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Beste Dondersen, 
 
Vermoedelijk hebt U afgelopen periode geprobeerd in te loggen op onze 
website. Dat zal een aantal keren niet zijn gelukt omdat onze website vanwe-
ge een aantal updates in de programmatuur ook bij de provider van het ene 
moment op het andere alleen maar een lege pagina liet zien.  
Door een lokaal bureau “De Staet van Creatie” zijn wat herstel-kunstgrepen 
uitgevoerd zodat wij inmiddels weer, zij het gedeeltelijk, “in de lucht zijn”. 
 
Gelukkig hebben wij mede door onze noodkreet in het DondersNieuws van 
mei 2019 een tweetal Dondersen bereid gevonden eens aan de slag te gaan 
met onze website. 
Het zijn Wilma van Boxtel Donders (GS 33) en Guus Mulder (GS V. 120). 
Wilma is gewend met het “WordPress” programma te werken waarmee ook 
onze website gebouwd is (destijds door Winand Donders GS 1188). 
Guus gebruik een ander programma maar is erg bedreven in  het gebruik 
daarvan en heeft ook zijn eigen website. 
 
Wij kijken momenteel in overleg even wie 
wat zal kunnen doen in dit verband en wij 
zullen hen vragen zich in het volgende  
DondersNieuws even kort voor te stellen. 
 
Veel leesplezier.! 
Henk Weijters  secr. 
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Expositie De Laatste Getuigen 
Expositie, Film en Boek over de bevrijding van Tilburg. 

 
Op 27 oktober 2019 herdenkt en 
viert Tilburg dat de stad 75 jaar 
geleden werd bevrijd. Dankzij het 
feit dat jongemannen uit vreemde 
landen én uit Nederland hun le-
ven wilden geven voor onze vrij-
heid, konden de Duitsers na een 
verschrikkelijke bezetting worden 
verdreven. 
 

Het toeval wilde (of was het méér 
dan toeval) dat Tilburg werd be-
vrijd op de geboortedag van 
Peerke Donders. Toen de bevrij-
ding er met donderend geraas 
aankwam, baden de Tilburgers 
tot Maria en tot Peerke Donders. 
Sinds de bevrijding is Peerke 
Donders onlosmakelijk aan dit 
misschien wel grootste moment 
uit de Tilburgse geschiedenis ver-
bonden. 
 

Het lag dan ook voor de hand dat de Stichting Petrus Donders Tilburg aan-
dacht zou besteden aan 75 jaar bevrijding. De stichting doet dat door mid-
del van een tentoonstelling, een boek en een film onder de titel ‘De Laatste 
Getuigen’. Centraal in alles staan de ooggetuigenverhalen van 13 Tilbur-
gers die de bevrijding zelf hebben meegemaakt. 
 
Het boek met veel, nooit eerder gepubliceerde foto’s is te koop in de Til-
burgse boekhandels. De film is te zien tijdens de expositie in het Peerke 
Donders Paviljoen. De tentoonstelling vertelt het verhaal aan de hand van 
foto’s, de herinneringen van ‘De Laatste Getuigen’ en van zeer bijzondere 
voorwerpen.  
 
Te zien van 27 oktober 2019 tot en met 5 mei 2020 in het  
Peerke Donders Paviljoen in Tilburg.      
(www.peerkedonders.nl) 
 
 
Henk Weijters (GS V. 593) 
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Ernest Donders en Market garden (GS 1293) 
Eindhoven Dagblad 
 
 

De Britse organisatie Liberation Task Force is al vier jaar bezig met de 
voorbereiding van de zevendaagse tocht, die moet beginnen op maandag 
16 september.  
“Het wordt gigantisch’’, zegt Ernest Donders van Liberation Task Force.  
 

“We hebben dit al eens georganiseerd in 2014, maar toen met veel minder 
voorbereidingstijd waardoor we niet echt konden uitpakken. We hebben 
toen gezegd: dit gaan we met de 75ste herdenking nog een keer doen, 
maar dan goed. We zijn meteen gestart en de tocht wordt meer dan twee 
keer zo groot, bijna drie keer zo groot.’’  
 

Zeldzame tanks 
“Het wordt een primeur voor Nederland”, zegt Donders. “Omdat er sinds 
de Tweede Wereldoorlog niet meer zoveel originele Britse oorlogsvoertui-
gen door het land trokken, en tegelijk is het ook  'een logistieke nachtmer-
rie'. De meeste voertuigen komen uit Engeland zelf, zwaardere exempla-
ren zoals de Sherman-tanks, worden door diepladers afgeleverd bij de 
ferry's in Harwich. De tanks rijden dan zelf de ferry op en worden vanaf 
Hoek van Holland met diepladers verder getransporteerd. Maar we willen 
geen belangrijke verkeersroutes belemmeren en we moeten het kostbare 
materiaal heel ter plaatse krijgen, omdat er zeer zeldzame exemplaren bij 
zijn”. 
 
750 man in uniform 
Op maandag 16 september gaat de tocht van start, vanuit Lommel in Bel-
gië, via Valkenswaard richting Grave en Nijmegen tot Arnhem.  
De 750 mannen die in de voertuigen rijden, dragen de originele Britse uni-
forms, de wagens worden opgetuigd met origineel camouflagemateriaal 
en oude tenten en er wordt zoveel mogelijk overnacht op de plekken waar 
de troepen destijds ook overnachtten, ”We brengen de zwart-wit foto's van 
toen tot leven’’, zegt Donders. 
 
Groesbeek 
In Groesbeek is een tweedaags kampement gepland, de organisatie is 
nog in overleg met de gemeente over de locatie. In Nijmegen zal de colon-
ne in elk geval niet over de Waalbrug kunnen rijden, laat de gemeente 
Nijmegen weten, omdat de renovatie van de brug dan nog niet is afge-
rond. In de omgeving van Arnhem wil de Libertijn Tack Force eveneens 
een tweedaags kampement opzetten. Ook daar wordt nog overlegd 
met de gemeentes. 
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Verenigde Staten 
Behalve uit Engeland, komen er ook voertuigen vanuit de Verenigde Sta-
ten en Canada, Spanje, Frankrijk, België en Denemarken. Sommige voer-
tuigen worden nu nog gerestaureerd om volgend jaar mee te kunnen rij-
den. ”Het is  waarschijnlijk een eenmalig evenement’’, zegt Donders. “Het 
materieel is nu nog voorhanden. En omdat het zo'n immense logistieke 
operatie is. Zelfs met meer voertuigen dan bij het filmen van A Bridge too 
Far”.  
 
 

Bianca Clerx  
24-09-19 
 

Crowdfundingsactie voor in Groesbeek uitgebrande oude Bedford  
GROESBEEK - zo snel mogelijk wil Ernest Donders zijn Bedford QLD uit 
1942 weer opknappen. De oude militaire vrachtwagen brandde donder-
dagmiddag uit toen hij meereed in de bevrijdingscolonne van de Liberati-
on Task Force. “Dat was behoorlijk schrikken ” zegt Donders. 
Ze waren in Groesbeek toen het gebeurde. “ik wilde een auto die was 
stilgevallen gaan helpen. Opeens begon er iets te roken en al snel sloe-
gen de vlammen uit het dak’’, zegt Donders. “Er was geen redden meer 
aan”. 

