-
tijd flyers mee. Als er niets weggebracht hoeft te worden, stopt hij of zij die flyers in brievenbussen. 
Hiermee bereiken we met een kleine investering veel mensen.” En bij elke bestelling krijgt men nu 
een kortingsbon van tien procent. “Die is te besteden in onze zaak zodra we weer open zijn. Wan-
neer dat is, tja, dat is koffiedik kijken. Die onzekerheid vinden we het allerlastigste.” 

Wij doen het voor hen
Omdat ze niet willen dat hun (schoon)ouders ziek worden, houden ze zich bijvoorbeeld tijdens 
het boodschappen doen aan de maatregelen. “Maar een mondkapje dragen voelt voor mij niet 
als bescherming”, zegt Maartje. William ziet dat een deel van de ouderen in de kwetsbare leeft-
ijdsgroep zich niet aan de maatregelen houdt. “We wonen vlakbij bossen en zien veel mensen 
wandelen. Zeker tien tot twintig procent loopt te dicht bij elkaar en draagt geen mondkapje in 
winkels. Terwijl wij het voor hen doen.” Hij zag van dichtbij welke tragische gevolgen de ziekte kan 
hebben. “De broer van een goede vriend kreeg corona net na een intensieve chemokuur. Toen hij 
op sterven lag, heb ik zijn moeder geholpen met hem te videobellen. Mijn vriend en de rest van 
zijn familie hadden hun broer bezocht en durfden niet bij hun moeder langs. Dat was erg pittig, ze 
was zo intens verdrietig en hij was zo zwak. Toen was corona ineens heel dichtbij.”

Meer tijd voor hobby
Corona geeft William meer tijd voor een nieuwe hobby: bierbrouwen. “Sinds het najaar van 2019 
verkoop ik zelfgebrouwen speciaalbier in D’n Overkant. De eerste golf met lockdown gaf me de 
tijd om mooiere etiketten te maken en de biertjes meer te promoten. Voor de tv liggen, is niets 
voor mij, ik ben graag bezig.” Ze missen uit eten gaan en het bezoeken van concerten. “Gewoon er 
even samen op uit”, merkt William op. Verwachten ze dat als er een vaccin is, het snel weer wordt 
als voor corona? William: “Ik weet niet of we weer massaal handen gaan schudden en zoenen.” 
Maartje verwacht dat het nog een tijd gaat duren voordat mensen weer feesten durven te plan-
nen. “Tijdens de eerste golf verplaatsten mensen hun feest een half jaar, maar nu blazen ze het 
af.” Samen blijven ze voorlopig positief. “Dat komt ook door de leuke reacties die we krijgen op het 
bezorgen en afhalen. Mensen praten het door, we merken dat we een gunfactor hebben en dat 
geeft ons moed.” 

Door Sara Terburg
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Foto: Dennis van den Berk

“De Corona pandemie deelt een ongenade harde dreun uit aan alle horeca ondernemers. Lege 
terrassen in Goirle, enkel afhalen op uur en tijd is de oplossing om de schade zo veel mogelijk te 
beperken. Horeca ondernemers zetten alles op alles om nog te redden, wat er te redden valt. Een 
triest straatbeeld. Een gezellig hapje en drankje zit er voorlopig niet in, helaas. Het gemis van vrij-
heid en gezelligheid is groot, dan pas kom je tot het besef wat voor onbezorgd leven we in 2019 
hadden. Wordt 2021 het jaar dat er licht aan het eind van de tunnel schijnt?”

locatie: terras eetcafé Mozes

Foto challenge
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Onze familie is tegen de vlakte geslagen
Verlies van drie dierbaren binnen enkele weken.
Hoe verwerk je het verlies van drie dierbaren, die in een periode van ruim twee weken aan Corona 
zijn overleden? Dat is de vraag voor Lia Vos – van de Pol (72) en haar man Jan Vos (78). Op 27 maart 
van dit jaar overleed haar zus Elly, op 10 april haar schoonzus Tonnie Vos en twee dagen later haar 
broer Christ, allen aan Corona. Het plotselinge verlies van één dierbare is al heel erg, maar hoe 
verwerk je het verlies van drie dierbaren in een heel korte tijd? Lia Vos – van de Pol heeft daar heel 
veel moeite mee.

Elly van de Pol – van de Pol (73)
Lia en Elly van de Pol schelen maar 13 maanden in leeftijd. Zij 
deden meestal alles samen, ook vakanties. Begin maart van dit 
jaar, toen duidelijk was geworden dat Corona ook in Nederland 
zijn intrede had gedaan, werd Elly ziek. Lia: “Ik belde haar iedere 
dag en je kon aan haar stem horen dat ze ziek was.” Op maandag 
23 maart werd Elly opgenomen in het Elisabeth Tweestedenzie-
kenhuis in Tilburg. De dag daarna werd zij overgeplaatst naar 
een ziekenhuis in Amersfoort. Op woensdag 25 maart is er video 
gebeld en heeft Elly nog gezwaaid. Op vrijdag 27 maart overleed 
zij daar, alleen, zonder familie. Lia: “Dat was een grote klap voor 
haar gezin en de familie. Het doet nog steeds pijn dat we geen af-
scheid van haar hebben kunnen nemen. Het enige afscheid was   

      een erehaag van mensen in de Gildestraat, waar Elly woonde. 
      De crematie vond plaats met alleen familieleden.”

Tonnie van Meerlo - Vos (73)
Lia had haar schoonzus telefonisch op de hoogte gebracht van 
het plotselinge overlijden van haar zus. “Er was niets aan de 
hand, maar enkele dagen later werd Tonnie ziek. Ook zij werd al 
snel opgenomen in het ziekenhuis, waar zij op Goede vrijdag (10 
april) overleed. Ook van haar hebben wij geen afscheid kunnen 
nemen. Tonnie is in het bijzijn van haar gezin gecremeerd.”

Christ van de Pol (76)
Slager Christ van de Pol, met zijn witte pet, was een bekende in 
Goirle. Christ overleed op Eerste paasdag, twee dagen na Tonnie 
Vos. Lia: Het proces bij onze Christ was hetzelfde als bij de ande-
ren. Hij werd ziek en binnen enkele dagen opgenomen in het zie-
kenhuis. Ongeveer een week later overleed hij. Gelukkig waren 
zijn kinderen daarbij aanwezig. Wij vonden het heel fijn dat we 
een afscheidsmis hebben kunnen houden. Een erehaag op straat 
was inmiddels door de gemeente aangeduid als een evenement 
en dus verboden.”

     Door Jan Schrijver
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Een lange weg te gaan
23 maart opgenomen in het ETZ Til-
burg na al een week ziek thuis in bed 
te hebben gelegen. Geen koorts, niet 
misselijk, niet hoesten en dus voor de 
artsen geen aanleiding om me eerder 
dan 23 maart naar het ziekenhuis te 
verwijzen. Daar bleek echter al snel 
dat ik er heel erg aan toe was en ben 
meteen aan de beademing gelegd. 26 
maart ben ik, omdat ik stabiel was, 
overgeplaatst naar het AMC Gronin-
gen. Daar heb ik 32 dagen op de IC 
gelegen waarvan 12 dagen in coma. 
Van deze periode kan ik me helemaal 
niks herinneren en heb er, waarschijn-
lijk daarom, ook geen last van. Ik kon 
helemaal niks meer, alles in mijn lijf was gereset en moest alles weer opnieuw gaan leren. Mijn 
duim opsteken was al een gigantische overwinning voor mezelf en ook voor mijn familie, want die 
zagen dat ik wilde vechten om er weer bovenop te komen. Lopen ging niet, praten kon ik niet, mijn 
smaak en reuk waren totaal verdwenen, eten lukt niet meer.

Mijn geheugen liet me in de steek. Ik kon vandaag met mijn familie via facetime praten en morgen 
wist ik niet meer wie er had gebeld en ook dan realiseerde ik mij niet wat er allemaal met mij aan 
de hand was.

Vanuit Groningen ben ik naar Damast (revalidatiecentrum) in Tilburg overgeplaatst voor verdere 
revalidatie, gelukkig weer dichter bij huis, ook hier met vallen en opstaan eraan gewerkt om het te 
doen laten zijn zoals ik graag zou willen dat het was; de “oude Siem”. De revalidatie ging zo goed 
dat ik 2 weken eerder dan de geplande ontslagdatum naar huis mocht, terug naar mijn familie in 
Riel!

Dan ben je blij dat je naar huis mag en dan begint het pas echt. Weer met je familie herenigd, 
met hulp van het thuisfront probeer je er toch bovenop te komen. Wandelen lukt wel maar niet 
meer dan 500m. Dat valt me zwaar. Ik was voorheen zo actief en nu is alles anders. Alles moet je 
accepteren dus ook de dingen die minder gaan of zelfs helemaal niet meer gaan. Na 2 maanden 
intensief oefenen kon ik in augustus alweer 10 km wandelen hoera, hoera. Ik was de koning te rijk 
en apetrots dat ik dit alweer kon want ik wilde in 2021 samen met mijn dochter het Pieterpad gaan 
wandelen.

Helaas krijg ik begin oktober een ontzettende terugslag, die gepaard gaat met hevige spierpijn en 
pijnen in de knieën.

Ik ben nu meer dan 8 maanden onderweg en kan maar één conclusie trekken.
Voor volledig herstel is de weg nog lang en zwaar maar ik kom waar ik zijn wil en dat is de “Oude 
Siem”.

Siem Maas uit Riel 
Voormalig vrachtwagenchauffeur en eigenaar varkensbedrijf
Voorzitter Vrij & Blij in Riel, actief voor o.a. De Vrolijke Noten en Senioren Belangen Riel
Een fitte pensionado tot Corona hem overviel
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Verslaafd aan de Regte Heide!
Terwijl de hele wereld begin dit jaar op z’n kop stond liep ik, in eerste instantie om te herstellen 
van ogenschijnlijke ‘gewone’ griep en burn-out klachten, op de Regte heide. Niet nadat ik eerst 
uit de kranten, via vrienden dagelijks in mijn brievenbus gestopt met in de kantlijn bemoedigende 
persoonlijke woorden, alle Coronanieuws dat ik voor later wilde bewaren had uitgeknipt. Ik had er 
zelfs een nieuwe dummy voor aangeschaft, natuurlijk bij de plaatselijke boekhandel, toen nog in 
Tilburg. Het boek zou een verslag worden voor mijn kleindochter, op het moment dat de pandemie 
Brabant binnendrong nog geen drie jaar oud. Een boek voor later, wanneer ze nieuwsgierig zou zijn 
naar hoe die tijd was geweest waarin zij volop in het leven stond met maar één doel, groeien & 
openbloeien. Máár naarmate de weken en maanden verstreken kon ik, zoals velen met mij, geen 
Coronanieuws meer zien of horen. Het Coronaplakboek viel stil, pagina’s bleven leeg, terwijl het 
nieuws en de krantenknipsels zich met de dag opstapelden! 

Mijn leven vulde zich gaandeweg met bijzondere ‘toevalligheden’. Ik zou er met gemak een boek 
over kunnen schrijven. Eenmaal door mijn buurman het huis uit gelokt, met als lokkertje een wan-
delingetje op de Regte Heide, volgde ik vanaf dat moment maar wat graag het doktersadvies op; 
‘dagelijks naar buiten; wandelen, ontspannen, beter worden’. Het werd mijn nieuwe gezonde ver-
slaving. Verslaafd aan de Regte Heide! Het dagelijks lopen voerde mij terug naar mijn pelgrim-
stocht van veertien jaar geleden. Dagelijks vele kilometers lopen door de verschillende natuurge-
bieden die Spanje rijk is, soms zonder maar één mens tegen te komen. De pelgrimstocht die mij 
uiteindelijk, door puur toeval, hier in het groene Brabant dichter bij mijn roots bracht. 

De weidsheid van de Regte Heide, de eindeloze slingerende zandpaden, de verscheidenheid aan 
bomen, het water, de koeienvlaaien, de geuren, de kleuren, af en toe een reetje met haar jong die 
ons pad oversprong deden mijn hart sneller slaan! Lieten mij stil staan. Dit alles deed mij ter plekke 
Corona vergeten. 

Na het wisselen van een aantal seizoenen ontpopte er een gedachte, ‘je zal er maar wonen’, en 
zó begon het dromen. Na steeds langere wandeldagen voldaan en met gezond gekleurde wangen 
thuiskomen, soms met een goed glas wijn in de hand verder dromen, voor de grap het internet 
afstruinen, op de site van Woninginzicht beland. Niets! En dan op een dag komt er een tipbericht, 
er wordt een appartementje aangeboden. Uitzicht op de kerk, de Regte Heide om de hoek. Ik wik 
en ik weeg, en denk het is nu of nooit, en reageer. Er zijn vijfentwintig belangstellenden voor mij, 
ik sluit achteraan in de rij. Het stilletjes wachten was begonnen. Weken gingen voorbij, vakantie-
periode, Corona, alles lag stil, ook de bezichtiging voor deze aangeboden woning. Als je iets écht 
graag wil, je zinnen er op hebt gezet, duurt wachten extra lang. 

Tijdens één van de wandelingen, lopend op het brede zandpad richting kerk, besluit ik mijn vader, 
hoog in den hemel ter hulp te roepen.’ Als jij vindt dat het appartement voor mij is bestemd, kan 
je hierin dan iets voor mij betekenen?’. En zie, de wonderen zijn de wereld nog niet uit, want exact 
een dag later, op bijna dezelfde plek als waar ik de vraag aan mijn vader stelde, krijg ik het verlos-
sende telefoontje, de laatste twee kandidaten hadden zich teruggetrokken. Een week later kon ik 
komen kijken. 

