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Vijf minuten voor 18.00 uur zater-
dagavond, de aanvang van de wed-
strijd Barcelona - Real Madrid, zet-
ten de supporters in het stadion
van Barcelona het clublied in.
Bijna 100.000 supporters schreeu-
wen het uit: ‘Un crit valent. Barca,
Barca, Barca.’ Catalaans voor ‘Een
krachtige kreet: Barca.’ De 150 Bar-
ca-fans die bijeen zijn in het Man-
demakers Stadion proberen het
met net zoveel passie mee te zin-
gen. De 150 kijken op een groot
scherm naar de wedstrijd.
De wedstrijd begint al om 18.00
uur. Vroeg voor een Spaanse top-
wedstrijd. De commentator van
de wedstrijd legt vlak voor de af-
trap uit hoe dat komt: „Het vroe-
ge tijdstip maakt het mogelijk dat
zo’n vierhonderd miljoen men-

sen wereldwijd naar deze wed-
strijd kunnen kijken.”
Een deel daarvan zit dus bijeen in
Waalwijk. Het eerste applausje
klinkt al snel in het Mandema-
kersstadion voor een mooi hakje
van een Barcelona-speler.
Barcelona komt al vrij snel op
voorsprong. Pas aan het einde van
de wedstrijd weet de ploeg de 2-0
te maken en lijkt de wedstrijd ge-
speeld. Madrid maakt uiteindelijk
nog 2-1.

door Niels van den Hoven

WAALWIJK – Als de spelers van
RKC Waalwijk de bus instappen
voor hun wedstrijd in Amster-
dam tegen Ajax, barst in het sup-
porterscafé van het Mandemakers
Stadion in Waalwijk het gejuich
los. Zo’n 150 Nederlandse fans
van FC Barcelona zien op een
groot scherm dat hun club op 1-0
komt. Het is niet zomaar een 1-0.
Het is de openingstreffer in El Clá-
sico, de klassieker. Barcelona -
Real Madrid. Het Ajax - Feye-
noord van Spanje.
Iedere keer als de twee Spaanse
clubs tegen elkaar spelen, komen
de leden van de Nederlandse Fan-
club Barcelona ergens in een voet-
balstadion in Nederland bij el-
kaar. Dit keer is dat bij RKC.
De fanclub bestaat veertien jaar
en telt zo’n 1250 leden.
Uitgedost in de blauw-rode club-
kleuren vertellen de Barca-fans
over hun liefde voor de club. Het
is het type voetbal, dat vloeiende
aanvalsspel met de Argentijn Mes-
si als leider, zeggen ze. En natuur-
lijk wijzen ze naar de vele Neder-
landers die sinds de jaren ’70
werkzaam waren voor de club.
Van Johan Cruijf tot Marc Over-
mars. Het draagt voor de leden
van Fanclub Barcelona allemaal
bij aan de status van de club. „Ik
ging al naar wedstrijden van Bar-
celona toen Franco nog dictator
was in Spanje. Je mocht toen ei-
genlijk niet voor Barca zijn. Het ei-
genwijze van het Catalaanse volk,
dat staat me aan,” zegt de Fries Jo-
han Huisman (65) die 2,5 uur reed
om bij de bijeenkomst te zijn.

door Niels van den Hoven

HEUSDEN – GroenLinks Heusden
doet niet mee aan de komende ge-
meenteraadsverkiezingen in
maart. Dat maakte de partij dit
weekeinde bekend. De partij trekt
zich de komende vier jaar terug
als volksvertegenwoordiger in de
gemeente Heusden en hoopt tij-
dens de gemeenteraadsverkiezin-
gen in 2018 weer op volle sterkte
te zijn. Dan wil GroenLinks weer
deelnemen aan de verkiezingen.
De partij richt zich de komende
vier jaar op het werven van nieu-
we mensen.
In de tussentijd gaat GroenLinks
Heusden zich op andere manie-
ren inzetten. „We moeten nog be-