Hoe de brand kon ontstaan, is niet duidelijk. Het begon achter in de bak. 
De slaapzak, het bed en alle andere spullen die er lagen vatten heel snel 
vlam. Gelukkig is de benzinetank niet ontploft.’’ Op een paar kleine 
brandwonden en verschroeide armharen na zijn Donders en zijn 
passagier ongedeerd gebleven.  
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De colonne is vrijdag volgens planning verder getrokken. Voor Donders, die 
ook logistiek manager van de Liberation Task Force is, ging het regelwerk 
gewoon door. Zijn laptop ging ook verloren in de brand, maar met een back-
up kon hij thuis toch aan de slag. 
Niet verzekerd 
De vrachtwagen was niet verzekerd tegen brand. Engelse leden van de Libe-
ration Task Force zijn een crowdfunding gestart om geld in te zamelen voor 
het opknappen van de vrachtwagen. Donders schat dat er zo’n 15.000 euro 
voor nodig is. In het voorjaar, als gevierd wordt dat heel Nederland 75 jaar 
geleden werd bevrijd, hoopt de Helmonder er weer bij te zijn met zijn Bedford 
QLD.  Of dat lukt is nog maar zeer de vraag. Op de website  rjarmy.nl  wordt 
voor 22 september een tussenstand van 400 euro gemeld. 
Donders is de vijfde eigenaar van de vrachtwagen waarmee de Engelsen 75 
jaar geleden rondreden toen ze Nederland kwamen bevrijden. Na WOII is de 
Bedford in Denemarken terechtgekomen. Door een verzamelaar werd hij 
weer teruggehaald naar Nederland.  
 

 

Danny Donders  GS 1392 
Eigenaar Top Spring Verhuur,  Horst 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Danny Donders 
Het gezicht achter Top Spring Verhuur 
 
Wat ooit begon als jongensdroom, werd in 2018 werkelijkheid met de inschrij-
ving van Top Spring Verhuur bij de Kamer van Koophandel.  
Actueel bestaat ons aanbod uit: acht springkussens, drie opblaasbare poppen 
en diverse feestverhuur attributen: partytent, biertafels en -banken, aanhang-
wagens en een geboortebord.  
We breiden continu uit, dus mocht je ideetjes of tips hebben op het gebied 
van springkussens, feestartikelen of partyverhuur: altijd welkom! 
 
Vragen? Bel of mail gerust! 
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Karel Donders wordt pastoor (GS 584/2)  
12 mei 2019 

 
BETUWE - Een week nadat pastoor Gerard Peters zijn vertrek aankondigde, 
heeft de parochie H. Maria Magdalena bekendgemaakt dat pastoor Karel 
Donders zijn opvolger wordt. Hij is door kardinaal Willem Eijk per 1 septem-
ber benoemd tot de parochie in de Betuwe. 
 

Karel Donders werd 34 jaar geleden geboren in Arnhem. Hij werd op 14 mei 
2011 in Utrecht tot priester gewijd. (red: zie DondersNieuws oktober 2011) 
Daarna werd hij benoemd tot parochievicaris in de Sint-Paulusparochie in 
Groenlo en omgeving en vervolgens in de samenwerkende parochies Sint-
Lucas en Sint-Maarten in Zeist en Leusden. Het pastoraal team en bestuur 
van de parochie H. Maria Magdalena hebben reeds kennis met hem mogen 
maken. Zijn zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet. 
 

De installatieviering werd gehouden op zondag 1 september om 10.00 uur in 
de Sint-Werenfriduskerk in Elst. 
 

       Barneveldse Krant 15 mei 2019 
Zondag 12 mei hebben de parochianen van de St Lucasparochie aan het 
einde  van de viering te horen gekregen dat kapelaan Karel Donders onze 
parochie gaat verlaten. Hij heeft van kardinaal Eijk een nieuwe benoeming 
gekregen. Op zondag 1 september zal hij tijdens de Eucharistieviering wor-
den geïnstalleerd als pastoor van de parochie Heilige Maria Magdalena te 
Elst in de Betuwe. Kapelaan Donders is ruim vier jaar werkzaam geweest in 
onze parochie. 
Wij gaan een zeer toegewijde priester en herder in hem missen, maar zijn 
zeer dankbaar voor alles wat hij voor onze parochie en de parochianen heeft 
gedaan. Ik spreek denk ik namens vele parochianen als ik zeg: 'Proficiat ka-
pelaan Donders. Hartelijk bedankt voor alles! Wij wensen u veel zegen en 
alle goeds toe in Elst.' 
                   
                                  2 september 2019 
Gedeelte Interview  
Karel Donders wordt dit weekend geïnstalleerd als nieuwe pastoor voor Lin-
gewaard en Overbetuwe. Met slechts 34 lentes krijgt de Maria Magdalen-
aparochie een ‘piepjonge hond’. Van origine Arnhemmer, die begin deze 
eeuw nog druk was met gamen en hakken op house. 
“Het priesterschap is voor mij een mooi avontuur. Ik zocht in mijn schooltijd 
ook al altijd iets op dat anderen níet deden. Veel klasgenoten gingen informa-
tica studeren, want dat kwam toen erg opzetten. Ik wilde de werktuigbouw-
kundige kant op, met grote machines aan de slag.”  

Pagina 6    DondersNieuws oktober 2019 



Maar het werd het grote geestelijke leiderschapswerk, een moderne en 
energieke pastoorsversie. 
 

De meest recente keuze: priester worden in de Betuwe.  
Liever dan in geboortestad Arnhem? 
”Nee, je moet als herder neutraal in een kerkgemeenschap  
staan. Arnhem is te bekend voor mij. Terwijl ik de Betuwe weer 
als een mooi avontuur zie.” 
 
U houdt toch wel van carnaval hé? 
,”Jazeker, lekker met een biertje erbij. Heb ik in Barneveld best gemist. 
Daarom wil ik ook graag in hartje Elst wonen, lekker veel reuring rond huis. 
En veel contact met de mensen. Dat kan beter in de kerk.” 
 
Ja wat wil deze frisse priester graag anders zien? 
“We hebben als kerk een behoorlijk stoffig imago; beetje zijig en ouderwets. 
Ik wil niet terug naar een kerk van zeventig of dertig jaar geleden, maar een 
kerk die midden in de samenleving staat. Ik realiseer me dat ik vaak tijdens 
een dienst de jongste persoon in de kerk ben.  
De kerk kan beter luisteren naar de mensen, om ook beter vragen te beant-
woorden; je moet wat te bieden hebben. In mijn jonge jaren kwam er nooit 
een pastoor naar me toe met vragen als ‘wat boeit jou in de kerk’ en ‘wat 
verwacht je hier’. Ik wil allereerst veel contacten zien te leggen.” 
 