Tijdens de bezichtiging werd ik compleet verrast door de ruimte, het licht, de ligging, het uitzicht 
op de kerk. Nog voor ik goed en wel ja had gezegd zat ik bij één van mijn toekomstige buurvrouwen 
op de bank, met de anderhalve meter in acht neming. We doken in haar fotoalbums, een verslag 
van een tachtigjarig bestaan. Ik voelde, dit is goed, dit wordt mijn plek voortaan. Nu inmiddels een 
aantal maanden later voel ik mij hier als een vis in het water. Ik ben aardig ingeburgerd, wat voor 
mij totaal geen moeite heeft gekost. Zodra het maar even kan ben ik de hort (lees de heide) op. Ik 
beloop voor mij nog onbekende paden door dit uitgestrekte stiltegebied. Ik heb mijn weg gevon-
den, zo ook naar de biologische boerderij hier in ons dorp. Haal er mijn zuivel, kaas, verse groenten 
van het land. De koeien aan de rand van de Regte Heide rennen door de wei, de kalfjes dartelen 
om hun moeders heen. Dit is toch waar ieder mens en dier van droomt. Mijn restgroente gaan 
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weer terug naar de boerderij, voor de varkens, de kippen en de ganzen. De lege flessen wekelijks 
omgeruild voor échte volle melk, yoghurt en slagroom met een smaakbeleving zoals tot voor kort 
het alleen nog maar in mijn herinnering smaakte.

En nu? Nu heb ik voor het eerst sinds jaren zelfs weer een kerstboom gezet. (Met de hoop dat mijn 
moeder deze kerst bij mij kon komen). Een kerstboom van Rielse bodem, én ook nog eens door de 
koster van de kerk bij mij thuisgebracht, tot op de plek waar hij nu staat te pronken. Over toeval 
gesproken! Het valt je toe, zo zegt men. Ik ga de toekomst met vertrouwen tegemoet, gesterkt 
door deze laatste bijzondere ‘toevallige’ gebeurtenissen. Wat ge geeft krijgt ge terug, dus hoop ik, 
na ook al het goede wat mij tijdens de Coronaperiode toeviel, van enige betekenis te kunnen zijn 
in mijn nieuwe woonomgeving, Riel/ Goirle.

Diane Cotteleer

Regte Heide
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Foto: Murat Kiral

“De natuur als toevluchtsoord tijdens de lockdown, de vlakte rechts naast de Trambaan, achter de 
bosrand vind je het oude voetbalveld.”

Foto challenge
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Luister nou!
Ik ben een man van 36 jaar en heb ADHD (en daardoor raakvlakken met autisme). Door mijn 
ADHD zie ik echt alles zwart/wit en is er geen middenweg.
Mijn verhaal over Corona:

Ik volgde al een poosje het nieuws met betrekking tot Corona. Het virus was inmiddels Europa 
binnen gedrongen en Italië kreeg het niet onder controle. Toen op 27 februari de eerste Nederlan-
der besmet was, was ik met stomheid verslagen dat de Nederlandse regering niet ingreep en het 
wiel opnieuw wilde uitvinden door alles te proberen wat Italië en China geprobeerd hadden. Door 
kritisch te kijken zonder gewoon te volgen, stuitte ik op de volgende instructies van de overheid 
die rammelden aan alle kanten.

Het officiële advies van het RIVM was t/m minimaal juni; als je verschijnselen had van Corona je 
thuis moest blijven om de besmetting tegen te gaan MAAR je mocht wel naar de winkels. Logisch 
nadenkend was het dus duidelijk dat de overheid beweerde dat er magische deuren/lijnen bij de 
winkels waren die de Corona daar tegen hielden? In het begin werd ook beweerd dat je alleen 
door familie/collega’s besmet werd. Aangezien ik in een supermarkt werk, nam ik contact op met 
het RIVM omdat ik volgens de richtlijnen bij verschijnselen thuis moest blijven maar wel bij m’n 
baas boodschappen mocht doen. Het antwoord van het RIVM was schokkend: “wij mogen hier 
geen antwoord op geven”. Vanaf dat moment was het voor mij duidelijk; de overheid wist al lang 
dat je in winkels besmet werd maar gaf het niet toe.

De eerste maanden werd je alleen getest in het ziekenhuis omdat ze het niet aankonden. Ook 
werd door de aanpak van het RIVM iedereen met Coronaverschijnselen gewoon naar de winkels 
gestuurd. Met gevolg dat in de eerste golf de winkels gewoon vol zaten met mensen die het had-
den en de winkels totaal niet beschermd waren. Ook kwam hier nog eens bij dat de bevolking zich 
in de winkels niet aan de regels hield en zich van hun slechtste kant lieten zien, want ze moesten 
toch eten en het RIVM zegt dat het mag.

Tijdens deze chaotische periode werd ik ziek. Bij de dokter was het eigenlijk wel duidelijk; ik had 
Corona, maar je werd toen alleen nog getest in het ziekenhuis. Na 2 weken om hulp gevraagd te 
hebben belandde ik op de eerste hulp omdat ik bijna geen adem meer kon halen en al een halve 
week 40 graden koorts had Hier werd ik grondig getest en was het antwoord wel duidelijk, ik had 
Corona. MAAR toen kwam het probleem en waren te weinig bedden beschikbaar en omdat ik sterk 
genoeg leek, moest ik naar huis want ze moesten plek houden voor zwakkere mensen.

Ik mocht thuis niks meer doen en moest blijven liggen in bed. Na twee dagen kon ik weer uit bed. 
In totaal zat ik 6 weken in volledige quarantaine. De laatste 2 weken van m’n quarantaine waren 
een hel. Door het niet kunnen bewegen omdat ik geen adem had draaide ik helemaal door. Mijn 
ADHD zorgt er ook nog eens voor dat ik 24 uur per dag prikkels krijg dat ik moet bewegen.

Tijdens de quarantaine werd ik door het RIVM gebeld voor onderzoek, met de vraag hoe ik het had 
opgelopen (omdat het RIVM toen nog beweerde dat je het niet bij het winkelen kreeg). Het werd 
stil aan de andere kant van de telefoon, toen ik antwoordde dat ik het in de winkel had opgelopen 
omdat ik geen collega of familie had die het ook had. De vraag werd ineens ontweken door het 
RIVM en het gesprek werd afgesloten. Ook de GGD belde met dezelfde vraag, ook daar was mijn 
antwoord; in de winkel. Het enige wat we toen hoorde was ..eeeuuh jajaja..eeeuuh ja het is wel 
aannemelijk dat je het daar oploopt. Hier werd dus door 2 instanties bevestigd wat ik al vanaf dag 
1 riep.

Daarna kwam de discussie of we wel of niet op vakantie zouden mogen als bevolking. Iedereen 
mocht op vakantie van de overheid en Nederland stroomde “gezellig” vol met toeristen. De terras-
sen liepen “lekker’’ vol en de bevolking ging “lekker” in de rij staan bij de winkels om producten te 
kopen. Het ADVIES was om in quarantaine te gaan als je thuiskwam. Maar uiteraard deed niemand 
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dat omdat het een advies was en geen verplichting! Ook mochten we gelukkig weer gaan sporten. 
Op het veld was alles toegestaan en telde de 1,5 meter niet. MAAR buiten het veld moest je 1,5 
meter afstand. Naar de “magische” deur bij de eerste golf had de overheid nu ‘magische’’ verf die 
de corona tegenhield

Mijn reactie was meteen; er komt een tweede golf na de vakantie, want mensen blijven elkaar 
opzoeken. En inderdaad tijdens het schrijven van deze brief zitten we nog steeds in de tweede golf.
Waar mijn grootste probleem ligt, is dat de grootste groep al die tijd alleen aan zichzelf heeft ge-
dacht (mede dankzij het kabinet). Iedereen zeurt maar “ik kan/mag niks meer”.

Weet u waar mijn leven nu uit bestaat? Elke dag nog therapie omdat ik maar een half uurtje kan in-
spannen en half uur tot 1 uur moet rusten om op adem te komen. Mijn leven bestaat al driekwart 
jaar uit revalidatie. En dan zeurt de bevolking we hebben geen vrijheid.

IK BEN M’N VRIJHEID EN GEZONDHEID KWIJT WANT IK KAN NORMALE DINGEN NIET EENS MEER!

Mike

Foto: Jan Rutten

“Anderhalvemetersamenleving is het woord van het jaar. Het past niet eens op het scrabblebord. 
Maar op anderhalve meter afstand zitten van onze ballenfrutter valt ook niet mee, kan ik wel zeg-
gen. Gelukkig keek hij de andere kant op …       ”
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Ongewoon dagelijks leven
Begin maart 2020, amper een paar dagen thuis van vakantie, hoorden we over toeristen op Tene-
rife die vanwege Corona in quarantaine moesten op hun hotelkamer  Jeetje, we waren op tijd weg 
van de Canarische eilanden. Het duurde toen niet lang of Corona deed zijn verraderlijke intrede 
ook in ons eigen land. Er werden drastische maatregelen genomen. Mensen moesten zo veel mo-
gelijk thuis gaan werken, handen schudden werd verboden en winkelen moest zo veel mogelijk 
worden beperkt. Afstand houden werd de nieuwe norm. In plaats van buiten blij op mensen toe 
te lopen voor een praatje moesten we nu met een boog om elkaar heen. De straat waar ik woon, 
waar dagelijks veel verkeer door komt, werd rustig. Je kon bij wijze van spreken zó de straat over 
steken.
Ingrid Muijs van Contour de Twern benaderde me, of ik als vrijwilliger belmaatje wilde worden 
van een mevrouw in Goirle. Door het wegvallen van veel sociale uitjes zou zij het fijn vinden af en 
toe een telefoontje te krijgen voor een gezellig praatje. Daar gaf ik graag gehoor aan en wekelijks 
hadden we een paar keer telefonisch contact. Mijn kinderen waren bezorgd omdat ik nog naar de 
supermarkt ging. Doe je bestellingen online, werd me geadviseerd, maar ik kon de eerste weken 
niet eens een datum reserveren, zo’n run kwam er op de online supermarkten.

Er waren geen feestjes meer. Ik stond met een bloemetje op de stoep bij mijn jarige dochter en 
overhandigde het haar met gestrekte arm. Geen knuffel, en ze werd nog wel 40, een kroonjaar 
dus. Mijn andere dochter en ik zouden een paar dagen naar zee gaan. De horeca werd gesloten, 
evenals de camping, dus daar kwam een dikke streep door. Mijn vriendin die in België woont kon 
zelfs het land niet meer uit. De grens ging dicht.Het was allemaal heel onwerkelijk.

Met Pasen miste ik de kleintjes die altijd eieren komen zoeken en de gezamenlijke brunch met 
mijn gezin. Gelukkig liet het voorjaar zich van zijn goede kant zien. Veel mooie lentedagen met een 
vriendelijk zonnetje, zodat we buiten in de tuin of in het buitengebied van Goirle van de natuur 
konden genieten. Op TV waarschuwde men, dat er te veel mensen in parken en bossen waren, 
maar in mijn hart begreep ik wel dat ze er even uit wilden. Mijn belmaatje en ik spraken een paar 
keer af op een terrasje op de Hovel, netjes anderhalve meter uit elkaar. 

We hoopten dat Corona snel bedwongen zou worden, want we hadden met ons hele gezin een 
weekendje weg geboekt. Dat zou toch wel door kunnen gaan? Maar stilaan werd duidelijk, dat 
het niet mogelijk zou zijn om met 16 personen op afstand in een en hetzelfde huis te verblijven. 
En zo’n weekend is natuurlijk juist bedoeld om elkaar nabij te zijn. Met spijt in mijn hart zei ik het 
weekendje af. Ik kreeg een voucher om het binnen een jaar nog eens te proberen.
Ik kon niet meer naar mijn koor, niet meer naar het schrijfatelier en mijn vriend kon niet meer naar 
de Kunstkring in Tilburg. Bij de bibliotheek haalde ik een tas met boeken op die voor mij waren 
uitgezocht. Ik was blij dat dat kon. Moederdag vierden we in kleine groepjes op drie verschillende 
dagen, omdat we graag bij elkaar wilden zijn. Het was leuk, omdat het mooi weer was en we bui-
ten konden zitten.

In september gingen we nog een weekje naar een huisje op de Veluwe, waar we van de rust geno-
ten en de omgeving op de fiets verkenden. Per 1 december moesten we verplicht een mondkapje 
dragen binnen in openbare ruimtes. Ik droeg zo’n kapje al langer, want ik denk maar zo: alle beet-
jes helpen. Als brildrager moest ik wel kiezen tussen het mondkapje en de bril, want anders kon ik 
haast niks meer zien door de beslagen glazen.
Dit jaar bracht ik de cadeautjes van Sinterklaas zelf maar naar de kleinkinderen, want ik mocht ze 
niet allemaal tegelijk uitnodigen. Toch was het leuk, bij ieder gezin apart aanschuiven. De kerst-
dagen vierden we voor het eerst zonder de hele bups. Teleurstellend, zeker, maar we hoorden dat 
Nederland binnen afzienbare tijd over het Covid-vaccin zou beschikken. Daarom sloten we op 31 
december het jaar 2020 hoopvol en met een positief gevoel af.