slissen over de concrete invulling,
maar je kunt denken aan het hou-
den van bijeenkomsten en inspre-
ken tijdens raadsvergaderingen”,
zegt Marianne Merkx van de par-
tij.
GroenLinks gaat zich met name
richten op duurzame energie. Vol-
gens Merkx ontbrak het bij de ac-
tieve leden - een raadslid, drie
fractieondersteuners en drie ande-
re actieve leden - aan energie en
tijd om naast het raadswerk ook
buiten de raad actief te zijn.
GroenLinks heeft een zetel in de
Heusdense gemeenteraad. Die
wordt bezet door Peter Verboven.
GroenLinks was de afgelopen
twaalf jaar actief in de Heusdense
politiek.

BREDA – Loon op Zand mag vol-
gend jaar 100.000 euro bezuini-
gen op zalencomplexen De Werft
in Kaatsheuvel en De Wetering in
Loon op Zand, zo maakte de recht-
bank in Breda woensdag bekend.
De beherende stichting heeft ge-
noeg tijd gehad om te anticiperen
op de bezuiniging.
De stichting SMC, dat beide com-
plexen beheert, is bang de kosten
niet meer te kunnen betalen. Di-
recteur Wil van Amelsfoort ont-
sloeg de afgelopen jaren al drie
personeelsleden en krijgt de be-
groting nog niet of nauwelijks
rond.
Toch zal de directeur nu nog crea-

tiever moeten begroten. Sinds
mei 2011 is hij al op de hoogte van
de geplande bezuinigingen en
dus had de stichting er maar
meer rekening mee moeten hou-
den. „Een overgangstermijn van
ruim een jaar is in redelijkheid
toereikend”, aldus de rechter.
Ook de 50.000 euro korting op de
subsidie over dit jaar was volgens

de regels, aldus de rechter. Die
korting was bedoeld om alvast te
wennen aan een situatie met min-
der geld.
Vroeger vulde de gemeenteraad
tekorten op de begroting van de
stichting altijd achteraf aan. De ge-
meente Loon op Zand wil nu ech-
ter naar een situatie waarin SMC
een tevoren vastgesteld bedrag
krijgt, waarvan alles moet wor-
den betaald.
Mogelijk zullen verenigingen in
de gebouwen meer moeten gaan
betalen.
De stichting SMC kan nog wel in
hoger beroep bij de Raad van Sta-
te.

door Daphne van Breemen

WAALWIJK – Onder de noemer Leer
2013 organiseerde het Nederlands
Leder en Schoenen Museum in sa-
menwerking met de Nederlandse
Vereniging voor tassen- en schoen-
makers FeetBag zaterdag en zon-
dag een speciaal weekeinde met le-
zingen, demonstraties en work-
shops in het teken van leer.

Een bijzondere gast is Serge Vol-
ken, een leerkunstenaar uit Zwit-
serland, die ook eigenaar is van
een eigen schoenenmuseum en
een handelscentrum voor onder-
zoek naar archeologisch leer. Het
is voor Volken niet de eerste keer
dat hij in Waalwijk is. „In 2000 tij-
dens ‘Leather 2000’ was ik hier
ook al eens. Het is leuk om weer
terug te zijn. Ik zie het als een
kleine familiereünie.” Volgens de
leerkunstenaar is het goed dat het
schoenenmuseum in samenwer-
king met FeetBag een evenement
als Leer 2013 organiseert. „Het zet
Waalwijk op de wereldkaart op
het gebied van leer, schoenen en
design.” En dat is ook nodig,
vindt Volken. „Leer bewerken en
schoenen maken is al een eeuwen-
oude traditie, maar helaas sterft
dit vak uit. Het zijn alleen nog de
ambachtslieden die er zich mee
bezighouden.” Volken noemt het
vak dan ook cultureel erfgoed dat
bewaard moet blijven. „Vergelijk
het met de Werelderfgoedlijst
van UNESCO.”
Martise de Waardt (59) is een
groot fan van Volken en speciaal