Henk Weijters (GS V. 593)/ Hein Donders (G 809) 
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Karel Donders, pastoor van de parochie Heilige Maria Magdalena te Elst  
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Wijkplein in Sint-Michielsgestel is ware  
pleisterplaats geworden 
SINT-MICHIELSGESTEL - Hoe ziet het Wijkplein in Sint-Michielsgestel in de voor-
malige basisschool de Touwladder er over een jaar uit, als het pand gesloopt wordt 
voor woningbouw? De vrijwilligers moeten er niet aan denken. Want het Wijkplein 
staat nu als een huis.                          

                                   

 
 

 
                                                                             
Domien van der Meijden                                                                                                  

03-07-2019 

 
 
 
 
 
 

Vijf jaar geleden betrok een kleine groep enthousiaste buurtbewoners in 
Sint-Michielsgestel een leegstaand lokaaltje in de oude Touwladder. De 
gedachte was dat elkaar ontmoeten en samen buurtactiviteiten bedenken 
tot iets moois zou kunnen leiden en bewoners met elkaar zou verbinden. 
“Dat is uiteindelijk een gouden greep geweest”, stelt Vincent Gil-Toresano 
van welzijnsorganisatie Bint vast. ,,We wisten natuurlijk niet hoe dat zou 
uitpakken. Met het Wijkplein wilden we vooral het wijkgericht werken bevor-
deren. Dat was een omschakeling om vanuit de oude gedachte van de ver-
zorgingsstaat nu mensen in hun buurt zelf aan de slag te zetten. Niet vóór 
mensen iets opzetten, maar dóór mensen zelf iets op laten bouwen. Met 
veel vrijwilligers.” 
 
Twintig buurtbewoners gingen aan de slag. Er kwam vijf jaar geleden eerst 
een wijkdag met allerlei activiteiten zoals een vlooienmarkt, presentaties 
van lokale ondernemers en tal van andere activiteiten. “We hadden direct 
600 bezoekers die eerste keer.” 
De stamtafel is tegenwoor-dig te klein voor de koffiegas-ten 
Angelique Schets, Coördinator bij Wijkplein: “We hebben twee keer per 
week inloop. Dan is het gezellig koffie drinken. De ‘stamtafel’ is tegenwoor-
dig te klein voor de mensen die dan lekker even met elkaar komen buur-
ten”. 
“Het zijn veelal mensen die niet naar een café gaan, maar hier tegen 
kleine kosten een bakkie doen”, zegt gastvrouw Mia Hoezen. “Ze steu-
nen elkaar bij ziekte, praten gezellig over koetjes en kalfjes. Precies wat 
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je wilt zien. Sociale contacten voor mensen die anders wellicht thuis blijven 
zitten. Met een hele lage drempel om binnen te wandelen. Het is gewoon heel 
gezellig onder elkaar.” 
 

Dat ‘huiskameridee’ in het Wijkplein kreeg al snel allerlei andere activiteiten. 
Handwerken, een groengroep die buiten de oude school een buurtpluktuin 
heeft en groente verbouwt voor de buurt, een jeu-de-boulesclubje en nog veel 
meer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Anbertien Donders (GS 533) kwam met haar idee op de proppen om een 
lokaal te gebruiken als Kledingbank. Dat werd een succes. Want nu zijn twee 
lokalen in gebruik en vaak de hal. “We hebben via de Voedselbank 430 geïn-
diceerde klanten die hier regelmatig kleding, schoenen en wat al niet meer 
komen halen. Van de wieg tot het graf voorziet de Kleidingbank in hun behoef-
te.” 
 

Het wijkpreventieteam kreeg onderdak bij het Wijkplein, maar ook het Repai-
café en het Cultuurcafé. “Tot slot werd onlangs ook de Speelgoedbank toege-
voegd met allerlei speelgoed voor kinderen uit huishoudens met een kleine 
portemonnee”, weet Schets. 
 

Mia Hoezen noemt ook allerlei mooie ‘klein geluk-initiatieven’ die binnen het 
Wijkplein ontstaan. “We zorgen voor een Wensambulance voor iemand die 
ernstig ziek is en nog wat te wensen heeft, we helpen een ander die graag 
een reis naar familie maakt in India. Je kan het zo gek niet bedenken. Met het 
Wijkplein hebben we goud in handen. Ik hoop dat dat nooit meer kapot ge-
maakt wordt.” 
 

Henk Weijters (GS V. 593) 
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Links Anbertien en rechts Ans, werkzaam in de 

Kledingbank van Sint-Michielsgestel.  
© copyright Marc Bolsius  
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Verhalen met een glimlach  
Korte verhalen over de zorg met een humoristische ondertoon 
Angelique Donders (GS V. 145) 
 
Te bestellen via www.boekscout.nl 
 
Samenvatting 
Verhalen met een glimlach zijn 
korte verhalen over waarge-
beurde belevenissen die op 
humoristische wijze beschreven 
zijn.  
Angelique Donders heeft verha-
len die uit haar leven gegrepen 
zijn gebundeld en zij heeft die 
op latere leeftijd uitgegeven. Zij 
laat de lezer lachen door middel 
van korte verhalen van allemaal 
onlogische, soms hilarische 
gebeurtenissen welke het leven 
haar heeft toebedeeld.  
 
 
Deze bundel is om met een 
glimlach te geven en om met 
een glimlach te krijgen. 
 

 
 
 
Angelique Donders 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Henk Weijters (GS V. 593) 



Daphne is vereerd met boek over haar  
Heukeloms Russische overgrootmoeder 
12 juli 2019  
 
 
 
‘Ik voel me vereerd, dat mijn voorouders zo’n indruk hebben achtergela-
ten”, aldus Daphne Eschauzier, de achterkleindochter van 'De Russische 
Madame’. Over die andere Heukelomse vrouw, Mie Pieters, volgt vast en 
zeker een volgend schrijven. 
 
Martin van der Waals heeft het leven van mevrouw Eschauzier (lees: 
‘Essozjee’) uitgeplozen. Op zijn speurtocht door haar leven ontmoette hij 
Daphne Eschauzier, haar achterkleindochter. Via haar kreeg hij ettelijke 
tientallen zeldzame foto’s. Het boek dat daaruit ontsproot werd vrijdagmid-
dag 12 juli in café Mie Pieters gepresenteerd. Martin overhandigde het 
eerste exemplaar aan Daphne. Zelf mocht hij zijn exemplaar ontvangen uit 
handen van Anton van Dorp, namens de uitgeverij Het Kwartier van Ois-
terwijk. 
 