Annemieke Poirters
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Foto: John Sprengers

“De trieste keerzijde van gezond blijven”

Foto challenge
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Ongewenst bezoek
De pandemie heeft heel de wereld in zijn greep; anders zou het ook geen pandemie zijn natuurlijk. 
Wie je ook spreekt en waar die persoon ook is: het is corona voor en corona na. We waren er tij-
dens de eerste golf in geslaagd om het virus in ieder geval in ons kleine stukje van de wereld buiten 
de deur te houden, maar in de herfstvakantie sloop het ons huis toch ongemerkt binnen.

Op donderdag was ik met het geadviseerde mondkapje bij ons moeder in het verzorgingstehuis op 
bezoek. Ik moest hoesten en daar had ik al een beetje mijn bedenkingen bij. De dag erna kreeg ik 
koorts en lag ik voornamelijk op de bank. De afgelopen jaren waren deze verschijnselen bij mij re-
gelmatig uitgedraaid op een longontsteking, maar sinds begin 2020 is er nog een andere kandidaat 
die ze kan veroorzaken. Alle reden om toch maar eens een coronatest te regelen. Ik kon niet eerder 
terecht dan op zondag en ik moest ervoor naar Breda.

Al start-stoppend schoof ik langzaam op in de rij. Het mondkapje ging voor en mijn bril besloeg. 
Ook zonder bril kan ik mijn appjes lezen en ik kreeg er een binnen met de volgende inhoud: Beste 
heer Meeuwsen, beste Guus. Afgelopen maandag hebben we elkaar gezien. Dinsdag ben ik ziek 
geworden en nu blijkt dat ik coronapositief ben. Ik breng je daarom op de hoogte en hoop dat dit 
geen verdere gevolgen voor je heeft. Mij bekroop het gevoel dat ik eigenlijk al wist wat de uitslag 
van de test zou zijn.

Na drie dagen wachten bleek dat ook zo te zijn: ik ben altijd best positief, maar nu was het ook 
uit een test gebleken. De dame aan de lijn klonk niet erg veroordelend, maar toen ze voorlas wat 
ik vanaf dat moment allemaal moest doen en laten, leek het wél zo: u mag niet naar buiten, naar 
school, de winkel of naar het werk. U moet zich isoleren van de rest van uw gezin. Blijf zoveel mo-
gelijk in uw eigen kamer waar u ook slaapt. Blijf op anderhalve meter van uw huisgenoten. Gebruik 
apart bestek, borden, bekers en glazen en doe uw was in een aparte wasmand. Naarmate de lijst 
langer werd, luisterde ik minder: dit was ongetwijfeld in theorie de beste oplossing, maar de prak-
tijk in een huis met een gezin van zes en alle kamers bezet is anders.

Een paar dagen later bleken nog twee andere gezinsleden ook positief. Van de nog uitgebreidere 
lijst met leefregels die we uiteindelijk drie keer toegestuurd kregen, waren enkele daarvan redelijk 
makkelijk op te volgen: de positieven aten apart van de andere drie en zij kregen hun eigen wc. 
Beide toiletten werden vaker dan normaal schoongemaakt, inclusief deurklink en doorspoelknop.
Het gevolg van onze besmettingen voor de overige drie gezinsleden was dat zij in quarantaine 
moesten. Omdat risicocontacten in huis nauwelijks te vermijden zijn, duurt zo’n quarantaine nog 
tien dagen nadat de coronapatiënt 24 uur klachtenvrij is. Ik was drie weken ziek, maar mijn hoest 
wilde maar niet weg. We besloten nogmaals een test aan te vragen voor de twee die nog klachten 
hadden in de hoop met een negatieve test de quarantaine zo kort mogelijk te houden.

De test viel weer positief uit. Ik vroeg de boodschapper van dit nieuws of degene die bij ons al 
meer dan een week klachtenvrij was, wel weer ‘los’ kon terwijl er dus nog twee gezinsleden po-
sitief waren, twee andere personen negatief getest en nummer zes nog steeds zonder klachten 
was. Dit bleek een lastige vraag voor het landelijke coronanummer en ik werd verwezen naar de 
regionale GGD in Tilburg.

We kregen daar een verpleegkundige aan de lijn die ons vertelde dat de hertest geen zin had ge-
had omdat die de eerste weken toch vrijwel altijd positief uitvalt, ook al heeft iemand geen klach-
ten meer. Volgens hem hadden ze dat bij het landelijke meldnummer moeten aangeven, want ze 
zien daar alle beschikbare informatie, dus ook onze eerdere tests. Het was dus goed dat we het 
ook eens van een ander hoorden, maar het zou toch handiger zijn als de verschillende instanties 
met één mond zouden spreken.

Onze genezen patiënt kreeg de zegen van de GGD en mocht weer los en naar school. Na mijn laat-
ste hoestjes mochten we tien dagen gaan aftellen. Uiteindelijk zouden het vijf weken gedwongen 



1  Jaar  Corona  in  Go i r le  &  R ie l
26

thuiszitten worden voor de gezonde gezinsleden. Daarna mochten ook zij weer de wijde wereld 
in. De derde patiënt kampt nu we een paar maanden verder zijn nog steeds met vermoeidheids-
klachten. Om zo kort mogelijk thuis te zijn, kun je dus maar het beste zelf corona krijgen zonder 
ernstige klachten.

Misschien moeten we maar eens de hulp van Sint Corona inroepen: zij is de patroonheilige van het 
doorstaan van epidemieën. Relikwieën van haar liggen al meer dan duizend jaar in de Dom van 
Aken. Dat ze Kroon of Krans heet is toeval en dat haar schrijn afgelopen zomer voor een tentoon-
stelling na 25 jaar uit het depot werd gehaald, ook. De steen met haar naam is eeuwenlang door 
de bezoekers ongemerkt met voeten getreden, maar in het afgelopen jaar kreeg ze meer belang-
stelling dan in de honderden jaren ervoor. Mochten al die vaccins op de lange termijn toch niet 
voldoen, dan ga ik me richten tot de Heilige Corona. Ze heeft duizend jaar ervaring.

Guus Meeuwsen

Sint Corona
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Foto: Dennis van den Berk

“Aan de vooravond van de volgende, gedeeltelijke lockdown. Iedereen die nog gauw kerstinkopen 
of de nodige boodschappen doet voordat de ‘niet noodzakelijke’ winkels weer voor een tijdje dicht 
gaan. Door de Corona maatregelen resulteert dit in lange wachtrijen tot buiten.”

Foto challenge
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Wat was het gezellig, in de Leybron.  
Voor de coronatijd toen alles, nog kon.

Vrijwilligers stonden voor de gasten klaar. 
Met een luisterend oor dag na dag, het hele jaar.

Door ´t braoipanneke  werden de gasten wel erg verwend.
Maar dat is in heel Riel alom bekend.

Vriendschappen werden er gesloten.
Terwijl de koks heerlijk stonden te koken.

Nu nog even volhouden.
Tot alles weer is bij het oude.

Annie Verhoeven,
vrijwilliger ´t braoipanneke

Gemeenschapshuis De Leybron in Riel

Nog even volhouden
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Formulierenbrigade in Coronatijd
Dit rare jaar was natuurlijk voor de Formulierenbrigade ook bijzonder.
Meestal helpen wij de mensen bij hen thuis. Dat was dit jaar helaas niet mogelijk.

Ten eerste omdat de thuissituatie van veel mensen niet echt Coronaproof is. Veel personen van 
onze doelgroep zijn bijvoorbeeld klein behuisd. Daarnaast behoren de meesten van onze mede-
werkers zelf tot de risicogroep. Toch hebben we een paar mensen, waar het echt niet anders kon, 
thuis bezocht. Maar dit waren uitzonderingen.

Nadat de lockdown in maart een feit was, hebben we zoveel mogelijk mensen telefonisch gehol-
pen met bijvoorbeeld uitstel van de aangifte inkomensbelasting aanvragen.

Wat wel opvallend was; het feit dat, toen het er op aankwam, een aantal mensen zelf meer kon 
regelen dan ze van zichzelf gedacht had en dat hun eigen netwerk ook extra actief werd.

Vanaf 2 juli was er wat meer mogelijk. Toen heeft de Bibliotheek Goirle voor mij op de bieb een 
corona-verantwoorde werkplek geregeld. Zo kon ik elke donderdagmorgen mensen ontvangen en 
helpen. Wel gebeurde dit op afspraak, zodat er geen mensen zaten te wachten. Dit is verder prima 
gegaan en zo heb ik daar tot op heden 50 personen kunnen helpen.

Alleen op het moment dat ik dit schrijf is de bieb helaas weer gesloten. Dus nu hopen we de men-
sen weer zoveel mogelijk telefonisch te helpen.

Zoals alle Nederlanders hopen wij, zeker nu er licht aan het eind van de tunnel is, dat we weer 
spoedig naar de mensen toe kunnen. Vooral omdat veel van onze “cliënten” tot de kwetsbare 
groep mensen behoren.

Ad van Elsacker
Voorzitter Formulierenbrigade Goirle
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Corona houdt ons in de greep 
Als lid van de regionale crisisorganisatie hoorde Jolie Hassel-
man, gemeentesecretaris van Goirle, het nieuws eind februari 
2020 snel: eerste coronabesmetting in de gemeente Loon op 
Zand. Jolie: “Het veilige gevoel omdat het virus Nederland nog 
niet bereikt had, was weg. Het virus was ineens heel dichtbij. 
En nee, niet in Groningen, maar bij onze buurgemeente Tilburg 
in het ziekenhuis. Toen wist ik: alle hens aan dek. Dit virus laat 
zich niet leiden. Hoe morgen er dus uitziet? Wie zal het zeg-
gen.” Dit was nog maar het begin van een periode die vandaag 
de dag nog steeds voortduurt: de coronacrisis. Deze crisis 
heeft impact op de hele samenleving. Ook op de gemeente-
lijke organisatie. 
 

Kernteam Corona
Al snel na het bericht van de eerste besmetting startte op 2 maart 2020 in de organisatie het 
‘Kernteam Corona’. Inmiddels is dit team al bijna een jaar actief en houdt zich nog steeds bezig 
met de ontwikkelingen rondom het coronavirus in onze gemeente.. Verschillende thema’s komen 
wekelijks aan bod: Wat de zijn effecten van regionale besluiten op onze inwoners, wat leeft er in 
de samenleving, hoe gaat met de continuïteit van kritieke bedrijfsprocessen en wat zijn de ontwik-
kelingen rondom onder andere onderwijs, ondernemers en zorg. 

Thuiswerken is de norm
 Op 9 maart 2020 kwamen collega’s van de een op de andere dag thuis te zitten. Iedereen moest 
volledig digitaal thuiswerken. Jolie: “Van MS teams of Zoom hadden we niet of nauwelijks gehoord. 
Maar toch moest de mogelijkheid om volledig vanuit huis te kunnen werken in allerijl geregeld wor-
den.” Afspraken werden afgezegd of omgezet naar digitaal. Trainingen gingen niet meer door, geen 
huisbezoeken meer en burgerzaken was alleen nog open voor de belangrijkste zaken: geboorte-
aangifte, meldingen van overlijden, aanvragen paspoort of ID-kaart en rijbewijzen. “Inmiddels was 
de eerste besmetting in onze gemeente ook een feit, evenals de eerste besmetting van een collega. 
Ook belandde een collega op de IC. Dit had veel impact op collega’s. Toen klopte corona echt op de 
deur van het gemeentehuis.”

Organisatieontwikkeling
 Het organisatie-ontwikkeltraject wat volop bezig was, kwam stil te liggen. Maar de organisatie 
ontwikkelde zich in snel tempo door. Noodgedwongen, maar het heeft sommige processen mis-
schien wel versneld. “Ik zag een hoop creativiteit en flexibiliteit en een onverminderde inzet bij 
collega’s. Daar kwam nog bij dat medewerkers met kinderen, naast hun reguliere werk en het extra 
werk door corona, er thuis ook nog taken bij kregen.” 

Nieuwe uitdagingen
Daarnaast liep de gemeente tegen allerlei nieuwe uitdagingen aan. Inwoners hadden tijd over, 
dus sloegen massaal aan het opruimen. Gevolg: extra drukte bij de milieustraat, dat vanwege het 
virus ook maar een beperkt aantal bezoekers aankon. Er kwamen meer meldingen van inwoners 
over de openbare ruimte. Ook de aanvragen voor vergunningen voor verbouwingen namen flink 
toe. Evenals de aanvragen voor zorg. Bezorgde inwoners, ondernemers en instellingen belden met 
allerlei vragen. Over het gevolg van de maatregelen voor hun onderneming, de regelingen van 
het rijk, wat mag wel en wat mag nou niet, over extra afval dat inwoners hadden omdat ze zoveel 
thuiszaten, over…. Je kunt het zo gek niet bedenken. 

Maar ook kwamen vraagstukken voorbij zoals: hoe ga je om met sollicitatiegesprekken, hoe werk 
je nieuwe collega’s in? Ook het college worstelde met de vraag: Hoe kun je in verbinding staan 
met de samenleving maar tegelijkertijd het goede voorbeeld geven? De griffier vroeg zich af of 
raadsvergaderingen nog wel fysiek plaats konden vinden. Hoe werkt dit digitaal? Is het dan wel 
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rechtsgeldig? Hoe installeer je een nieuwe wethouder in deze bijzondere tijd?