voor hem vanuit haar woonplaats
Langelibbe in Friesland naar Waal-
wijk gekomen. Ze maakt dan ook
flink van de gelegenheid gebruik
om haar inspirator allerlei vragen
te stellen. „Mijn werk is door hem
geïnspireerd”, vertelt ze later. „Hij
leert je hoe je op leer tekent en
moet graferen, dat maakt het voor
mensen toegankelijk.”
Zaterdag werden voornamelijk le-
zingen gegeven, zondag waren er
vijf verschillende demonstraties.
Het doel van deze twee dagen is
promoten van het leerambacht.
Ondertussen lopen Peter Roesten-
berg (60) en John Damen (53), bei-
den uit Waalwijk, door het mu-
seum. „Ik zag van de week al toen
we dit bezoek naar het museum
planden dat er vandaag demon-
straties zouden zijn”, legt Roes-
tenberg uit. Wat het volgens de
heren extra leuk maakt, is dat
hun ouders vroeger in de schoe-
nenindustrie werkten.
Wim Blok, directeur van het Ne-
derlands Leder en Schoenenmu-
seum, is tevreden over Leer 2013.
„Er zijn zo’n honderdveertig man
geweest. En dat is genoeg, gezien
de demonstraties.” Gezien het
succes van afgelopen weekeind,
denkt Blok al aan een soortgelijk
evenement. „Dertien jaar geleden
hadden we Leather 2000. Veel
mensen die er toen waren zijn in-
middels gestorven. Dat houdt in
dat de leersector aan het vernieu-
wen is. Als ik daaraan denk, be-
gint het te kriebelen om die ver-
nieuwing van leertechnieken en
inzichten te laten zien.”

Vroeger vulde de gemeente-
raad tekorten op de begro-
ting van de stichting altijd
achteraf aan

Door het vroege tijdstip
kunnen 400 miljoen
mensen de wedstrijd zien
Commentaar bij de wedstrijd

� Barcelona komt op 1-0 in de wedstrijd tegen Real Madrid. De fans in het
Mandemakers Stadion zijn blij. foto’s Patrick Guitjes

‘Un crit valent:

�

150 Nederlandse
fans van de
voetbalclub
Barcelona
streken zaterdag
neer in Waalwijk.

Het Barca-lied klinkt
ook in Waalwijk

Geen GroenLinks Heusden bij
gemeenteraadsverkiezingen

FANCLUB BARCELONA

“

Loon op Zand mag bezuinigen op
De Werft en De Wetering

� Serge Volken (rechts) geeft tekst en uitleg tijdens een van de demonstra-
ties van Leer 2013. foto Patrick Guitjens

Op wereldkaart
door Leer 2013
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Pa was al fan in de tijd dat Johan
Neeskens en Johan Cruijff hun
geld verdienden in Barcelona. Mid-
den jaren ’70. In een tijd dat Barce-
lona nog lang niet de prijzenma-
chine was die het nu is.
Jos Wildenbergs dochter Marieke
(33) raakte besmet met het Barce-
lona-virus toen Giovanni van
Bronckhorst - voetbalnaam Gio -
in de jaren ’90 voor de club speel-
de. Omdat ze hem leuk vond.
„Toen Marieke fan werd, kwam
mijn liefde voor Barcelona weer
naar boven”, zegt de 62-jarige
Naaldwijker.
Inmiddels zijn de twee vaste waar-
den op de halfjaarlijkse fanclub-
dag van de Nederlandse Fanclub
Barcelona. Marieke zit in het be-
stuur en ontmoette haar vriend

bij de vereniging. „Ik volg Barcelo-
na ernstig”, zegt ze als haar ge-
vraagd wordt hoe vaak ze naar
wedstrijden van haar club kijkt.
Gemiddeld gaan ze drie keer per
jaar naar Spanje voor een wed-
strijd van Barcelona. Een van de
hoogtepunten voor Marieke: de
bekerfinale in Madrid tegen Real
Madrid, aartsrivaal van Barca. Al
koestert Marieke geen haat rich-
ting de Madrilenen. „Ik vind Real
een prima club.”