 

 
 

Na de formele overhandiging bracht Piet Jacobs in beeld hoe het boek tot 
stand was gekomen. Hij hield een interview met Daphne en Martin. “Ik 
werd via Facebook benaderd door Martin. Ik ben niet erg actief op Face-
book, dus het duurde wel een aantal weken voordat ik reageerde. Ik kon 
hem een verhuisdoos met fotoalbums laten zien. Martin werd razend en-
thousiast, het was voor hem een goudmijn”, aldus Daphne.  In de albums 
zaten foto’s van 'De Russische Madame’, en van haar enige zoon André 
of ook wel Dries genoemd, de opa van Daphne. “Een adres op de achter-
kant van een foto, bracht ons naar Den Haag”.  
In Den Haag werd een woning bezocht en werd ook het graf gevonden 
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Daphne Eschauzier 
ontvangt het eerste 
exemplaar uit handen 
van auteur Martin van 
der Waals  

(Foto: ©Els Oomis 



van haar overgrootmoeder Antonine Wilhelmine Eschauzier-Bersin.  Martin 
beschreef haar levenspad van Letland naar Heukelom. Martin: “Zonder de-
ze kennismaking was het bij een artikel gebleven, nu werd het een boek”. 
Volgens interviewer Piet is Martin een Biograaf. Zelf vindt Martin dat een 
beetje te duur klinken, maar als levensbeschrijver is dat volgens Piet wel de 
juiste benaming van dit werk. 
 
De ‘Russische Madame’ was in Heukelom een bijzondere verschijning. Een 
chique dame die ook op het land werkte. Een dame met twee auto’s met 
chauffeur en personeel, maar die ook gewoon met hen mee at. Én een da-
me die contact had, zo blijkt, met een andere beroemde Heukelomse: Mie 
Pieters. Die dame is bekend van de gelijknamige uitspanning, het café in 
Heukelom. 
Het kan bijna niet anders, liever gezegd gonsde dat gerucht al door de zaal, 
dat ook over die dame binnenkort een boek verschijnt uit de pen van Mar-
tin, samen met collega’s en uitgeverij Het Kwartier van Oisterwijk. Net als 
De Russische Madame tegen kostprijs verkrijgbaar; een van de vele boe-
ken in een flinke serie waar Oisterwijk trots op mag zijn. 
Bestellen en informatie over deze en andere Oisterwijkse boeken 
via  www.kwartiervanoisterwijk.nl   
 
Redactie: 
De Russische madam woonde in een villa die door architect  
Philibertus Donders (GS 135) was ontworpen. 
 

 
 
 
 
Zie ook: DondersNieuws oktober 2001 en  
              DondersNieuws september 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Henk Weijters (GS V. 593) 
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Ondernemer van het Jaar in Beuningen 

BEUNINGEN - De genomineerden voor de titel 
Ondernemer van het Jaar Beuningen zijn be-
kend. Het zijn: 
 

Gerben Dudok en Rob van Kessel van DROOM! Beuningen  
                  (ruimte voor vergaderen en flexwerken),  
André Weijers van André Weijers Grond-, Weg- en Waterbouw  

Ruud Donders van De Zaak van Ruud (herenmode).  
 

De genomineerden zijn 
door een onafhankelijke 
jury (Ronald van Enge-
len, Willie Verberck en 
Johan Kluitmans) 
gekozen uit een aantal 
voordrachten. De onder-
nemer van het jaar werd 
gekozen tijdens het 
Beuningse business 
event, op woensdag 2 
oktober bij Gasterij De 
Arend in Winssen. 

 

Ruud Donders (GS 51)
met zijn onderneming 
'De Zaak van Ruud' is 
uitgeroepen tot Ondernemer van het Jaar 2019. Het is het twaalfde keer 
dat de Ondernemer van het Jaar werd gekozen tijdens het Business 
Event. Er waren meer dan 200 ondernemers en bestuurders uit de ge-
meente Beuningen bij de feestelijke uitreiking.  

 

De jury sprak van gedreven onderne-
mers. De jury was onder de indruk van 
de bedrijfsvoering en marktbewerking 
van alle genomineerde bedrijven. 
 

De Zaak van Ruud ging met de eer strij-
ken. De jury vindt dat het ondernemer-
schap Donders in al zijn haarvaten heeft. 
"Ruud bouwde een grote vaste klanten-
kring op, die tot ver buiten de gemeente-

grenzen reikt. Bewonderenswaardig is hoe hij op eigen kracht zijn zaak 
vergrootte en vernieuwde. Niet alleen zijn modezaak, maar ook zijn voor-
trekkersrol bij evenementen in het centrum, maken dat Ruud een boeg-
beeld van Beuningen is”. 
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Ruud 



Oosterse geuren en veel muziek bij pasar malam 

in Kaatsheuvelse centrum 
Nicole Verhoeven-Speek 18-08-2019 

 
Een geurige middag was het in Kaatsheuvel 
centrum afgelopen zondag. Vooral door de vele oosterse hapjes, hoe-
wel, ook de westerse hamburger ontbrak niet tijdens de vakantiebraderie 
en pasar malam. 
 
Een gezellige drukte is het. Tientallen kramen prijzen hun waren aan: 
tassen, kleding, speelgoed, 3d-schilderijen. Toch staan de meeste men-
sen stil bij de kramen met oosterse etenswaren. Eén van hen is gezin 
Van Veggel uit Drunen. Jennie, Robert en hun kinderen Noa en Isa proe-
ven sambal aan de kraam van Caroline Vonk en Edwin Donders (GS 
1105). Of eigenlijk wordt vooral geproefd door Robert, die er van houdt. 
Caroline vertelt dat zij en Edwin liefst eenenveertig soorten sambal ver-
kopen. ,”Bij sommige soorten komt de stoom uit je oren. De meest pittige 
is Ghost pepper, die is echt alleen maar heet. De Surinaamse hot sauce 
is ook heet, maar heeft ook smaak”. 
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Marie-José de Jong 60 jaar lid TC Alphen (GS 452,454) 

https://issuu.com/uitgeverij/docs/owb_20181019 

19 okt 2018 

 
Dit jaar heeft de Tennisclub Alphen haar 60-jarig bestaan gevierd. Deze 
gelegenheid vond plaats op 18 maart. Daar werd stil gestaan bij de nieu-
we Smashcourt banen, een publicatiebord met ereleden en de nieuwe 
buiten klok werd onthuld.  
 
Naast deze feestelijkheden is afgelopen donderdag nog een heugelijk 
feit toegevoegd. Sinds de oprichting van de tennisvereniging in 1958 
(S.P.E.S.) is 1 lid nog altijd lid: Marie José Donders-de Jong.  
Omdat Marie-José nog elke donderdagavond met haar vaste groepje 
actief tennist, is zij na afloop van hun partij alsnog in het zonnetje gezet. 
Zij kreeg uit handen van voorzitter Harry Brackx een mooie bos bloemen 
en een dinerbon voor 2. Er is samen nog wat gedronken en oude verha-
len zijn de revue gepasseerd.  
Namens alle leden van Tennisclub Alphen willen wij Marie-José bedan-
ken voor haar loyaliteit en haar nog vele jaren tennisplezier toewensen. 
 