Lange termijn 
Naarmate de tijd verstrijkt en iedereen langer thuiswerkt, komen de worstelingen met werk-privé 
balans bij medewerkers en de behoefte aan persoonlijke contact. Met collega’s, met inwoners, 
partners, ondernemers en anderen. Even binnenlopen bij die collega, het sociale praatje bij de 
koffieautomaat. Het kan even niet, het is niet verstandig maar het wordt enorm gemist. Ook mer-
ken collega’s die ziek zijn geweest nog dagelijks de effecten hiervan. Zij zijn vaak nog steeds niet 
de oude. De impact van het virus is dus nog niet voorbij, niet voor ons en niet voor onze inwoners. 
“Maar we hebben geleerd dat we op afstand ook veel kunnen, met z’n allen zijn we er voor gegaan. 
En we leren veel van deze crisis, nog iedere dag. We komen hier sterker uit!”

Jolie Hasselman 
Gemeentesecretaris 
Gemeente Goirle 

Gemeentehuis Goirle
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Red onze zielen 
(een gezang, des nachts geschreven onder de naar Kassiopeia vernoemde constellatie, gehoord de 
beraadslagingen, overwegende dat - attentie: opsommingen met bullets werken beter! - , gezien 
het voorgaande; daarna: de orde van de dag. Voor de koorleider: op de wijs van ‘De uil zat in de 
olmen’.)

Eerste golf: solitair, ziekenhuis: operatie, tweede golf: solitair, 2020 SOS.

Annus horribilis? Alom klinkt het doffe graflied des tijds. De verderfengel is over onze grens geko-
men en wandelt in de duisternis door ons land. Maar de woningen zijn niet getekend die de engel 
voorbijgaan zal, of binnen zal treden. We vrezen voor de schrik des nachts, voor de pijl die des 
daags vliegt, voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt, voor het verderf dat op de middag 
verwoest.

Twéé golven. En, wie weet, straks nog een derde en vierde. De Vrijmachtige, de Grote Prestidigita-
teur, tovert ze zonder verpinken en in een ommezien uit de hoge hoed. Terwijl de kenners betogen, 
dat de ‘Ablenkungs- und Verführungsmittel’ essentieel zijn bij de goochelkunst. Ze wijzen op het 
belang van ‘Begleitvortrag und Mienenspiel’ en leggen bijzondere nadruk op de ‘Inkongruenz von 
Trickhandlung’. Nooit vertellen in welke volgorde de handelingen zullen worden uitgevoerd, want 
dan zal het publiek de dramaturgie makkelijker doorzien. Never twice the same thing. 

( “Ik spreek sterker, en beweer, dat het onrustend teeken des tijds niet enkel klaagstof ons aan-
biedt.”)

Eerste golf. Italiaanse markten, Oostenrijkse après ski, Brabants carnaval, en daar begint de car-
rousel des doods te draaien. Oversterfte, wie is van dor hout… ook ik? Beklemming. Bevangenheid. 
“Voor den mond van een falkonet of den loop van een musket zal niemand mij zien beven, maar 
wel voor een onzichtbaar gevaar, wel voor een zwaard, dat aan een vrouwenhair boven mijn hoofd 
hangt en ieder oogenblik kan neervallen.” Aldus de dappere kapitein. Noe ech eve pin hawwe!

(“Bedek u met het kleed van ootmoed, voor men u morgen wellicht wikkelt in uw doodskleed.”)

Ziekenhuis. Het neoplasme is zichtbaar gemaakt en verwijderd. Lange nachten. Procul recedant 
somnia et noctium phantasmata, hostemque nostrum comprime, ne polluantur corpora. Dat de 
angstdromen en nachtelijke spookbeelden zich verre mogen terugtrekken, en druk onze vijand de 
kop in, opdat onze lichamen niet worden bezoedeld. Maar de Deer’s Cry, de borstplaat van Saint 
Patrick, sleept me erdoorheen.

(“Zolang die geest van verootmoediging nog ontbreekt, hebben we geen reden om te hopen dat 
de tuchtroede geweerd zal worden. Ja, wat meer is, dan hebben we niet éénmaal vrijmoedigheid 
om te vragen of de roede weggenomen zal worden.”)

Tweede golf. Tijd van complot-denken en verzet. Illegale feesten, hoge pieken in de grafieken. 
Maar licht aan den einder: het vaccin. “Pipo koeien!” Joop Poulssen: “Verademing; feestelijkheid, 
echt feest: gezang. Woord- boem: hoogste uitdrukkingskracht verkrijgt door muziek. Hierboven, 
woorden terug naar wat zij eertijds waren: zang, woord kracht van muziek. Woorden, zinnen: 
denkbeelden in storm, bevlogenheid, - wáre ideeën, meegevoerd naar wat ze waren, gezang op 
weg naar zijn oorsprong.”

Norbert de Vries
regelmatig schrijvend voor het Goirles Belang en de Heemkundekring
lid van de literaire kring Goirle.



1  Jaar  Corona  in  Go i r le  &  R ie l
33

Foto: Jules van Iperen

“De kerstavond viering in een lege kerk in Riel”

Foto challenge
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Kwetsbaar
Het is half januari 2020, als ik op advies van mijn huisarts 
bloed laat prikken, hetgeen regelmatig gebeurt, omdat ik in 
juli 2011 ben gedotterd en 2 stents heb gekregen. De bloed-
waarden waren niet goed en ik werd doorverwezen naar een 
Cardioloog van het ETZ. De cardioloog stelde voor een kathe-
terisatie te doen om te zien of opnieuw dotteren nodig was.

Op 27 februari was de eerste Coronavirus besmetting vastge-
steld in Tilburg. Op 6 maart worden Brabanders verzocht bij 
verkoudheid thuis te blijven en Nederland stopt met handen 
schudden, de scholen en restaurants gaan op 15 maart dicht. 
In Brabant zijn relatief veel Corona slachtoffers. 

Tijdens de katheterisatie op maandag 6 april, bleek dat mijn 
hartslag aders voor meer dan 90% dicht zaten en dat dot-
teren geen zin had. Een open hartoperatie was dringend 

noodzakelijk, en autorijden en fietsen mij werd verboden. Er was inmiddels volledige lock-down 
vanwege Corona afgekondigd, de ziekenhuizen raakten vol. Op advies van de Cardioloog en na 
overleg met mijn echtgenote en kinderen, besloot ik om zo snel mogelijk mijn hartoperatie te laten 
plaatsvinden. De Cardioloog van ETZ nam contact op met Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, waar 
de operatie zou plaatsvinden en ik kwam op een wachtlijst en kreeg een nummer voor info. Ik had 
aangegeven dat ik graag snel geholpen wilde worden, maar i.v.m. Corona was de capaciteit van de 
Cardiologie minder dan 20%. Er waren zeer beperkt IC -bedden beschikbaar.

Heel snel, op zaterdag 25 april kreeg ik bericht dat ik me op dinsdag 28 april om 8.30 uur moest 
melden in Eindhoven voor het intake gesprek. Als eerste kreeg ik een Corona test en een echo van 
mijn longen. Op de afdeling werden de verdere voorbereidingen getroffen en had ik een gesprek 
met de chirurg, die me uitlegde wat hij precies zou gaan doen. De operatie vond plaats op donder-
dag 30 april 2020, waarvoor mijn borst werd geopend en tevens goede aders uit mijn bovenbeen 
zijn gehaald, die dienstdoen als vervangers.

Op de avond voor mijn operatie, werd een man opgenomen die naast me op de kamer lag, maar 
die plotseling en snel werd afgevoerd door mannen met “ruimtepakken”. Over de reden hiervan 
deed men geen uitspraak. De operatie is goed verlopen en duurde ca 4uur, ik heb 3 bypasses ge-
kregen. Van het bezoek van mijn echtgenote op de avond van de operatie heb ik geen herinnerin-
gen, ik weet nu wat een coma van 8uur voor effect heeft, vooral mentaal.

Op zondag 3 mei werd ik overgebracht naar de hartafdeling van het ETZ in Tilburg en woensdag 8 
april was ik weer thuis. Het herstel verliep goed, al heb ik wel vrij lang maagproblemen gehad en 
ben snel gestopt met medicijnen. Ik heb vanwege Corona geen harttherapie gehad. Verder heb ik 
me “alleen gelaten “ gevoeld, omdat ik vanwege Corona, geen arts meer te zien kreeg en slechts 
eenmaal een telefonisch gesprek kreeg met mijn Chirurg van het Catharina en eenmaal met de 
Cardioloog van het ETZ. Ik voelde me erg kwetsbaar en durfde ook niemand te ontmoeten om be-
smetting te voorkomen. Ik ben gaan wandelen en na drie maanden ook weer gaan fietsen, waarbij 
ik elk contact met mensen vermijd. En nu op 26 december voel ik me nagenoeg hersteld, en heb 
het “coronajaar” overleefd. Ik ben ondanks de Corona-risico’s toch heel blij dat ik snel geopereerd 
ben, en dat de lock-down me misschien heeft beschermd door de weinige contacten die er zijn 
geweest.

Geschreven door Piet, 
80 jaar, inwoner van Goirle
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Samen zingen
Onze zanggroep De Vrolijke Noten voor mensen met 
en zonder beperking is vanaf 25 februari niet meer bij 
elkaar geweest om te zingen. Dit allemaal vanwege de 
corona. Nanda Pellis en Lian Schalke runnen als vrijwil-
ligers het Zanggroepje. Wij zingen Nederlandstalige 
liedjes. We hebben 25 leden. Afgelopen april zouden 
wij ons 5 jarig bestaan uitgebreid gaan vieren in het 
Jan van Besouw. We hadden sponsors gevonden die 
ons financieel wilde steunen omdat wij geen inkom-
sten hebben, alleen subsidie van de gemeente Goirle. 
Helaas hebben we alles moeten cancelen vanwege 
de corona. Maar als we straks weer in betere tijden 
terecht komen, vieren we alsnog ons 5 jarig bestaan. 

Om toch contact te houden met onze leden sturen 
Nanda en Lian geregeld een mail naar onze leden met 
een mooi gedichtje erbij en vragen uiteraard hoe het 
met iedereen gaat en of ze willen reageren. Wij krij-
gen van iedereen dan spontaan een reactie en ze la-
ten ons weten hoe het met ze gaat. En wat zo mooi is, 

is dat de begeleiders van onze leden die in het verpleeghuis wonen of begeleid wonen via Amarant 
ook reageren. Daarvoor onze dank. Zo zie je dat onze samenhorigheid waar wij voor gaan ook 
werkt op afstand. We moeten helaas nog even volhouden en hopen snel op betere tijden zodat we 
weer gezellig samen kunnen gaan zingen. Nanda en Lian hebben toch met de Kerst iets geregeld 
voor de leden. We hebben een mooie Kerstkaart met ons logo laten maken, enveloppen geschre-
ven, een kadobon van de Hema erin gestopt en bij de leden in de brievenbus gestopt. Zo hebben 
we op afstand toch nog contact en hebben de leden toch voor de Kerst kunnen verrassen.

Wij missen iedereen en ook ons avondje samen zingen heel erg. Hou vol! Pas goed op jezelf en op 
elkaar.

Nanda en Lian
Zanggroep De Vrolijke Noten
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Covid 19 en hoe mijn broek daar van afzakte
Licht geïrriteerd verliet ik de ruimte van de praktijkondersteuner.
Alleen maar zaken gehoord die ik wel weet, maar tegen beter weten in ontken. Omdat me dat 
beter uitkomt en me geen zorgen maak omdat ik me prima voel! Dan is het niet fijn om over die 
zaken doorgezaagd te worden, ik was tenslotte geen klein kind meer!
Goed en wel thuis onderuitgezakt in mijn stoel het nieuws dat het land in een intelligente lock-
down beland.
Dan komt het besef bij me binnen dat mijn agenda plots leeg is.
Geen rondleidingen geven bij het Daf-museum, later bleek ook geen ritten meer voor Vivisol, 
niet meer om de week naar Sanquin om plasma te doneren en geen Schrijfatelier avonden meer. 
Zeeën van nutteloze tijd doemen voor me op, hoe ga ik dat vacuüm aan tijd invullen? 
Ik besluit elke dag een eind te gaan lopen!
De lockdown is helemaal niet fijn, maar we hebben er mooi weer bij!
Op de eerste tochten was het nog een kunst om de zandpaden droog te passeren. Over de volle 
breedte waren grote stukken pad plas en modder. Met de lage grondwaterstand, ook een gerust-
stelling, werd er tenminste een probleem opgelost. De lucht was vreemd helder blauw, later rea-
liseerde ik me dat er geen vliegtuigen vlogen. Daarom geen condensstrepen en dus een beeld dat 
herinnert aan ver terug in de tijd. Thuis gekomen spoelde ik het zweet en de modder van me af en 
schreef ik het volgende gedicht:

Corona 
Ontelbare Corona’s zijn in rook opgegaan 
Wanneer je jeugd al lang, net als die rook, is vervlogen 
Heb je daar herinneringen aan 
Corona’s waren zichtbaar slecht voor plafond, lakwerk en behang.
Voor ons welzijn was men in relatie tot Corona’s niet echt bang 
Maar half de jaren 70 werd ons geleerd 
Dat Corona-Superior wel degelijk de gezondheid deert 
Vooral ook, wanneer je zijn rook inhaleert.
Nu plots, opnieuw een Corona geïntroduceerd! 
Deze is vanaf aanvang al erg verkeerd 
Het sluipt bij je binnen, tast je longen nog grondiger aan 
Wanneer je afweer niet terugvecht ga je er aan!
De hele wereld is nu met Corona in gevecht 
We moeten winnen! Anders eindigt het slecht! 
Dus blijven we binnen, snuiten in papier 
En smoren hoest en nies in de elleboog kier
Als melaatsen mijden we eenieder als de pest 
houden minstens 150 cm ruimte 
We ontsmetten, reinigen, doen erg ons best 
Volgen het nieuws, houden ons op de hoogte
Virologen regeren het land, manen het volk 
HOUDT VERSPREIDING IN DE HAND! 
medici, verpleegkundigen werken en sjouwen 
Om slachtoffers in leven te houden.
De economie staat nagenoeg stil 
Dicht restaurants, musea, koffieshops en kroegen  
Alleen bij supermarkten is het nog zwoegen 
Verder aangewezen op de fantasie, voor enig genoegen.
Gelukkig is niet alles verdriet! 
Zo’n blauwe lucht, zag ik al jaren niet. 
Ontdaan van gassen en condensatie strepen 
En…….weer zonder kijken oversteken!
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Ik kreeg er plezier in, elke dag minstens 5 kilometer en soms 10 of meer.
Tijdens die tochten realiseerde ik me dat we naast Corona nog een ander probleem hebben. De 
bermen de sloten en het bos zijn vergeven van rommel dat er niet thuishoort!
Normaal flitst Red Bull als een schicht over het tv-scherm, in het bos ligt het beeldmerk uiterst 
langzaam te verteren de natuur om zeep helpend. Het is geen gewoonte van Max om de rem te 
beroeren, maar misschien kan hij helpen dit gedrag te remmen?
 