Vier keer brengt de Fanclub Barce-
lona een tijdschrift uit met achter-
gronden, nieuwtjes en interviews
over FC Barcelona. Jacco Meeuwis
(13) en Maarten de Schutter (14)
uit Nieuwegein hebben daar een
belangrijk aandeel in. De twee
vrienden houden interviews met
leden van hun fanclub. Ieder
kwartaal verschijnt er van hun
hand een verhaal in het magazi-
ne.
Maarten denkt even na over het
jaartal waarin hij Barcelona-fan
werd. „2008 denk ik. In ieder ge-
val kwam het door Pep”, zegt hij.
‘Pep’ is Josep Guardiola. Hij leid-
de Barcelona in die tijd als coach
met mooi voetbal naar de absolu-
te wereldtop. De naam Guardiola
staat ook achter op het shirt van

Maarten. Niet de naam van de Ar-
gentijse wereldster Messi? „Messi
is absoluut de beste speler die
ooit voor Barcelona speelde. Maar
ik ben fan van Guardiola. Zijn filo-
sofie spreekt me enorm aan. Heb
zijn biografie al vier keer gele-
zen”, zegt hij op een zakelijke
toon die profvoetballers na een
wedstrijd voor de camera ook wel
eens aan willen aanslaan. „Ik zie
mijn shirt als een eerbetoon aan
het werk van Pep voor de club.”

door Erik van Hest

KAATSHEUVEL – Het wordt een klas-
sieke setting waarin het evene-
ment Kaatsheuvel Danst zich 9 no-
vember zal afspelen. De sportzaal
van De Werft wordt die avond om-
getoverd tot een ouderwetse bal-
ruimte.

Tafeltjes staan rond de dansvloer
en serveersters zorgen dat het de
gasten aan niets ontbreekt. Maar
de ruim 300 stoelen blijven maar
een deel van de avond bezet,
want uiteindelijk moet iedereen
de dansvloer op. „Dansen is popu-
lair”, zegt Maurice van Overbeek

van de organiserende Harmonie
Kaatsheuvel. „Kijk maar naar
tv-programma’s als So You Think
You Can Dance. Daarom wilden
we graag een evenement organise-
ren waarin muziek en dans elkaar
ontmoeten.”
Ieder jaar wil het Groot Orkest
van de Kaatsheuvelse harmonie
een doel hebben om naartoe te
werken, zoals de driejaarlijkse
Night of Harmony, die in 2014
weer op het programma staat.
Maar voor dit jaar ontbrak zo’n
doel nog. Van Overbeek: „Omdat
we als orkest ook wel eens wat an-
dere muziek op de lessenaar wil-
den, namen we contact op met de

Kaatsheuvelse dansscholen Dy-
dans en Dance Wing Studio. Zo
ontstond het idee voor Kaatsheu-
vel Danst.” Ook covergroep New
Fresh Band werd benaderd en zo
staat 9 november een geheel
Kaatsheuvels gezelschap op de
planken met een breed spectrum
van muzikale genres. „Het orkest
heeft achttien nummers uitge-
zocht, van klassiek tot tango”,
zegt Van Overbeek. „Eerst treden
de harmonie en dansgroepen op.
Daarna wordt het podium ingeno-
men door de New Fresh Band en
worden de schijnwerpers gericht
op de dansvloer waar iedereen
welkom is.”

door Tim van Leeuwen

OUDHEUSDEN – De vrijwilligers van
de in augustus opgeheven Voedsel-
bank Oudheusden gaan door als
voedselbrigade. De vrijwilligers
hebben ook andere mogelijkheden
onderzocht, maar die bleken niet
haalbaar.