Het bestuur. TC Alphen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hein Donders (GS 809) 
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Ria Donders-van Loon Clubkampioen (GS 844) 
Leiderdorps weekblad d.d.17 juli 2019 Tekst: Leo Hooijmans 
Clubkampioenschap tête à tête voor Ria Donders 
 
Boulen – Ria Donders is de sterkste tête à tête speler van de Leiderdorp-
se Club de Petanque De Boulende Ster. Zaterdag 13 juli won zij het 
clubkampioenschap. 
Voor dit kampioenschap hadden 22 deelnemers zich ingeschreven. Na 
de indeling in poules, waarin 4 partijen gespeeld werden, gingen de bes-
te vier door naar de halve finale. Daarin versloeg Ria Donders haar te-
genstandster Tiny Wareman en won Etley Wong van Dory Cornelissen. 
De finale tussen Ria Donders en Etley Wong werd gewonnen door Ria 
Donders. De strijd om de derde en vierde plaats tussen Tiny Wareman 
en Dory Cornelis-
sen werd beslist in 
het voordeel van 
Tiny Wareman. 
Na afloop van de 
lange wedstrijddag, 
werden de prijzen 
uitgereikt door de 
wedstrijdleider Wim 
Greefhorst. 
 

 
 
 
 
Het was voor mij 
even zoeken in de 
familie databank of 
ik die Ria Donders 
gevonden kon krij-
gen. Ria is zo’n al-
gemene roepnaam. 
Na een paar tele-
foontjes kwam ik die familie tegen en blijkt haar familienaam ‘van Loon’ 
te zijn. In dat telefonische gesprek met Ria vertelde zij mij dat ze ook op 
Koningsdag (27 april 2019) gehouden kampioenschap had gewonnen. 
Zo vond ik op Internet dat er ook nog een doubletten kampioenschap 
was op 19 mei 2018 dat zij samen met Leo Hooijmans heeft gewonnen. 
 
Hein Donders (GS 809) 
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Foto: V.l.n.r.: 2e, 1e en 3e plaats, Etley Wong,  

Ria Donders en Tiny Wareman. 



Jacqueline Zuiderwijk en Jürgen Donders  (GS 1128)  

winnen de “Peelrand Classic” 
 
7 april 2019 
Onder een stralend zonnetje werd de 15e editie van de Peelrand Classic 
verreden.  
Er gingen 73 equipes vanmorgen van start   
In de Expertklasse (13 equipes) ging de zege voor het 2e jaar op rij naar 
Jacqueline Zuiderwijk en Jürgen Donders (Alfa Romeo), aan de meet 
hadden ze een voorsprong van 16 strafpunten ( 16 minuutjes dus) op 
equipe Albert Boekel met Remco Luksemburg. 
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CZ Tilburg Ten Miles 2019 
Running @ Tilburg, 1-9-2019 

 

CZ Tilburg Ten Miles 
Pos  Naam    Bib  Netto tijd 
47  Christ Donders     80  00:55:01 
2120  Erwin Donders   807  01:27:48 
 

Tilburg Ladies Run 10 KM 
Pos  Naam    Bib  Netto tijd 
549  Laura Donders   F286  01:09:13 
 

Trimloop 10 KM 
Pos  Naam    Bib  Netto tijd 
298  Nard Donders   1210  00:51:30 
81  Hein Donders   8860  00:46:01 
1022  Nicole Donders   9001  01:12:59 
 

Rabobank City Run 5 km 
Pos  Naam    Bib  Netto tijd 
1094  Rianne Donders   5786  00:38:02 
 

CZ Familyrun 
Pos  Naam    Bib  Netto tijd 
586  Rik Donders   7669  00:13:39 
584  Isa Donders   7670  00:13:39 
784  Britt Donders   7169  00:14:53 
 
Monsterklus afgerond:  

boek van Tilburg Twilight verschijnt 
 

Het was een monsterklus, maar na jaren werk komen de foto's van Til-
burg Twilight (Tilburg bij schemering) nu in boekvorm uit. Het boek is 
online gratis te lezen, maar ligt ook in de winkels. 
Voor het project trok fotograaf Camiel Donders (GS 455) drie jaar uit. 
Het begon met een verzoek van Mercure-directeur Niek van den Broek. 
In de aanloop naar de grootscheepse verbouwing van zijn hotel Mercure 
wilde die mooie foto's hebben om de kamers mee te verfraaien. De uit-
voering bleek weerbarstig. Want 80 van de 108 hotelkamers hadden zo'n 
foto nodig. En Donders kwam er al snel achter dat goede schemering 
zeldzaam is. Oftewel: uiteindelijk heb je als fotograaf vijf minuten per 
maand om zo'n foto te maken. Maart 2018 werd de klus afgerond, nu 
volgt het boek. De foto's zijn voorzien van historische verhalen, van 
stadsgids Marcel de Reuver. 
Te koop (€12,95) bij o.a.Mercure Tilburg en Gianotten Mutsaers. 
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DAX DONDERS WAAGT DE SPRONG (GS 1151/2) 
‘DE TOP HALEN IS MIJN DROOM’                    
Door Koen Roozendaal op Dinsdag 11 juni 2019, 14:48 

 

De ITF Tennistour (voorheen Future Tennis Toernooi) trekt jaarlijks veel be-
kijks. Logisch gezien het sterke deelnemersveld. Ook voor de komende edi-
tie, die op het complex van T.C. Alkmaar wordt georganiseerd, komen er 
weer grote (inter)nationale tennissers. Zo ook Dax Donders (18) uit Bergen. 
( red: zie ook DondersNieuws oktober 2007) 
 
Hij is weliswaar pas achttien jaar, maar inmiddels heeft Dax Donders er al 
een halve tenniscarrière opzitten. De tiener uit Bergen nam als driejarig jo-
chie voor het eerst een tennisracket in de handen. ‘Dat kon je nog geen ten-
nis noemen hoor’, lacht Donders op het terras van tennisclub Alkmaar, waar 
hij over enkele weken zijn opwachting maakt. ‘Ik hoop dit jaar sowieso een 
ronde te winnen. Als ik tegen een geplaatste speler speel zal dat lastig wor-
den, maar tegen een ongeplaatste speler wil ik wel een ronde winnen.’ 
 
Serieus 
“Tennis is er met de paplepel ingegoten”,  verklaart Donders zijn liefde voor 
de sport. Wat voor de leuk begon als driejarige mondde uit in een droom. 
“Op mijn zevende ben ik naar TV Heerhugowaard gegaan. Toen werd het 
wel serieus”. Het voetbal wat hij ernaast deed werd stopgezet. “Ik speelde 

Alkmaarsdagblad.nl  



bij Berdos. Dat mis ik wel een beetje, maar tennis is mijn droom”. Het is 
een droom waar veel voor aan de kant wordt gezet. Dit jaar begon de Ber-
genaar aan de MBO 2 opleiding Sport en Bewegen op het Horizon College 
in Alkmaar, maar na één schooljaar stopt hij hiermee. De topsportopleiding 
gaf Donders de kans om tot twaalf uur school te volgen en daarna te kun-
nen trainen. 
 