We lijden onder de Corona overlast, maar we kunnen genieten van prachtig weer! De plassen ver-
dwijnen in rap tempo en korte tijd later is het ploeteren door rul zand.
Maar dat allemaal wel onder een strakblauwe hemel en nog steeds onder de invloed van het Coro-
na virus. Praatprogramma’s worden gevuld met virologen, verpleegkundigen, doctoren en andere 
weetallen die elkaar herhalen of tegenspreken.
Ik loop ondertussen stug door!

Bejaarden raken geïsoleerd en vereenzamen, Bejaardenhuizen richten etalages in van waaruit be-
jaarden veilig hun nazaten kunnen bewonderen om het leed enigszins te verzachten. Via laptops 
en tablets worden video ontmoetingen georganiseerd, allemaal heel veilig wat het Corona virus 
betreft, maar digitaal nemen andere virussen bezit van de ook op dat gebied weerloze bejaarden. 
Ik ontdek inmiddels dat ik mijn broekriem op het eerste gaatje heb vast gegespt en dat mijn broek 
toch nog moeite heeft om aan de zwaartekracht weerstand te bieden. Om mijn broek omhoog te 
houden en mijn wereld groter te maken besluit ik de fiets te nemen. Ik maak lange tochten van 
soms meer dan 100 km en ontdek dat we in een hele mooie streek leven! Dankjewel Covid 19! Was 
ik anders misschien nooit achter gekomen? 

De fiets is ondertussen ook niet meer het antwoord op de neerwaartse gang van mijn broek, bij het op 
en afstappen blijft bij herhaling de zolder achter het zadel haken wat soms tot een onveilige situatie lijdt.  
Waar ik me kortgeleden nog op de weegschaal moest hijsen, bij wijze van spreken, stond ik nu met 
slechts een verlicht pasje op de schaal. Met mijn broek op de enkels, dat wel. 

Toen ik die weer ophees teneinde het gewicht af te kunnen lezen, was de teleurstelling groot. 
Nagenoeg niets aan gewicht ingeleverd? Bij toeval zie ik even later in een ooghoek mijn eega de 
weegschaal afstappen en hoor haar opmerken, er klopt niets van dat ding!
 
We waren het snel eens, we gaan een nieuwe aanschaffen! 
Thuis kwam de waarheid aan het licht! 
Sinds de praktijkondersteuner 15 kg lichter! 
Ik zit wat mijn gewicht betreft onder het Corona risico! 
Jammer, ik kan er geen leeftijd af trainen!

 
@Eduard Bertens  
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Even zwaaien voor het raam
Ik geniet enorm van mijn werk als post-
bezorgster bij PostNL. Het buiten zijn 
doet me goed, maar het allerfijnste vind 
ik het contact met de mensen die in de 
wijk wonen waar ik de post bezorg. Zo 
maak ik graag een praatje met de men-
sen of zwaaien we af en toe even naar 
elkaar. Dit geeft mij een goed gevoel. 

Het Coronavirus verspreidde zich in het 
voorjaar van 2020, met als gevolg een 
lockdown in maart. Sinds de lockdown 
werd het stil op straat. Heel erg stil. 
Hoewel veel mensen werden verplicht 
om thuis te werken, bleven wij in onze 
wijken de post bezorgen. 

Mijn bezorgwijk ligt in ‘De Vennen’ in 
Goirle, waar veel oudere mensen wo-
nen. Helaas een kwetsbare doelgroep in 

deze gekke periode. Het viel mij op dat ik, juist voor deze doelgroep, veel meer kaartjes tussen 
mijn bundels post had zitten. Ook kregen mijn collega’s en ik van onze leidinggevende verschil-
lende kaarten. Hierop konden wij, als we dat wilden, wat schrijven en vervolgens bij de mensen 
bezorgen (zie foto). 

VAN PRAATJE NAAR ZWAAIEN
Ik heb er een aantal geschreven en bezorgd bij oudere mensen. Vaak woonden zij ook alleen. Een 
klein gebaar, maar zo kon ik laten zien en laten merken dat er wel aan hen gedacht werd. Het 
bijhorende praatje maakte plaats voor naar elkaar zwaaien. Mensen stonden of zaten toch vaak 
voor het raam te wachten tot er iemand voorbij kwam. Het was voor hen ineens een eenzame tijd. 
Ook het bezorgen van pakjes of poststukken ging ineens op een andere manier. We moesten de 
pakjes voor de deur op de grond leggen, aanbellen en dan een flink aantal stappen achteruit doen. 
Het was allemaal zo afstandelijk, maar wel begrijpelijk en nodig. Ook als ik iemand tegenkwam op 
straat, werd het praatje altijd op gepaste afstand gehouden. Soms was het zo stil op straat, dat ik 
het gevoel had dat ik de enige persoon was die buiten liep.  

WAARDEVOL GEVOEL
Ondanks alles gaf deze periode mij toch een extra waardevol gevoel. Dit omdat ik met het schrijven 
en bezorgen van de kaarten, maar ook met het ‘even zwaaien voor het raam’, een kleine bijdrage 
heb kunnen leveren aan het tegengaan van eenzaamheid bij (oudere) mensen. 

Petra Welten,  
Postbezorgster PostNL Goirle
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Schuttersgilde St. Joris en het coronajaar 2020
Zoals voor vrijwel iedereen geldt, hadden we als Gilde 
St Joris het jaar 2020 heel anders voorgesteld.
Nadat 2019 in teken had gestaan van ons 450-jarig 
bestaan en de verhuizing van Hof van Holland naar de 
Roovertsche Leij, zou 2020 voor ons een nieuw begin 
inluiden.

Dit jaar stond in het teken van grote activiteit, omdat 
we onze nieuwe schietbaan gingen zetten, waarvoor 
de voorbereidingen al in 2019 waren gestart. Alles 
was voorbereid zodat we klaar zouden zijn voor de 
derde zondag van maart, de dag dat we traditionele 
gezien ons seizoen openen.
Op Verloren Maandag (13 januari), de dag van onze 
jaarvergadering, is de eerste paal de grond ingegaan 
en konden vol trots de werkzaamheden van de ruw-

bouw gaan volgen. Toen deze eenmaal stond, zijn we met de gildebroeders en zusters begonnen 
met de afbouw. Vele weekenden en doordeweekse dagen is er gewerkt om “Den Doel”, zoals die 
bij ons is gaan heten, op zondag 15 maart beschikbaar te hebben.

Alles ging voorspoedig tot we opgeschrikt werden door de eerste golf van besmettingen.
In eerste instantie konden de werkzaamheden nog redelijke doorgang vinden, zolang we maar 1,5 
meter uit elkaar bleven. Veel werkzaamheden waren gelukkig ook in de buitenlucht.
Echter werden we in de week voor de geplande opening geconfronteerd met de eerste strenge regels. 
Beperkingen voor de horeca, waar we als gilde toch van afhankelijk zijn voor ons natje en droogje, 
maar ook zeker de beperking dat we niet meer binnen mochten schieten waren voor ons dan ook 
de aanleiding om alle activiteiten stil te leggen. Dit zeker gezien een groot deel van onze leden 
binnen de risicogroep vallen. De afbouw, en alle schietactiviteiten lagen ineens stil. Gelukkig was 
D’n Doel inmiddels wind- en waterdicht en kon er niet veel mee gebeuren.
Om elkaar toch niet helemaal uit het oog te verliezen, hielden we elke donderdagavond een vrij-
blijvend online koffiemoment, waarbij het gildegetrouw natuurlijk niet bij koffie bleef.

Na de eerste strenge maatregelen kwamen de eerste versoepelingen. De horeca, dus ook de 
Roovertsche Leij was weer beperkt open en wij zagen als gilde weer kans om de draad op te pakken.  
Sporten werd weer versoepeld, eerst voor de jeugd (daar hebben we als gilde helaas niet zoveel 
aan) en vervolgens mochten ook volwassenen weer gaan sporten, maar dan wel in de buitenlucht.  
Aangezien wij, in onze ogen, overdekt schieten en geen binnensport zijn, is er overleg ge-
weest met de gemeente om te kijken of het gilde zijn schietactiviteiten mocht hervatten.  
Echter bleek dat onze schietlocatie niet als buitenlocatie werd erkend. Wachten dus, maar wel 
de gelegenheid genomen om de afbouw te hervatten. Tegen het eind van mei was de bouw met 
bijbehorend schilderwerk afgerond en stond niets de ingebruikname meer in de weg behalve….. 
de richtlijnen natuurlijk.

Eind mei werd duidelijk dat begin juni ook de binnensporten met de bekende richtlijn van 1,5 m 
weer toegestaan werden. Dit hebben we direct aangegrepen om onze noeste arbeid aan onze 
nieuwe schietbaan te bekronen met een officiële opening, helaas wel op kleine schaal. 

Na een pauze van onze gildeactiviteiten zijn we op zondag 7 juni begonnen met een eucharistievie-
ring waar onze gildeheer pastoor van Zutphen “Den Doel” heeft gezegend en waar Maud Mutsaers 
deze vervolgens officieel heeft geopend.
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Maud en haar man Rob hebben daarna dan ook de eerste ereschoten verricht. Na een toast en een 
genuttigde maaltijd was de eerste officiële verschieting door de leden zelf.
Aangezien het er niet naar uitzag dat we snel met virus klaar waren, hebben we als bestuur een 
alternatief bedacht. De normale competitie-verschietingen waren door de tijd niet mogelijk dus 
met een knipoog werd de coronaverschieting geïntroduceerd. Het wedstrijdelement was niet be-
langrijk, maar vooral het samen zijn. Door het groot aantal deelnemende schutters konden we 
merken dat iedereen hieraan toe was. 

Alle geplande verschietingen hebben we, met de beperkingen die we hadden, kunnen houden…..
totdat de tweede golf zich aandiende. Door een tweede beperking voor het sporten in binnen-
ruimten hebben we moeten besluiten om de laatste verschieting “het endschieten” tevens ook 
het sluiten van het schietseizoen, uit te moeten stellen. Dit in de hoop dat de tweede golf niet te 
lang zou duren en we ons gildeseizoen nog traditioneel konden afsluiten. 
Helaas is dat uitstel doorgezet naar het nieuwe jaar, omdat er nog steeds geen zicht was op een 
verbetering.

Corona heeft voor het Gilde, zoals hierboven beschreven, een grote impact gehad.  Toch zijn we 
niet bij de pakken neer gaan zitten en hebben het beste ervan gemaakt. Iets wat het Corona gilde-
jaar een zwart randje heeft gegeven is het overlijden van één van onze senior leden, aan corona.
Gelukkig hebben we als Gilde, op onze eigen manier, afscheid kunnen nemen, en een begrafenis 
volgens de gildetraditie kunnen houden.
 
Wat 2021 ons gaat brengen is een groot vraagteken, maar het Schuttersgilde St. Joris heeft in zijn 
452-jarig bestaan al vele dieptepunten doorstaan en zal ook deze crisis overwinnen. Uiteindelijk 
zal deze opgenomen worden in de canon van de geschiedschrijving van ons gilde als een episode 
die we hebben overwonnen.

Schuttersgilde St. Joris
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Foto: Hans van Dun  

“COVID-19 steekt de kop op wereldwijd en de 1,5 meter samenleving wordt geïntroduceerd. Net als 
het mondkapje, sinds 1 december 2020 verplicht. Op de Vosreyt een ‘verloren’ exemplaar.”

Foto challenge
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Blijf positief
In september 2018 overleed mijn vrouw, na 55 jaar samen zijn, aan een tergende ziekte. Vanaf dat 
moment begon het proces van rouwen en verzetten. Zoeken naar je eigen ik met het doel, door-
gaan en verder leven.

Na anderhalf jaar ging mijn leven weer de betere kant op. Ik leefde weer op en ging positief verder.
 
Het Corona virus ging zich verspreiden over de wereld. Daar ik bij de kwetsbare groep hoor, bete-
kent dit, voorzichtigheid, binnen blijven, angsten doormaken, hopend om niet besmet te worden. 
Helaas, ook ik werd even besmet, gelukkig met geen gevolgen.

Het vaccin komt eraan, waarbij ik hoop dat de langverwachte oplossing een uitkomst bied. Daarna 
hoop ik mijn leven weer op te kunnen pakken en verder te gaan waar het na mijn rouwtijd stopte. 
 
Conclusie, blijf positief en ga niet stilzitten.
 