Het plan van de voedselbrigade is
het inzamelen van producten
voor de mensen die waren aange-
sloten bij de Voedselbank Oud-
heusden. De eerste inzamelingsac-
tie vindt plaats van 9 tot en met
14 december bij supermarkt
COOP. Klanten wordt dan ge-
vraagd of zij een product extra
willen kopen. Die producten gaan
dan naar de aangesloten twaalf ge-
zinnen.
Voedselbank Den Bosch sloot
haar dependance in Oudheusden
op 19 augustus. De strengere ei-
sen van de Voedsel- en Warenau-
toriteit zouden te hoge kosten
met zich meebrengen en veel
rompslomp.
De vrijwilligers wilden toch
graag wat doen voor ‘hun’ men-
sen. Er is, buiten de voedselbriga-
de, nog naar andere mogelijkhe-
den gezocht. Zoals het openen
van een uitgiftepunt van Voedsel-
bank Waalwijk. Die heeft nu
slechts één uitgiftepunt in Waal-
wijk. Maar, de Waalwijkse Voed-
selbak doet dat niet. „Wij hebben
ook geen punt in Waspik, dat is
maar acht kilometer hier van-
daan. En Oudheusden is niet eens
onze gemeente”, zegt een woord-
voerder van de Voedselbank.
Verder is onderzocht om als eigen
Voedselbank door te gaan. Daar-
over is gesproken met supermarkt
COOP in Oudheusden, maar dat
bleek niet mogelijk. De super-
markt werkt al samen met Voed-
selbank Den Bosch en zag het
niet zitten om met nog een apar-
te Voedselbank in zee te gaan.
De vrijwilligers gaan komende
weken nog praten met wethouder
Margo Mulder. In een eerder ge-
sprek tussen wethouder Mulder
en de vrijwilligers gaf Mulder aan
dat de 1000 euro voor de voedsel-
bank vrij wordt gehouden. De vrij-
willigers hopen dat dit nog geldt.

Toen Marieke fan werd,
speelde mijn liefde voor
Barcelona weer op

Mijn liefde voor Barcelona
begon toen Josep
Guardiola er trainer was

Jos Wildenberg (62) Maarten de Schutter (14)

Johan, Johan en Gio
ontbrandden de liefde

� Marieke Wildenberg en haar vader Jos Wildenberg zijn fanatieke fans van
Barcelona. Marieke is ook bestuurslid van de Fanclub Barcelona.

Barca, Barca, Barca!’

‘Messi de beste, maar
ik ben fan van Pep’

“ “

Iedereen de vloer op met
Kaatsheuvel Danst in De Werft

� Jacco Meeuwis (links) en Maarten de Schutter. Vrienden en Barcelona-lief-
hebbers. Ze dragen het uittenue van de club.

‘Bank’ gaat
door als
voedsel-
brigade
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van Barcelona het clublied in.
Bijna 100.000 supporters schreeu-
wen het uit: ‘Un crit valent. Barca,
Barca, Barca.’ Catalaans voor ‘Een
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ca-fans die bijeen zijn in het Man-
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met net zoveel passie mee te zin-
gen. De 150 kijken op een groot
scherm naar de wedstrijd.
De wedstrijd begint al om 18.00
uur. Vroeg voor een Spaanse top-
wedstrijd. De commentator van
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Het is de openingstreffer in El Clá-
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Real Madrid. Het Ajax - Feye-
noord van Spanje.
Iedere keer als de twee Spaanse
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de leden van de Nederlandse Fan-
club Barcelona ergens in een voet-
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kaar. Dit keer is dat bij RKC.
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en telt zo’n 1250 leden.
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kleuren vertellen de Barca-fans
over hun liefde voor de club. Het
is het type voetbal, dat vloeiende
aanvalsspel met de Argentijn Mes-
si als leider, zeggen ze. En natuur-
lijk wijzen ze naar de vele Neder-
landers die sinds de jaren ’70
werkzaam waren voor de club.
Van Johan Cruijf tot Marc Over-
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van Fanclub Barcelona allemaal
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ging al naar wedstrijden van Bar-
celona toen Franco nog dictator
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dat staat me aan,” zegt de Fries Jo-
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zich de komende vier jaar terug
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gen in 2018 weer op volle sterkte
te zijn. Dan wil GroenLinks weer
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vier jaar op het werven van nieu-
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In de tussentijd gaat GroenLinks
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richten op duurzame energie. Vol-
gens Merkx ontbrak het bij de ac-
tieve leden - een raadslid, drie
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serland, die ook eigenaar is van
een eigen schoenenmuseum en
een handelscentrum voor onder-
zoek naar archeologisch leer. Het
is voor Volken niet de eerste keer
dat hij in Waalwijk is. „In 2000 tij-
dens ‘Leather 2000’ was ik hier
ook al eens. Het is leuk om weer
terug te zijn. Ik zie het als een
kleine familiereünie.” Volgens de
leerkunstenaar is het goed dat het
schoenenmuseum in samenwer-
king met FeetBag een evenement
als Leer 2013 organiseert. „Het zet
Waalwijk op de wereldkaart op
het gebied van leer, schoenen en
design.” En dat is ook nodig,
vindt Volken. „Leer bewerken en
schoenen maken is al een eeuwen-
oude traditie, maar helaas sterft
dit vak uit. Het zijn alleen nog de
ambachtslieden die er zich mee
bezighouden.” Volken noemt het
vak dan ook cultureel erfgoed dat
bewaard moet blijven. „Vergelijk
het met de Werelderfgoedlijst
van UNESCO.”
Martise de Waardt (59) is een
groot fan van Volken en speciaal