Ouders 
Na 15 juli parkeert Donders school om zich volledig te kunnen focussen op 
zijn doel: het halen van de top. Het betekent nog meer trainen en toernooi-
en spelen. “Daar heb ik het goed over gehad met mijn ouders. Ze vinden 
het leuk, maar dan moet ik er honderd procent voor gaan”, aldus de tiener 
die er zelf alles aan wil doen om een grote tennisser te worden. “Ja, als ik 
de top zou halen dan is dat een prestatie van vier man. Mijn ouders, mijn 
trainer Remco Pontman en ikzelf”. 
Zijn ouders zijn ook zeker een belangrijke schakel in zijn ontwikkeling. Nu 
heeft Donders weliswaar een rijbewijs, maar daarvoor werd hij naar alle 
trainingen en toernooien gebracht. Net zoals hij straks tennisles kan geven 
op het tennispark van zijn ouders om een zakcentje bij te verdienen. 
 
Toernooien 
Naast de steun van zijn ouders en trainer komt het vooral op een enorme 
portie inzet en gedrevenheid aan. Vele trainingsuren zijn nodig om de kan-
sen in de tenniswereld te vergroten. En toernooien zoals de ITF Tennistour. 
“Dit is dichtbij en een internationaal toernooi. Het is een thuiswedstrijd”. 
Tweemaal eerder deed Donders mee. De tweede kwalificatieronde en de 
eerste ronde van het hoofdtoernooi bleken toen het eindstation. Maar ook 
het Heerhugowaards Open bij zijn eigen club en het Boekweit toernooi in 
Hoorn staan op de agenda. “Verder speel ik vele futures en NHT toernooi-
en door heel het land”, vervolgt Donders, die zijn twee ITF punten in het 
buitenland vergaarde. “In België en Tunesië”. 
 
Ook in het najaar zullen er weer 
buitenlandse tripjes volgen. Dan 
komt het voor Donders vooral op 
zichzelf aan. “Zoals in Tunesië; 
dan ben ik in mijn eentje. Zo’n 
land is een hele mooie ervaring. 
Waar ik nog heen zou willen? 
Amerika lijkt me leuk. Ik zou ei-
genlijk alle werelddelen wel wil-
len bezoeken”. 
 
Hein Donders (GS  809) 
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Bart Donders wandelt naar Santiago, deel I (GS 1171) 
<https://bartdonders.reislogger.nl/profiel> 

 
Op het Internet kwam ik dit verhaal van Bart tegen. Deze tocht werd door 
Bart in 2018 gemaakt. Op de genoemde website staat zijn reisverslag van 
99 dagen, van 2 april 2018 tot 9 juli 2018, van Tilburg naar Santiago. Ik 
vond dit erg bijzonder, zeker omdat je dit niet als sportprestatie ziet. Ik heb 
Bart gevraagd of hij hierover een stukje voor het DondersNieuws zou wil-
len schrijven.  
Hein Donders (GS 809) 
 
Het verhaal van Bart (GS 1171) 
Zeven jaar geleden werd de kiem gelegd voor mijn plan om naar Santiago 
de Compostella te gaan. Tijdens een team building sessie bij mijn werkge-
ver werd ik geconfronteerd met de vragen wie ik zelf ben en wat mijn doe-
len zijn. Ik ben dan 50 jaar en wordt hierdoor bewust gemaakt om te kijken 
wat er achter me ligt en wat ik nog wil doen. Uiteindelijk kom ik op twee 
wensen. Ik wil weer gaan studeren en ik wil naar Santiago. Vroeger dacht 
ik van dat laatste, dat is mooi voor als ik met mijn 59 jaar met de VUT ben 
maar door het wegvallen van de VUT en het opschuiven van de pensioen-
gerechtigde leeftijd is het een stuk moeilijker dat waar te maken. Maar de 
wens is blijven bestaan. Ik besloot de stap te zetten om mijn eerste wens 
te vervullen en begon met een studie bedrijfskunde. Op 31 maart 2017, 
mijn vijfenvijftigste verjaardag, nam ik mijn bachelor getuigschrift in ont-
vangst. Al enkele jaren eerder was ik in overleg gegaan met mijn werkge-
ver om in 2018 drie maanden verlof te nemen om mijn tweede wens in 
vervulling te laten gaan. Op 1 april 2018 was het zover, ik vertrok. 
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Ik was van plan om met de stille trom te vertrekken maar gaandeweg voel-
de ik toch de behoefte om een  formeel vertrek te organiseren. Ik vroeg een 
bevriende pastor mij de pelgrimszegen mee te geven. Niet dat ik nu zo diep 
gelovig ben maar diep van binnen had ik inmiddels antwoord gegeven op 
de vaak gestelde vraag waarom. Waarom ga je in je eentje 100 dagen on-
derweg. Niet om een verlies of vervelende situatie te verwerken. Ik heb een 
fijn gezin, een toffe baan met net zo’n toffe collega’s, een fijn sociaal net-
werk. Ik ben fysiek in staat om dit te doen en mijn werkgever geeft me de 
gelegenheid. Ik voel me een bevoorrecht mens. Dat bracht mij op mijn drijf-
veer en antwoord op de vraag waarom, uit dankbaarheid voor wat ik heb. 
Nu wil het feit dat ik op het mooiste plekje van Tilburg woon nl. tegenover 
de Hasseltse kapel. Dit zou het decor van mijn vertrek worden. Toen ik op 
1 april om zeven uur in de ochtend de kapel binnenkwam was ik meteen 
ontroerd. De kapel zat vol met familie en vrienden. Na een sobere plechtig-
heid vertrok ik met tranen in de ogen. Mijn vrouw liep mee tot bordje “einde 
bebouwde kom” en na een omhelzing en een kus was ik alleen. Op weg 
naar de Jacobushoeve in Vessem. Daar zou ik de route gaan volgen 
 
Via Monastica 
De Monastieke route. Een pelgrimsroute die van oudsher langs de vele 
Belgische kloosters liep. Mijn eerste stop zou dan ook de Abdij van Postel 
zijn. Bij aankomst in de abdij werd ik ontvangen door de gastenpater die mij 
mijn onderkomen wees. Nou niets primitief want het onderkomen in Postel 
is een splinternieuw modern gebouw. Ik had ook afgesproken met mijn 
vrouw om mijn blaren door te prikken. Die ik trouwens tijdens mijn trainings-
tochten niet had gelopen. En om 4 kilo aan bagage mee terug te nemen. In 
Vessem hadden ze me weten te overtuigen dat ik veel te veel bij me had. 
De eerste trajecten verliepen dus al best zwaar.  Ik kreeg de tip rustig aan 
te doen. De kilometers komen dan vanzelf. In Scherpenheuvel kreeg ik van 
de paters waar ik een overnachting had de uitnodiging deel te nemen aan 
een treffen. Ik wist niet wat het was maar voelde me uit beleefdheid ver-
plicht er heen te gaan. Het bleek een soort Catechese avond te zijn met 
wat lokale bewoners. We zaten in de week na Pasen en het onderwerp 
was Thomas. De apostel die niet geloofde dat Jezus verschenen was. Pa-
ter Andre, die de avond leidde, gaf aan dat Thomas niet als ongelovig beti-
teld moest worden maar dat hij een kritisch persoon was die niet zomaar 
alles voor lief nam. Ook riep hij op hetzelfde te doen door ons niet te veel te 
laten overheersen door het negatieve nieuws en het nep-nieuws, maar ook 
het mooie in te blijven zien. En daar had hij mij te pakken. Een paar dagen 
had ik geen nieuws gezien of krant gelezen. Ik had alleen maar mensen 
ontmoet die mij gaven waar ik om vroeg en hulp boden waar ik het nodig 
had. Alleen maar positiviteit om me heen. De dagen daarna werd dat ge-
voel versterkt. Je meld je bij een abdij, de gastenpater ontvangt je. Hij 
vraagt niet waar je vandaan komt wat je beweegredenen zijn, nee hij 