Anoniem

Foto: Gerrit Heij

“15 april 2020, de mooi versierde afgesloten ‘sluip’ weg naar Poppel, bij Nieuwkerk”

Foto challenge
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Dichter erbij
We leven op afstand
Waar zijn we beland
In het jaar twintigtwintig
Wat voelt het akelig
Is hier sprake van surrealisme
Nee het is het nieuwe realisme
Wat is de mensheid
Zonder haar vrijheid
Het heeft enorme gevolgen
Kunt u het nog volgen
Anderhalve meter afstand
Houdt voorlopig nog stand
Handen wassen volop
De hygiëne ten top
Wie had het ooit gedacht
Een mondkapje bedacht
Ons sociale systeem
Is nu ons probleem 
Geen knuffel en aanraking
Het voelt als een staking
Naar ons wezen als mens
Terug naar het oude is de wens 
De balans economie en gezondheid
Een fikse uitdaging voor de overheid
De laatste stand van zaken
Houd je je niet aan afspraken
Dan vlieg je zo op de bon
En dat gaat zonder pardon
De ervaring heeft ons geleerd
De regels divers geïnterpreteerd
Velen op de proef gesteld
Besmettingen dagelijks geteld
Een oplossing aan de horizon
Een vaccin als dat al kon 
Gaat u zich laten vaccineren
Daar gaan we nu over redeneren
Het jaar bijna voorbij
We zijn nog niet vrij
We komen wel dichterbij
Als dichter ben je erbij   

Henk van Oirschot, 
van “De Ziel van Riel”
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Verrassend Gouden Blokjesfeest 
Nadat onze reis met het gezin naar Turkije was geannuleerd dachten we nog aan een kleine va-
kantie in een van de buurlanden. Toen ook dat tot de onmogelijkheden behoorde restte ons een 
nachtje in een B&B in Almelo met het gezin, een afhaalmenu en een klein feestje tussen de schuif-
deuren.

De aansluitende zondag zou rustig nagenieten worden met z’n tweeën. Dat hadden we gedacht 
totdat een van de dochters onze navigatie had ingesteld en wij op route moesten naar…….???
We kwamen uit bij een bevriend echtpaar die voor ons rond de klok van twaalf een soort High 
Tea hadden voorbereid, keurig op 1,5 m afstand. Tegen tweeën werden we gemaand huiswaarts 
te keren. Wat we daar aantroffen ging onze verwachtingen te boven: een spandoek, vlaggen, een 
partytent op de oprit een rode loper op het fietspad en twee koninklijke stoelen waarop we moes-
ten plaatsnemen.

De dochters Yvette en Lonneke, samen met hun partners Jeroen en Twan, hadden alle vrienden en 
familieleden uitgenodigd om met maximaal twee personen, volgens een schema van om de tien 
minuten, achter een rood koord op de rode loper een felicitatie te komen brengen. De kleinzonen 
Sem en Jop waren de verkeersregelaars en de kleindochters Fee en Saar zorgde voor een drankje 
en namen de presentjes in ontvangst. We hebben van kwart over twee tot kwart voor vijf geweldig 
genoten van alle bezoekers en felicitaties. Dat het afsluitende kamerconcert door zanger en gitarist 
Thijmen de Koeijer via een livestream verbinding moest plaatsvinden mocht de pret niet drukken.
Een onvoorspelbare verrassing van een Gouden bruiloft die door corona pandemie eigenlijk in het 
water zou zijn gevallen. 

Cor en Marian Heerkens
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Afstand
Ik wou dat je langs kwam
om even te spelen
maar het gaf me naast blijdschap
toch ook verdriet.
Je bent in die maanden
al zoveel veranderd
herken jij me nog wel
wanneer je me ziet?
Ik mocht  je niet voelen
of dicht bij je zitten
knuffelen of zoenen
dat kon allemaal niet.
Je kwam op me af
maar ik moest je ontwijken
ik zag je verbaasd
en verschrikt naar me kijken
ja, ik hou wèl van jou
ook al dacht je van niet
en dat doet me van binnen
nog altijd verdriet.

Annemieke Poirters

Coronahaiku’s
kom niet op bezoek
dan wil ik je knuffelen
die afstand doet pijn

Annemieke Poirters

geen afspraken meer
een gesloten agenda
elk vakje blijft leeg

Annemieke Poirters
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Weer naar ons moeder
Op zaterdagochtend koffiedrinken bij 
ons pa en ons moeder. Dat deed ik al 
vele jaren. Vast stramien. Aanvanke-
lijk nog thuis aan de Goirleseweg, daar 
waar ik ooit opgroeide. Later in hun ap-
partement, waar ze ook nog zelfstandig 
woonden. En nu in hun laatste levens-
fase in verzorgingshuis ’t Laar. Ze waren 
oud en gebrekkig, maar gelukkig nog 
wél samen. 

Soms ging ik met Monique, soms met 
een van de kinderen. Maar doorgaans 
alleen. Mijn ouders zaten dan vaak al 
te wachten. Beneden in een zitje in het 
restaurant. Ze maakten niet veel meer 
mee. Ze keken er daarom naar uit. Ze 

hoorden onze verhalen van buiten, over ons en de kinderen, over ons werk, over van alles en nog 
wat. Voor hun was het een wekelijks hoogtepuntje. Voor mij een vertrouwd rustmoment in mijn 
drukke burgemeestersbestaan. Even geen gedoe, maar me even kind voelen bij hen die er altijd 
voor me waren. 

Zo ook op zaterdagochtend 14 maart 2020. Later zou blijken dat dit de laatste keer was dat ik bij 
hun beiden op de koffie kwam. Want vanaf de maandag daarna ging ’t Laar dicht voor bezoek en 
moesten bewoners binnen blijven. We mochten alleen nog bellen. Zonder beeld, want dat konden 
ze niet. Al snel ging het niet goed met ons pa. Hij klonk neerslachtig en sprak zacht. We maakten 
ons grote zorgen. Eind maart gingen mijn zussen met toestemming én mondkapjes er heen. Ze 
troffen hem beroerd aan. Hij zag er slecht uit en at al dagen niet meer. Hij belandde in bed en is 
bediend. Met ons moeder en ons om hem heen. Hij overleed op woensdag 1 april. 

We hebben er vrede mee. Hij werd gezegend éénennegentig jaar oud en had een goed leven. 
Maar het besef dat we er die laatste dagen niet voor hem konden zijn, is hard. Bij de uitvaart 
mocht er, naast zijn kinderen en kleinkinderen, niemand bij zijn. Na afloop kwamen we als familie 
niet bij elkaar. Dat lieten de regels niet toe. Ons moeder moest direct terug naar ’t Laar. Alleen. We 
mochten er niet naartoe. Geen troostende arm om haar heen slaan. Niets van dat alles. Alleen op 
afspraak konden we haar zien. Ons moeder op een stoeltje. En wij met drie meter ertussen achter 
een stalen spijlenhek met plexiglas. Ze verstond ons amper. En we konden haar bellen. In het begin 
hield ze zich kranig. Maar daarna kwam het hele grote verdriet. Ze miste ons pa. En ze miste ons. 

Op 25 mei kwam het verlossende bericht. Eén vaste bezoeker mocht komen. Op vaste tijden. Mijn 
jongste zus ging dit doen. Na twee lange maanden was ze eindelijk weer in het woonkamertje van 
ons moeder. Voor beiden emotioneel. Weer een maand later werd de regeling soepeler: voortaan 
vier vaste bezoekers. Nu ook mijn oudste zus, mijn broer en ik. 

Dus op zaterdagochtend 20 juni pakte ik de draad weer op: koffiedrinken in ’t Laar. Voortaan zon-
der ons pa. Bij binnenkomst formulier invullen, handen wassen en temperatuur meten. En toen 
mocht ook ik eindelijk weer naar ons moeder. Nog niet in ’t restaurant, maar in haar appartement. 
Met een grote bos bloemen. Een schrale troost na een verdrietige periode. 

Dit is mijn verhaal, maar zo zijn er vele verhalen. Het is nu februari 2021. De eerste besmetting in 
ons land diende zich een jaar geleden aan. Corona heeft ons allemaal geraakt. Het veroorzaakte 
veel leed en we raakten veel kwijt. Ik kijk uit naar wat vanzelfsprekend zou moeten zijn. Ik kijk er 
naar uit om ons moeder na een heel verdrietig jaar weer écht in de armen te mogen sluiten. 

Mark van Stappershoef
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Corona en het erfgoed van Goirle
Als we terugdenken aan het jaar 2020 komt bij het overgrote deel van de bevolking het woord ‘Co-
rona’ om de hoek kijken. Om uit te leggen wat dit woord inhield volstaat het om de verschillende 
verhalen over dit woord te lezen. Voor ons als Stichting Erfgoed Goirle “De Vyer Heertganghen” 
met als thuishonk het museum “De Schutsboom” en het wevershuisje “’t Smiske”, tesamen met 
het heemerf aan de Nieuwe Rielseweg hield dat nogal wat in.

Toen de pandemie in Nederland in begin maart van dat jaar losbrak kwam er een oekaze vanuit 
Den Haag die inhield dat samenkomsten niet meer mogelijk waren. Dat betekende voor ons dat er 
geen rondleidingen meer gegeven konden worden. En dat betekende dus dat we geen culturele 
informatie meer konden doorgeven aan de schooljeugd van Goirle, informatie over het leven van 
vroeger in ons dorp, over hoe het eraan toe ging op de scholen, over de grafheuvels op de Rechte 
Heide.

Ook konden we geen rondleidingen meer geven voor andere belangstellenden op ons heemerf 
en in onze musea. Waarom niet? In de Haagse oekaze werd gesteld dat er steeds 1½ meter tus-
senruimte moest zijn tussen mensen die bij elkaar kwamen. Maar als je in onze musea die afstand 
moet bewaren blijft er geen ruimte voor de rondleider meer over: de ruimte is doodgewoon te 
klein om een grotere groep dan 2 mensen te ontvangen en ook nog iets duidelijk te kunnen uit-
leggen. Degenen die ooit rond de maquette van de grafheuvels gestaan hebben weten dat dat 
onmogelijk is.

Verder kon ook het zaterdagse koffieuurtje met de leden geen doorgang meer vinden. Elke za-
terdagochtend verzamelden leden zich in de schuur om over van alles en nog wat te praten. Dus 
verloren we de band met onze leden een beetje.

Om de zaak nog wat erger te maken werd ook gesteld dat reizen niet meer mogelijk waren wat 
inhield dat onze heemreis geen doorgang kon vinden. Weer een mogelijkheid om de leden te zien 
was weg.

Gelukkig waren er nog vrijwilligers die het op zich namen om lopende zaken betreffende het on-
derhoud van gebouwen en inventaris gaande te houden. Wat gedaan moest worden werd nog 
gedaan maar nieuwe initiatieven bleven uit. Niet iedereen van de vrijwilligers voelde zich zeker 
genoeg om onder de dreiging van een eventuele besmetting toch naar het heem te komen. Tuin-
medewerkers/sters bleven komen omdat de natuur nou eenmaal geen rekening houdt met een 
lock-down zoals die over Nederland uitgespreid was. Enkele vrijwilligers bleven langskomen om 
inventarisatiewerk in het museum en in het archief te blijven doen.

Was er dan niets positiefs te vermelden? Toch wel want door de sluiting van de horeca kregen wij 
extra bezoek in de vorm van een zangkoor dat enkele weken in onze schuur kwam oefenen omdat 
het Cultureel Centrum Jan van Besouw gesloten was, en om diezelfde reden zat ook praatgroep 
Tertulia enkele weken in deze schuur hun discussies te voeren. We hadden minder uitgaven door 
alle verboden tot samenkomsten maar kregen wel een uitgebreid insectenhotel in onze tuin dank-
zij onze bouwploeg.

Het ergste was echter dat je de band met je medewerkers langzaam zag verdrogen, met je le-
den zag verdwijnen. Hoe moet dit verder gaan? Eén van de leden schreef in december 2020 uit 
verontrusting of frustratie een berichtje naar ons bestuur met als inhoud: “Het leven is wat saai 
momenteel en we missen de koffie bij ’t Heem op zaterdagmorgen. Ik denk soms wel eens ….het 
hele Heem zakt weg : geen koffie op de zaterdagochtend, geen grote, noch kleine heemreis, geen 
kerstviering, geen excursies. Er staat een gebouw aan de Nieuwe Rielseweg, maar het leven is 
eruit. Corona moet toch maar gauw vervliegen en opgaan in de lucht, opdat we weer fris kunnen 
ademhalen.”
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Dit berichtje geeft tevens aan dat het heem een ziel heeft die behouden dient te blijven, een werk 
dat in 2021 alle aandacht dient te krijgen en waarvan we hopen dat hij niet onderdrukt zal worden 
in de hausse van evenementen die mogelijk in dit jaar 2021 gestart zullen worden uit vreugde dat 
we de pandemie achter ons gelaten hebben.

Van geschiedenis kun je leren, maar dan moeten we hem wel kennen en dat kun je ervaren in ons 
museumpje aan de Nieuwe Rielseweg. Tot ziens.