voor hem vanuit haar woonplaats
Langelibbe in Friesland naar Waal-
wijk gekomen. Ze maakt dan ook
flink van de gelegenheid gebruik
om haar inspirator allerlei vragen
te stellen. „Mijn werk is door hem
geïnspireerd”, vertelt ze later. „Hij
leert je hoe je op leer tekent en
moet graferen, dat maakt het voor
mensen toegankelijk.”
Zaterdag werden voornamelijk le-
zingen gegeven, zondag waren er
vijf verschillende demonstraties.
Het doel van deze twee dagen is
promoten van het leerambacht.
Ondertussen lopen Peter Roesten-
berg (60) en John Damen (53), bei-
den uit Waalwijk, door het mu-
seum. „Ik zag van de week al toen
we dit bezoek naar het museum
planden dat er vandaag demon-
straties zouden zijn”, legt Roes-
tenberg uit. Wat het volgens de
heren extra leuk maakt, is dat
hun ouders vroeger in de schoe-
nenindustrie werkten.
Wim Blok, directeur van het Ne-
derlands Leder en Schoenenmu-
seum, is tevreden over Leer 2013.
„Er zijn zo’n honderdveertig man
geweest. En dat is genoeg, gezien
de demonstraties.” Gezien het
succes van afgelopen weekeind,
denkt Blok al aan een soortgelijk
evenement. „Dertien jaar geleden
hadden we Leather 2000. Veel
mensen die er toen waren zijn in-
middels gestorven. Dat houdt in
dat de leersector aan het vernieu-
wen is. Als ik daaraan denk, be-
gint het te kriebelen om die ver-
nieuwing van leertechnieken en
inzichten te laten zien.”

Vroeger vulde de gemeente-
raad tekorten op de begro-
ting van de stichting altijd
achteraf aan

Door het vroege tijdstip
kunnen 400 miljoen
mensen de wedstrijd zien
Commentaar bij de wedstrijd

� Barcelona komt op 1-0 in de wedstrijd tegen Real Madrid. De fans in het
Mandemakers Stadion zijn blij. foto’s Patrick Guitjes

‘Un crit valent:

�

150 Nederlandse
fans van de
voetbalclub
Barcelona
streken zaterdag
neer in Waalwijk.

Het Barca-lied klinkt
ook in Waalwijk

Geen GroenLinks Heusden bij
gemeenteraadsverkiezingen

FANCLUB BARCELONA

“

Loon op Zand mag bezuinigen op
De Werft en De Wetering

� Serge Volken (rechts) geeft tekst en uitleg tijdens een van de demonstra-
ties van Leer 2013. foto Patrick Guitjens