biedt een bed en een maaltijd.  Op sommige plekken 
wordt een kleine vergoeding gevraagd of een vrijwillige 
bijdrage in het kistje in de refter. Voor het eerst denk ik, 
waar is het toch fout gegaan in onze samenleving dat 
wij niet meer zo onbevangen naar onze medemens 
kunnen kijken. De weg door het Belgische land, 
stroomopwaarts land de Maas brengt me op mooie 
locaties en laten me kennismaken met vele soorten 
lokale biertjes.  
 
Bart Donders (GS 1171) 
 
 
 

 

Rick Donders, meester-brouwer (GS 1351) 
 

Veel van onze verhalen vinden zijn oorsprong op het Internet. En dat ge-
beurt dan “toevallig”. En dan gaat natuurlijk om gebeurtenissen die een 
meer bijzonder karakter hebben. Hier gaat het over het opzetten van een 
bierbrouwerij en wel in Bergen op Zoom die sinds voorjaar 2019 zijn pro-
ducten te koop aanbiedt. Dit is de eerste brouwerij sinds de jaren veertig 
van de vorige eeuw die hier gevestigd wordt en dan een die het op een am-
bachtelijke manier doet is nu opgezet door de meester-brouwers  
Rick Donders (GS 1351), Maarten Touw en Joris Stoop. 
In eerste instantie werd kreeg het de naam “Brouwerij Merck”. Het bleek dat 
die naam al in gebruik was en werd de naam gewijzigd in “Brouwerij Sterck”, 
een beetje afgekeken van het lijflied van Bergen op Zoom met de titel 
“Merck toch hoe Sterck”. 
Ik heb Rick benaderd of hij hier een stukje voor het DondersNieuws over wil 
schrijven. Hij kan dit gebeuren van een wat meer per-
soonlijke kant toelichten. 
 

Hein Donders (GS 809) 

 
Hier het Rick verhaal: 
 

Brouwerij Sterck dus: 
Na menig jaar vervend liefhebber van speciaal-bieren te 
zijn heb ik mij een flink aantal jaren geleden aangesloten bij het Bierbrou-
wers Gilde in Bergen op Zoom om o.a. zelf bier te leren brouwen. Daar 
kwam na een jaar of wat een plaats vrij bij de commissie die elk jaar het 
Bierfestival (3e zaterdag van September) bij ons in de stad organiseert. 
Waar ik 2 gelijkgestemde ontmoette die net zoals ik de droom hadden ‘ooit’ 
een volwaardige professionele brouwerij te starten. Echter zoals bij zo-
velen en bij zoveel plannen kwam dat ‘ooit’ nooit echt om de hoek kijken 
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totdat we elkaar troffen en de handen ineen sloegen. 
In eerste instantie heeft het alsnog een aantal jaren en geduurd eer we 
op het goeie pad zaten. Gesprekken met partners, of ideeën over ver-
schillende samenwerkingen liepen steeds stuk of bleken uit verkeerde 
verwachtingen te bestaan. Totdat we er eind vorige jaar alle 3 genoeg 
van hadden en besloten het met zijn 3en gewoon zelf te gaan doen 
waarna ons leven in een achtbaan veranderde. 
 
Het opstarten was op zijn zachts gezegd frustrerend 
maar tevens enerverend. Frustrerend omdat je te-
gen bepaalde muren aanloopt bij gemeentes, pro-
vincies of met betrekking tot bepaalde regelgeving. 
Maar enerverend omdat het nog steeds ontzettend 
gaaf is om je eigen brouwerij op te starten! 
 
Inmiddels draaien we nu een goed half jaar en staan 
we op het punt ons 3e bier uit te brengen. Zijn we 
proef-batches aan het maken voor bier 4 en 5 en 
hebben we een aantal projecten waar we brouwen 
voor 3en. Het bier is goed verkrijgbaar in de lokale 
horeca of slijterijen in ons eigen glaswerk. En doen 
het - als we “Untappd” (red: app voor beoordeling 
van bier door gebruikers) mogen geloven – over het 
algemeen niet geheel onaardig voor een brouwerij 
die nog maar zó kort bezig is. 
 
 

We zitten in een gedeeld middeleeuws pand van voor 1400, recht in de 
binnenstad van Bergen op Zoom en hebben onze hele brouwerij  
ingericht op een kleine 30m2. Daarnaast (of eigenlijk eronder) hebben 
we een hele gave gewelvenkelder waar we proeverijen houden. Alles  
gebeurt bij ons in de brouwerij. Dus het brouwen, het bottelen, alles 
wordt door ons 3en gedaan. Verder hebben wij doordat we geen  
additieven gebruiken een natuurecht ambachtelijk product wat bestaat uit 
water, hop, mout, gerst en gist. 
 
Doordat we onze restproduct (bostel) weggeven aan boeren en bakkers 
in de omgeving hebben we op een duurzame en leuke manier ons eigen 
vlees en brood wat we tijdens proeverijen kunnen aanbieden. Uiteraard 
staan onze pintjes daar ook weer op de schappen, en op die manier  
helpen wij lokale ondernemers elkaar en elkaars product. 
Website brouwerijsterck.nl meldt:  
Heb je vragen? Of juist goede ideeën? Wil je samenwerken met ons of 
heb je een interessant voorstel? We horen het graag! 
Wil je langskomen? Ook dat vinden we super tof. Je kan altijd op de  
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bonnefooi langs waaien, wil je echter zeker weten dat je niet voor een 
gesloten deur staat. Stuur dan even een mailtje (zie <https://
brouwerijsterck.nl>) naar de brouwerij, en laat dan meteen even weten 
waar je voor langs komt) 
 
Rick Donders (GS 1293) 
 
 

Roy Donders doet mee aan Expeditie Robinson: 

 'Ik ga jullie verbazen' 
 

Roy Donders lijkt niet de meest logische kandidaat om aan 
Expeditie Robinson mee te doen. “Ik denk dat ik heel veel mensen ga 
verbazen. Die denken dat ik bij proef één al af afhaak en met een rug-
zakje van het eiland afzwem.” 
 