Gerrit van Heeswijk, 
bestuurslid/conservator Stichting Erfgoed Goirle “De Vyer Heertganghen”

Heemerf van Stichting Erfgoed Goirle “De Vyer Heertganghen”
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Graag een spoedig vaccin
Wij, als muziekensemble De Wildacker, maken sinds jaar en dag gebruik van wijkcentrum De Wil-
dacker voor onze repetities op donderdagmorgen. Een en ander tot volle tevredenheid. Tot we in 
maart onze bijeenkomsten moesten staken vanwege een zeer ongenode gast die kwam overwaai-
en uit China. Al onze leden waren natuurlijk teleurgesteld dat we onze wekelijkse ontmoetingen 
moesten missen, maar helaas konden we in onze repetitieruimte de anderhalve meter afstand 
niet hanteren. Toen de maatregelen van overheidswege wat werden versoepeld is er een enquê-
te uitgegaan om te polsen wat de leden er van vonden de repetities te hervatten. Er bestonden 
teveel aarzelingen, dus heeft het bestuur, in overleg met de leden, besloten te wachten tot eind 
augustus. Inmiddels werd er ook een alternatieve ruimte ter beschikking gesteld – De Deel - waar 
de anderhalve meter afstand goed te realiseren was. Vol goede moed zijn we weer gestart, tot 
ons land werd geconfronteerd met een tweede golf van het virus. Opnieuw werden de repetities 
stilgelegd, deze maal begin oktober.

Op het persoonlijke vlak zijn we allen gezond gebleven, lichamelijk én geestelijk. Oefenen op onze 
instrumenten doen we thuis, alleen of in kleine groepjes .We kijken natuurlijk reikhalzend uit naar 
het moment dat we weer samen kunnen komen, samen spelen en koffie drinken onder het genot 
van een praatje. Laten we hopen dat het vaccin spoedig ter beschikking staat!

Namens muziekensemble De Wildacker,
Anneke Eijffinger (secretaris)

Foto challenge

"Jaar van het Mondkapje of Jaar van het Vaccin?"

Foto: Jan van der Schoot
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Foto: Francy Steenveld

“2020 in de ban van…”

Foto challenge
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De Covid 19 teststraat
Pap, dat is iets voor jou!
Enthousiast werd er een buitengewone buitenkans , een taak als het ware op mijn lijf geschreven, 
aangeprezen door mijn dochter Manon. Het kwam er op neer dat ik voor Vivisol specialist op het 
gebied van onder meer machines die mensen lucht kunnen geven spoedbestellingen ging bezor-
gen. Het gaat niet zo vaak voorkomen en je rijdt toch graag?
Zo kan het gebeuren dat ik al vroeg in de ochtend van oudjaar 2020 voor Vivisol op weg ben naar 
Emmen. Met een bestelwagen geladen met tientallen machines die adem aan de naar adem snak-
kende corona patiënten kunnen leveren. Mijn inzet zorgt er weer voor dat er bij Vivisol wat adem 
komt, want vermindert de druk. Dat Covid 19 is als het ware specialist in het adem ontnemen en 
daarvoor is het niet nodig om aan corona te lijden! Ben je ondernemer in een van de door lock 
down getroffen branches word je de adem absoluut ontnomen.
Rond half 9 draai ik depot Emmen op, los, laad en ben weer onderweg naar Tilburg. Het is rustig 
op de weg en zonder oponthoud bereik ik de basis weer. Wens iedereen een fijn oudjaar en fiets 
terug naar Goirle.
Ik merk dat mijn benen minder fanatiek de pendalen roeren als gewent.
Thuis meld ik mijn vrouw dat ik nog een ogenblik ga liggen om dan de rest van het jaar fris en fruitig 
te beleven en 2021 met voldoende energie in kan. Opgelapt nuttig ik het laatste lekkers van 2020, 
geniet van Joep en stap zonder klap of schicht 2021 in.
  
Nieuwjaarsdag, start met nieuwjaar concert verder rust wat me goed uitkomt want ik voel me niet 
fit. Laat op de dag melden jongste zoon en schoondochter zich en die valt het op dat ik minder 
alert ben als ze van me gewent zijn. Als ik dan toegeef dat ik me niet helemaal fit voel, groeit de 
afstand en komen de vragen.

Heb je koorts? Ik?  nee
Ben je verkouden?  Nee
Ruik je nog?   Ja
Proef je?   ja
Spierpijn?   Nee
 
Ik zou me toch laten testen volgt dan het gratis advies. Als ik morgen nog klachten heb, natuurlijk!
De andere dag al vroeg een app, wij laten ons testen zijn allebei verkouden!
Heb jij al een afspraak? Ik heb geen corona gerelateerde klachten, verdedig ik me.
Ja maar jij gaat onderweg voor Vivisol en stel? Dat is waar, er wordt een zware verantwoordelijk-
heid in je aangewakkerd om in geen geval tot een besmettingsbron te verworden!
Tenslotte ben ik zo ver dat ik wederom de Corona app raadplaag.
Wanneer ik alle vragen heb bestudeerd blijkt dat ik niet voor een test in aanmerking kom.
Dat is geen argument! Met een diepe zucht open ik de corona app overnieuw en vul in dat ik spier-
pijn heb, ik had wel last van mijn rug, dus? Raak! Ik mag me melden op de teststraat.
 
Nu had ik in een voorbeschouwende droom al zo’n test meegemaakt en ervaren dat een watten-
staaf van het formaat poolstokhoogspringstok geen gelukzalige gevoelens oproept.
Keurige vriendelijke jonge mensen heten je hartelijk welkom, vragen beleefd of ik mee wil doen 
aan een snel test. Want die kunnen immers de toekomst zijn? Dus wil ik wel, ik hoor aandachtig de 
instructies aan, vul mijn telefoonnummer en e-mail adres in en mag doorrijden naar de testplek. 
Ook hier een dame die ondanks haar beschermende kleding niet kan verbergen dat ze vriendelijk is. 
Geduldig legt ze uit dat ze even met een wattenstaafje achter in mijn mond moet zijn. Ik sper mijn 
mond uitnodigend wijd open. Ik had eerlijk gezegd op een ernstige kots nijging gerekend of zelfs 
erger maar dat bleef gelukkig uit. 

Toen werd de neus wattenstaaf tevoorschijn getoverd, ik stond op het punt om te vragen of ik 
daar niet beter voor op de achterbank kon gaan zitten? Of ik ontving de instructie om mijn hoofd 
zo ver mogelijk achterover te buigen. Doeltreffend vond de punt van de staaf het linker neusgat. 
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NONDEJU, dat was niet fijn, erger nog, het was verschrikkelijk! Ik voel een enorme drang opkomen 
om die kwelgeest naast mijn auto door de zijruit naar binnen te sleuren, maar op dat moment is er 
een terugtrekkende beweging in mijn neus in gang is gezet. Opgelucht haal ik adem en denk maar 
aan een ding, weg hier!
Een vriendelijke stem, meneer ik moet nog even in uw andere neusgat, in dat eerste kon ik niet 
diep genoeg! In een flits gaat er een flard begrip voor corona ontkenners door mijn hoofd, Willem 
Engel heeft waarschijnlijk op deze manier zijn hersenbeschadiging opgelopen?
Voor ik het zelf besef hang ik weer met mijn hoofd achterover en voel diep in mijn neus de wat-
tenstaaf te keer gaan. Mochten er corona virussen in mijn neus gezeten hebben? Dan zijn die nu 
vermorzeld! In de haast de onheilsplek te verlaten vergeet ik mijn thuistest in ontvangst te nemen.
Bij toeval zie ik in mijn spiegel een golf beschermingskleding aan komen hollen zwaaiend met mijn 
thuistest. Ik neem die verontschuldigingen uitend in ontvangst en koers opgelucht vrij door mijn 
neus ademend huiswaarts.
Daar onderwerp ik mezelf aan de zelftest. Ook nu moet er weer in beide neusgaten geroerd wor-
den maar slechts een krappe 3 cm dat gaat probleemloos!
 
Uitslag zelftest negatief, die van de teststraat ook!
 
Die zelftest. GEWELDIG!!!!

Eduard Bertens
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Zingen met Zoom
Vrouwenpopkoor Ladies First is 
de naam van ons koor, dat sinds 
april 2014 bestaat.
In oktober 2019 vierden we ons 
15-jarig jubileum met twee fan-
tastische shows in C.C. Jan van 
Besouw. De maanden daarvoor 
werkten we intensief samen om 
een mooie productie neer te zet-
ten en werd de onderlinge band 
steeds hechter.

Als we nu terugkijken op 2020 
zijn de tegenstellingen groot.
Een repetitieavond is niet alleen 
een avond om te zingen, maar 
ook een ontmoetingsavond met 

de andere leden van het koor en de dirigent. Het is een sociaal gebeuren.

In het voorjaar werden ons door Corona allerlei beperkingen opgelegd en konden we niet meer 
samen repeteren in ons lokaal. Ton van Baest, onze dirigent, stelde voor om via Zoom te gaan repe-
teren. Nou is de een natuurlijk handiger met de computer dan de ander, maar het lukte zowaar om 
elkaar te zien en te horen. We konden onze dirigent nazingen, maar dan hoorde je alleen je eigen 
stem. Alle stemmen tegelijk laten horen was geen optie, omdat die niet allemaal tegelijk zouden 
klinken en dan krijg je natuurlijk een kakofonie van geluiden. Het waren dus eenzame repetities, 
ondanks alle inspanningen van Ton en ondanks de ingelaste pauze waarin we elkaar konden spre-
ken.

We waren dan ook opgelucht toen we weer samen mochten komen om te zingen, buiten, dat wel, 
maar gelukkig was de temperatuur meestal goed. We hadden nu niet wekelijks een repetitie, maar 
één keer in de veertien dagen, omdat het koor was opgesplitst. We stonden buiten met flinke 
afstand van elkaar. Veilig, dat wel, maar veel steun aan elkaar hadden we niet. Eigenlijk hoorde je 
alleen je eigen stem goed. Niet getreurd, we waren weer bij elkaar en het was zo fijn elkaar weer 
echt te zien. Helaas vielen er ook een paar repetities letterlijk in het water vanwege fikse regenbui-
en, net na acht uur of zelfs al eerder.

We kwamen dus niet echt veel verder met het uitbreiden van ons repertoire. Gelukkig mochten 
we na de zomervakantie weer in ons lokaal. Met tien mensen ongeveer, weer op flinke afstand, 
hervatten we onze zangavond. In de pauze dronken we water of zelfgezette koffie, want de bar in 
C.C. Jan van Besouw was gesloten. Dan stonden we met zijn allen in de gang, anderhalve meter van 
elkaar, terwijl de ramen in het lokaal zo ver mogelijk open stonden voor de ventilatie.

In september hadden we gelukkig nog onze jaarlijkse Ladies First dag. Er was niet veel mogelijk, 
maar we vonden een gezellige locatie, groot genoeg om op een veilige manier samen te kunnen 
zijn. Vanaf oktober vervielen de repetities, omdat de Coronamaatregelen werden aangescherpt. 
Toen werd het stil en hadden we alleen nog onze midi-files om mee te oefenen. Ons bestuur ver-
raste ons met een lief presentje en stuurde af en toe een bemoedigend berichtje.

We hoopten op betere tijden in 2021.

Vrouwenpopkoor Ladies First
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Foto: Dennis van den Berg

“2020 het jaar van de 1,5 meter samenleving. Ook bij kwaliteitsslager Strijbos is het wachten tot-
dat je naar binnen mag.”

Foto challenge
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Foto: Mariet Maris

“Kerstboodschappen anno 2020.” 

Foto challenge



1  Jaar  Corona  in  Go i r le  &  R ie l
56

Samen smaakt ’t beter
Toen we begin maart de eerste keer 
voor de keuze kwamen te staan: sluiten 
of niet, besloten we tijdelijk te stoppen 
met de maaltijden voor onze gasten 
op de maandag in Mainframe. We wa-
ren 18 februari 2019 begonnen en het 
groepje groeide langzaam. De mensen 
vonden het heel bijzonder: eten in het 
jongerencentrum. En er was onmiddel-
lijk een klik tussen beide groepen: de 
mensen van het jongerencentrum en de 
ouderen uit het centrum van Goirle. Ie-
dereen was enthousiast! De gasten von-
den het eten heerlijk! En de lege bakjes 

die tevoorschijn werden gehaald na de maaltijd, om de restjes te verdelen, waren een succes. Het 
ging goed en de samenwerking met Mainframe was top. Ahmed zorgde dat tafels en stoelen klaar-
stonden en was altijd paraat als we weer eens niet wisten hoe de afwasmachine werkte. Toen Yuri, 
de sportmedewerker een keer vroeg of hij mee mocht eten, spraken we af, dat het kon in ruil voor 
een sportlesje. Geen probleem en de mensen genoten van het sporten. als een van de gasten eens 
piano wilde spelen tijdens de maaltijd, was dat ook geen probleem. 
Altijd een goede sfeer en behulpzame mensen. En toen kwam dus corona. Een van de eerste men-
sen die stierven was onze kok: Ans Sweep. Half Goirle kende haar als de coördinator van de We-
reldwinkel. Maar bij ons liet zij zien dat ze ook een voortreffelijke kok was. 
We waren er allemaal kapot van. De vrijwilligsters hebben de gasten allemaal persoonlijk geïnfor-
meerd. Belangrijk, zeker in coronatijd, nu niet iedereen in zijn of haar directe omgeving mensen 
heeft om zorg en verdriet mee te delen.