Op wereldkaart
door Leer 2013
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Pa was al fan in de tijd dat Johan
Neeskens en Johan Cruijff hun
geld verdienden in Barcelona. Mid-
den jaren ’70. In een tijd dat Barce-
lona nog lang niet de prijzenma-
chine was die het nu is.
Jos Wildenbergs dochter Marieke
(33) raakte besmet met het Barce-
lona-virus toen Giovanni van
Bronckhorst - voetbalnaam Gio -
in de jaren ’90 voor de club speel-
de. Omdat ze hem leuk vond.
„Toen Marieke fan werd, kwam
mijn liefde voor Barcelona weer
naar boven”, zegt de 62-jarige
Naaldwijker.
Inmiddels zijn de twee vaste waar-
den op de halfjaarlijkse fanclub-
dag van de Nederlandse Fanclub
Barcelona. Marieke zit in het be-
stuur en ontmoette haar vriend

bij de vereniging. „Ik volg Barcelo-
na ernstig”, zegt ze als haar ge-
vraagd wordt hoe vaak ze naar
wedstrijden van haar club kijkt.
Gemiddeld gaan ze drie keer per
jaar naar Spanje voor een wed-
strijd van Barcelona. Een van de
hoogtepunten voor Marieke: de
bekerfinale in Madrid tegen Real
Madrid, aartsrivaal van Barca. Al
koestert Marieke geen haat rich-
ting de Madrilenen. „Ik vind Real
een prima club.”

Vier keer brengt de Fanclub Barce-
lona een tijdschrift uit met achter-
gronden, nieuwtjes en interviews
over FC Barcelona. Jacco Meeuwis
(13) en Maarten de Schutter (14)
uit Nieuwegein hebben daar een
belangrijk aandeel in. De twee
vrienden houden interviews met
leden van hun fanclub. Ieder
kwartaal verschijnt er van hun
hand een verhaal in het magazi-
ne.
Maarten denkt even na over het
jaartal waarin hij Barcelona-fan
werd. „2008 denk ik. In ieder ge-
val kwam het door Pep”, zegt hij.
‘Pep’ is Josep Guardiola. Hij leid-
de Barcelona in die tijd als coach
met mooi voetbal naar de absolu-
te wereldtop. De naam Guardiola
staat ook achter op het shirt van

Maarten. Niet de naam van de Ar-
gentijse wereldster Messi? „Messi
is absoluut de beste speler die
ooit voor Barcelona speelde. Maar
ik ben fan van Guardiola. Zijn filo-
sofie spreekt me enorm aan. Heb
zijn biografie al vier keer gele-
zen”, zegt hij op een zakelijke
toon die profvoetballers na een
wedstrijd voor de camera ook wel
eens aan willen aanslaan. „Ik zie
mijn shirt als een eerbetoon aan
het werk van Pep voor de club.”

door Erik van Hest

KAATSHEUVEL – Het wordt een klas-
sieke setting waarin het evene-
ment Kaatsheuvel Danst zich 9 no-
vember zal afspelen. De sportzaal
van De Werft wordt die avond om-
getoverd tot een ouderwetse bal-
ruimte.

Tafeltjes staan rond de dansvloer
en serveersters zorgen dat het de
gasten aan niets ontbreekt. Maar
de ruim 300 stoelen blijven maar
een deel van de avond bezet,
want uiteindelijk moet iedereen
de dansvloer op. „Dansen is popu-
lair”, zegt Maurice van Overbeek

van de organiserende Harmonie
Kaatsheuvel. „Kijk maar naar
tv-programma’s als So You Think
You Can Dance. Daarom wilden
we graag een evenement organise-
ren waarin muziek en dans elkaar
ontmoeten.”
Ieder jaar wil het Groot Orkest
van de Kaatsheuvelse harmonie
een doel hebben om naartoe te
werken, zoals de driejaarlijkse
Night of Harmony, die in 2014
weer op het programma staat.
Maar voor dit jaar ontbrak zo’n
doel nog. Van Overbeek: „Omdat
we als orkest ook wel eens wat an-
dere muziek op de lessenaar wil-
den, namen we contact op met de