Hoe lang hij het heeft volgehouden op het eiland, wil de stylist annex 
zanger niet zeggen. Brabanders kunnen het zelf zien vanaf zondag 1 
september is Expeditie Robinson te zien op RTL 4. "Ik heb zo genoten 
van dit mooie avontuur en had het voor geen goud willen missen. Ik kan 
samen met mijn medekandidaten terugkijken op een fantastische erva-
ring en ga dit van mijn hele leven nooit meer vergeten", aldus Donders.” 
 

N.B. Roy Donders wilde naar huis en daar gaven zijn kampgenoten ge-
hoor aan: ze stemden hem allemaal weg en dus kon de stylist en  
reality-ster eindelijk terug naar zijn familie. 
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Rick Donders en Maarten Touw 

https://brouwerijsterck.nl/
https://brouwerijsterck.nl/
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Zilveren koor Cantabile uit Tilburg: veelzijdig repertoire en oog voor elkaar 
TILBURG - De rollen tekenen zich duidelijk af tijdens 
een gesprek met enkele dames van de Tilburgse 

Zangvereniging Cantabile.  
Het wordt een vrolijke kakofonie.   
                                                                                Ko de Laat 17-10-2019,  

Voorzitter Rietje Donders (77) (GS V.713) en Nelly de Wit (87) praten 
honderduit. Secretaris Ria Vennix (70) bewaakt de grote lijn en Maria Lips 
(92) zegt weinig, maar plaatst geregeld een rake oneliner. Daarnaast zijn 
Nelly en Maria als mede-oprichtsters belangrijke historische bronnen. 
Cantabile bestaat 25 jaar en viert dit op 20 oktober in MFA Symfonie. 
 

De voorgeschiedenis van Cantabile doet denken aan een film als Fanfare 
van Bert Haanstra, ontstaan uit een scheuring binnen het koor Zang 
Schept Vreugde. Koorleden die meegaan met de dirigent (Ton Schalken), 
die ook het koor van Huize Heikant leidt en Cantabile daar mag laten re-
peteren. En die tussen het kopieerwerk voor Huize Heikant de bladmu-
ziekkopieën voor Cantabile meesmokkelt. De arme pioniersjaren dus. Nel-
ly de Wit: ‘’We begonnen met negentien leden en sprokkelden extra in-
komsten met bingo's draaien en kerststukjes verkopen.” 
 

Nu is Cantabile een goed lopend gemengd seniorenkoor met een vrijwel 
permanente bezetting van 35 leden. Het repertoire bestaat overwegend 
uit operette, opera en musical. Cantabile zingt Frans, Duits, Engels, Itali-
aans en sporadisch Nederlands. Maria Lips: ’’Maar geen smartlappen!” 
 

Rietje Donders: ‘’In verzorgingstehuizen brengen we Nederlandstalige 
nummers; dat zingen die mensen graag mee”. Maria Lips: ‘’Maar dan zijn 
het nog geen smartlappen!” Rietje Donders: ‘’Het maakt veel los in tehui-
zen. Pas zei een bewoner na een concert: ’Mijn vrouw heeft twee jaar niet 
gesproken, nu zingt ze alles mee”. 



DondersNieuws oktober 2019  Pagina 27 

Dit soort petit histoire kenmerkt de geschiedenis van Cantabile. Zoals die 
keer van dat driekoningenzingen in Gilze en Rijen. Maria Lips: ‘’Overal lag 
sneeuw en ijzel ... je kon er met de auto amper doorheen”. Ria Vennix: 
‘’Maria rijdt trouwens nog steeds auto!” Maria Lips: ‘’Ja, dat kan ik beter 
dan lopen!” 
 

Rietje Donders: ‘’Cantabile heeft ook een sociale functie. Als iemand een 
paar keer niet komt, zoeken we die op om te kijken wat er is. En mensen 
kunnen na de repetitie hun verhaal kwijt. Ik zong vroeger in operakoren, 
maar daar had je dat niet, daar moest iedereen meteen naar huis omdat 
ze de volgende dag weer moesten werken.” 
 

Het jubileumconcert van Cantabile vond plaats op zondag 20 oktober in 
MFA Symfonie, met medewerking van Wil van Leijsen (dirigent èn zang-
solist), Munira Yakunina en Muziekpraktijk Waterviool.  

 
Transferoverzicht:  

Wie speelt volgend seizoen waar in het amateurvoetbal?  
Vierde klasse zondag. Een hoop amateurvoetballers wisselden van club.  
                                                                           Sportredactie: 04-07-2019, 
 

WSJ 
 
Nieuw 
Sander Coehorst (VV ZIGO) 
Nicwell Landbrug (VV ZIGO) 
Mitch Jansen (VV ZIGO) 
Joey v. Nieuwamerongen (VV ZIGO) 
Anar Ismailov (OVC’26) 
Najib El Allouchi (Onbekend) 
Younes Douadi (KFC Poppel(BE) 
Manello Donders (GS 1038) (SV Reeshof) en 
tweelingbroer: 
Ricardo Donders (GS 1038) (SV Reeshof) 
Stan Stroobants (Willem II ama.) 
Harrie Mallens (Willem II ama.) 
 
Weg 
Harrie Hesselberth (The White Boys) 
Marlon Konings (The White Boys) 
Moaad el Bazzaz (OVC’26) 
Alban Raqi (OVC’26) 
 
Henk Weijters (GS V. 593) 



 

Copyright © Stichting Familiearchief Donders 

Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal bestand of 

op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de Stichting. 
  

Stichting Familiearchief Donders 

Atjehstraat 1 

5014 BK Tilburg 
   
email:    secr@dondersnieuws.nl 

internet:    www.dondersnieuws.nl 

facebook:           Dondersnieuws 

 

ING(Postbank):  Stichting familiearchief Donders 
IBAN:      NL 50 INGB 0000 0035 82 

BIC:     INGBNL2A 

 
K.V.K. inschrijvingsnummer: 41096249 

 

Aanleveren van kopij voor het volgende  
DondersNieuws graag vóór 15 april 2020.  
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Er was nogal wat te melden in dit DondersNieuws. 
Wij hebben de actualiteit even voor laten gaan, vandaar dat u het vervolg 
van “Het ooglijders Gasthuis ” nog van ons te goed heeft in de mei editie 
van 2020. 
 

Ook mist u nog de aanvullingen op onze genealogische database; van 
2018 en 2019  die komen in een apart katern later. 
 

De financiële verslaglegging zoals u die van onze stichting gewend bent 
met Balans en Exploitatierekening over het jaar 2018 zijn wij u ook nog 
verschuldigd.  
Ook daar gaan wij iets op verzinnen maar wij willen u toch wel vast melden 
dat het helaas bij een aantal abonnees aan de aandacht is ontsnapt om het 
abonnementsgeld over 2019 over te maken.  