Deze korte bezoekjes deed ons, vrijwilligers, besluiten om regelmatig een contact momentje in te 
plannen. Dat kon een simpel telefoontje of een praatje aan de voordeur zijn. We bakten een keer 
wafels en brachten die rond. We haalden coronaprentjes bij de Hasseltse Kapel en brachten die 
rond. Daarna een bakje fruit. Toen kregen we 10 september weer 1 keer de kans om te koken en 
samen te eten, maar het bleef bij die ene tussenkans. Na 24 september sloten we “definitief”,  De 
gasten begrepen het wel. Jammer, maar helaas, we moesten geduld hebben. Via via bleven we 
toch wel op de hoogte van het wel en wee van gasten. 
Mien Glaser kreeg een lintje voor jarenlange vrijwillige inzet en de vrijwilligers zongen op 1 ,5 me-
ter afstand; met de hele groep dronken we champagne toen het kon. 
Harrie viel met zijn scootmobiel en moest revalideren in de Hazelaar. Na maanden was hij weer 
thuis maar een paar weken later stierf hij. Er waren bloemen voor de familie en prentjes voor de 
gasten en ook nu werd iedereen voor zover mogelijk persoonlijk geïnformeerd. 

Corona ging door. Sinterklaas en Kerst naderde en de vrijwilligers gingen pakjes regelen voor ieder-
een. Met gedichten uiteraard. Helaas stierf Henny, onze pianiste, net voor we haar nog gesproken 
hadden. Maar Henny werd gedurende de hele coronatijd niet alleen in de gaten gehouden door 
haar kinderen, maar ook door buurvrouw Hanny (ook gast van Samen smaakt ’t beter).
Zo hebben wij met oog, aandacht en zorg voor elkaar de afgelopen maanden ons project in stand 
gehouden. 
Maar we verheugen ons natuurlijk allemaal op de dag dat de deuren van Mainframe weer open-
gaan. En toen hoorden we dat de gemeente van plan was Mainframe volgend jaar te sluiten. Maar 
we zullen, met onze gasten, met vrijwilligers van andere projecten en beroepskrachten, strijden 
voor het openhouden van Mainframe. 

De vrijwilligers van “Samen smaakt ’t beter”,
Anda Ramakers, Cobi Brands en Ine Sieben
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Tent weghalen of laten staan?
Aan het clubhuis van voet-
balvereniging GSBW in Goirle sta-
at een grote witte tent. Er zijn loo-
proutes uitgezet, desinfectiepalen 
en extra meubilair aangeschaft. 
“Dat kost bij elkaar nogal wat en 
nu is de kantine we weer dicht”, 
verzuchten voorzitter Anita Ja-
cobs en Adrie Wijten, bestuurs-
lid technische zaken. Ze hebben 
er echt nog wel plezier in, maar 
financieel is het een lastige peri-
ode. “Bovendien willen we meer 
bieden dan alleen trainen en dat 
kan nu niet. Het sociale aspect, de 

derde helft van voetbalwedstrijden, missen we heel erg.”
Anita startte op haar elfde met voetbal, bij GSWB. Meidenteams waren er nog niet dus ze speel-
de bij de dames. “Competitie spelen mocht je vanaf je twaalfde, dus mijn eerste jaar bestond uit 
trainen. Ze speelde jaren in Dames 1, was 25 jaar voorzitter van carnavalsvereniging Blauw-Wit 
Uilen en is leerkracht op een basisschool in Alphen. “Ik ben geboren en getogen in Goirle en woon 
hier erg graag.” 

‘Elke dag hier’
Ook Adrie is al lang actief bij de voetbalvereniging. “Ik ben militair geweest bij de Koninklijke Mare-
chaussee. Op mijn 56e mocht ik met pensioen, dat is tien jaar geleden. Sindsdien ben ik bijna elke 
dag wel even hier.” Hij komt uit Biest-Houtakker en ging naar school in Goirle. Sinds tien jaar is hij 
bestuurslid nadat hij zeventien jaar in het eerste voetbalde. Nu is hij teammanager van het eerste 
elftal. “Ook werk ik twee of drie dagen in de week bij een bedrijf dat hulpmiddelen maakt voor 
rolstoelen.” 

De eerste golf
Vanaf juni en voordat de kantine voor de tweede keer dicht moest, ging het bij deze voetbalclub 
hartstikke goed. De volwassen en jonge leden en bezoekers hielden zich goed aan de regels rond 
afstand houden en hygiëne. Er werd door alle teams getraind. “In het voorjaar, tijdens de eerste 
golf, waren we veel bezig met handhaven; er stond altijd iemand aan de poort”, vertelt Adrie. Dat 
extra toezicht was na verloop van tijd niet meer nodig. Ouders zijn eraan gewend dat ze niet meer 
langs de lijn mogen staan tijdens de training van hun kroost en trainers houden in de gaten of er 
niet toch iemand naar binnen glipt. Sommige kabouters, de jongste spelers, vinden het spannend. 
Anita: “Veel kleuters vinden het prettig als hun ouders langs de kant staan. Onze begeleiders van-
gen hen goed op, maar er is nog steeds een kind dat niet durft te trainen.” 

Ouderwets gezellig
Vanaf half augustus zaten spelers en bezoekers beschut en op veilige afstand van elkaar in de tent. 
In de kantine mocht maar 30 man binnen zijn. “Het was gezellig, maar de tent hebben we nog 
geen twee maanden kunnen gebruiken. Half oktober moest de bar weer dicht”, vertelt Anita. De 
tent nu weghalen durven ze niet aan, want als ze straks weer open mogen en er binnen nog steeds 
maar dertig man mag zitten, dan zijn de extra zitplaatsen weer hard nodig. En zijn dan nog tenten 
te krijgen? Dit soort dilemma’s houden het bestuur van GSBW nogal bezig. 

‘De animo erin houden’
Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. “De jeugd mag trainen”, zegt Adrie met een brede glimlach. “En 
onderling wedstrijdjes spelen.” Van de senioren trainen alleen het eerste en het tweede elftal, in 
vaste groepjes van vier. “Ze staan dan met zijn vieren op een half veld en houden onderling ander-
halve meter afstand.” De voorzitter voegt toe: “Zo proberen we de animo te behouden, want als 
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je een tijd niet kunt trainen, dan verdwijnt die animo.” Het bestuur is blij dat ze geen jeugdteams 
uit elkaar hebben hoeven halen. “Een deel van de A-jeugd is 18 jaar oud”, vertelt Adrie. “Zowel de 
boa’s die af en toe komen controleren als de KNVB gaven aan dat alle leden van de jeugdteams 
gewoon mogen blijven trainen.”

Over GSBW
Voetbalvereniging GSBW heet voluit Goirlese Sportvereniging Blauw Wit. De vereniging heeft 
630 leden, 4 velden en 26 teams waaronder 11 seniorenteams (3 damesteams, 8 herenteams, 3 
G-teams) en 15 jeugdteams. In normale tijden is GSBW een zeer actieve club die buiten het voetbal 
allerlei activiteiten organiseert. De voorzitter somt op: “Geen ‘voetjes van de vloer’ voor de jeugd, 
geen kerstbingo en vriendentoernooien, geen ouder-kind bbq.” Een lijst om triest van te worden. 
Vooral voor ouderen en mensen met beginnende dementie vinden ze het sneu. “Als eerste ama-
teurclub in Nederland organiseren we voor die groep eens per twee weken op donderdagmiddag 
‘voetbalmemories’. Zo proberen we iets aan de eenzaamheid te doen.” “Het was erg succesvol, 
er kwamen zelfs mensen uit Tilburg”, vult Adrie aan. Gemiddeld trok deze activiteit 23 bezoekers. 
“Helaas zijn er de afgelopen maanden vijf van overleden.”  

‘Ik hoef voor de klas geen mondkapje op’
Ook buiten de club moeten ze zich aan maatregelen houden. Daar hebben ze geen moeite mee. 
“Op mijn werk draag ik handschoenen en een gezichtsmasker. Dat hoort er nu bij”, vindt Adrie. 
Voor Anita ligt dat anders. “Ik sta voor de klas en hoef geen mondkapje op.” Wel heeft ze veel 
minder contact met collega’s. “Ik pauzeer met een vast groepje collega’s. De rest zie ik vrijwel 
niet en dat vind ik erg ongezellig. Maar ik weet waarom het moet, het is een manier om elkaar 
te beschermen en het aantal ziekenhuisopnamen omlaag te krijgen.” Ze heeft het idee dat de 
maatschappij corona steeds meer beu raakt. “Daar heb ik zelf ook weleens last van. Ik wil graag 
mijn vrienden zien, elkaar in het echt ontmoeten. Het bos en sport kijken vanaf de bank ben ik 
zat/” Adrie herkent dat: “Uit eten gaan, daar heb ik enorm zin in.” 

Ook voor de jongeren
Vijftiger Anita stelt dat de maatregelen er niet alleen zijn om ouderen te beschermen. “Ook jon-
geren kunnen ziek worden.” Zelf behoort ze tot een risicogroep, omdat ze kanker heeft gehad. 
“Toch voel ik me niet zo. Ik ken mensen die panisch zijn en nergens naartoe durven, dat lijkt me 
naar.” Zestiger Adrie houdt afstand tot de jeugd. “En zij houden ook rekening met mij.” Het bestu-
ur vergadert fysiek, de bestuurskamer is ruim en als er gasten zijn dan gebruiken ze de kantine. 
Ondertussen ligt de benoeming van de nieuwe penningmeester stil. “Dit moet gebeuren tijdens 
de ALV”, legt Anita uit. “Maar voor veel oudere leden is online vergaderen geen optie, ze hebben 
geen computer of kunnen niet uit de voeten met programma’s als Zoom en Teams.” Dus zodra het 
kan zal die ALV alsnog plaatsvinden, misschien in die tent en met een drankje erbij. “Wij kijken 
ernaar uit.”

Door: Sara Terburg.
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Foto: Joop Quinten

“Zaterdagmiddag, de Thomas van Diessenstraat is verlaten en stil

Afgesloten met hekken, voelt het koud en kil

Voor het hek staat een 84 jarige, bij het kerkhof in Gool

Starend met een verwarde blik en een onrustige soul

Haar leven is door Corona even behoorlijk solitair

Maar in Gool letten we, helpen we, en zorgen we voor elkaar

In Gool zijn wij grenzeloos solidair.”

Foto challenge



1  Jaar  Corona  in  Go i r le  &  R ie l
60

Foto: Hans van Dun

“Op de Guldenakker loop je ook niet zomaar binnen sinds er sprake is van een pandemie”

Foto challenge
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Foto challenge

Het was voor iedereen een bewogen jaar. 
Gelukkig heb ik voor mezelf een pad uit kunnen stippelen.
Ik ben meer de natuur ingegaan. 
De Regte Heide die mijn “achtertuin “ is, heeft bijna geen geheimen meer voor me .
Ben ook meer en meer gaan fotograferen (wat al een passie was) om al dit moois in de natuur 
vast te leggen.

Bovenstaand heb ik geprobeerd in een foto vast te leggen. Het is een bewust bewogen foto (ICM 
fotografie) genomen op de Regte Heide met daarin zichtbaar een pad.

Hoop dat er snel een pad ons allen naar DE oplossing brengt. Zodat we niet alleen in de natuur 
weer vrij zijn, maar overal.  

Foto: Francy Steenveld
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Genieten in Goirle 
“Mijn eerste 21 jaar gewoond in Hilvarenbeek: opgroeien. 
Daarna woonde ik 21 jaar in Tilburg: volwassen worden. 
Voor de rest van mijn leven: ‘Genieten in Goirle’. Dat nu al 
bijna 8 jaar...”
Maar afgelopen jaar was wel érg uitdagend om van te kun-
nen genieten, als verse ondernemer in Goirle.
  
OVERNAME 
In januari nam ik Hart for Her over; een bijzondere plek voor 
vrouwen in Goirle. Deze club bestond al vijf jaar en ik zou 
ervoor gaan zorgen dat iedereen in de wijde omtrek van het 
bestaan zou weten en dat vele dames konden komen spor-
ten. Maar dat liep anders...
 
POEWEEH 
Wegwijs worden in het nieuwe ondernemerschap, operati-
oneel blijven ten tijden van Corona en allerlei maatregelen 
toepassen en nu weer de tweede lockdown. Ondertussen in 

de rol van alleenstaande (puber)moeder, mantelzorger en daardoor vaak creatief zijn, maar bo-
venal dankbaar verder gaan in het contact met de prachtige vrouwen uit Goirle, Riel en omstreken.
 
WARME PLEK
Elke dag klaar staan om te coachen, verbinding te maken en positief bezig te zijn met fijne mensen; 
mijn team en de leden. Je krijgt veel terug. Nu we dicht zijn is er via mail, Whatsapp en Facebook 
gelukkig nog contact met elkaar. Ook dat is genieten. En ik knap ondertussen thuis een roze recla-
mefiets op, die straks gezellig voor de deur staat! Mijn droom is verder te bouwen aan een plek 
waar elke vrouw zich prettig voelt, om te komen bewegen en zichzelf te kunnen zijn.
  
2021
Het gaat weer een spannend jaar zijn waarin we allereerst hopelijk gezond blijven en ik daarnaast 
extra hard zal moeten werken aan de bekendheid van de club. Want ook al is Hart for Her al 6 jaar 
gevestigd in Goirle, velen kennen ons nog niet. Als starter had ik voor afgelopen jaar natuurlijk een 
flinke ledengroei voor ogen en die is ver achtergebleven. Werken aan het voortbestaan, zodat mijn 
droom uitkomt en vele vrouwen kunnen blijven genieten van fit zijn op een laagdrempelige, fijne 
manier.

Dus snel weer open!
En dan geniet ik nog het meest       .

 
Miriam van den Hout
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Foto: Marphy Vroom

“Vanmorgen, daags voor kerst. Hoe moet een restaurant zijn hoofd boven water houden?!    
Heimwee naar andere tijden”

Foto challenge
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Colofon
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