Kaatsheuvelse dansscholen Dy-
dans en Dance Wing Studio. Zo
ontstond het idee voor Kaatsheu-
vel Danst.” Ook covergroep New
Fresh Band werd benaderd en zo
staat 9 november een geheel
Kaatsheuvels gezelschap op de
planken met een breed spectrum
van muzikale genres. „Het orkest
heeft achttien nummers uitge-
zocht, van klassiek tot tango”,
zegt Van Overbeek. „Eerst treden
de harmonie en dansgroepen op.
Daarna wordt het podium ingeno-
men door de New Fresh Band en
worden de schijnwerpers gericht
op de dansvloer waar iedereen
welkom is.”

door Tim van Leeuwen

OUDHEUSDEN – De vrijwilligers van
de in augustus opgeheven Voedsel-
bank Oudheusden gaan door als
voedselbrigade. De vrijwilligers
hebben ook andere mogelijkheden
onderzocht, maar die bleken niet
haalbaar.

Het plan van de voedselbrigade is
het inzamelen van producten
voor de mensen die waren aange-
sloten bij de Voedselbank Oud-
heusden. De eerste inzamelingsac-
tie vindt plaats van 9 tot en met
14 december bij supermarkt
COOP. Klanten wordt dan ge-
vraagd of zij een product extra
willen kopen. Die producten gaan
dan naar de aangesloten twaalf ge-
zinnen.
Voedselbank Den Bosch sloot
haar dependance in Oudheusden
op 19 augustus. De strengere ei-
sen van de Voedsel- en Warenau-
toriteit zouden te hoge kosten
met zich meebrengen en veel
rompslomp.
De vrijwilligers wilden toch
graag wat doen voor ‘hun’ men-
sen. Er is, buiten de voedselbriga-
de, nog naar andere mogelijkhe-
den gezocht. Zoals het openen
van een uitgiftepunt van Voedsel-
bank Waalwijk. Die heeft nu
slechts één uitgiftepunt in Waal-
wijk. Maar, de Waalwijkse Voed-
selbak doet dat niet. „Wij hebben
ook geen punt in Waspik, dat is
maar acht kilometer hier van-
daan. En Oudheusden is niet eens
onze gemeente”, zegt een woord-
voerder van de Voedselbank.
Verder is onderzocht om als eigen
Voedselbank door te gaan. Daar-
over is gesproken met supermarkt
COOP in Oudheusden, maar dat
bleek niet mogelijk. De super-
markt werkt al samen met Voed-
selbank Den Bosch en zag het
niet zitten om met nog een apar-
te Voedselbank in zee te gaan.
De vrijwilligers gaan komende
weken nog praten met wethouder
Margo Mulder. In een eerder ge-
sprek tussen wethouder Mulder
en de vrijwilligers gaf Mulder aan
dat de 1000 euro voor de voedsel-
bank vrij wordt gehouden. De vrij-
willigers hopen dat dit nog geldt.

Toen Marieke fan werd,
speelde mijn liefde voor
Barcelona weer op

Mijn liefde voor Barcelona
begon toen Josep
Guardiola er trainer was

Jos Wildenberg (62) Maarten de Schutter (14)

Johan, Johan en Gio
ontbrandden de liefde

� Marieke Wildenberg en haar vader Jos Wildenberg zijn fanatieke fans van
Barcelona. Marieke is ook bestuurslid van de Fanclub Barcelona.

Barca, Barca, Barca!’

‘Messi de beste, maar
ik ben fan van Pep’

“ “

Iedereen de vloer op met
Kaatsheuvel Danst in De Werft

� Jacco Meeuwis (links) en Maarten de Schutter. Vrienden en Barcelona-lief-
hebbers. Ze dragen het uittenue van de club.

‘Bank’ gaat
door als
voedsel-
brigade
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