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Iedereen
is hier
welkom
De Eagle Shelter in Dongen is
genomineerd voor Appeltjes
van Oranje. Gewoon even
binnenlopen of op je gitaar
spelen zoals Conny Ariëns.
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Zo viert Oosterhout straks carnaval 2021:

‘Ondanks de beperkingen
veel energie en creativiteit’
Een thuiscarnaval. Met een quiz,
een alternatieve aftrap in de
Sint-Jansbasiliek en een online
kindermiddag. Kaaiendonk presenteert zijn carnavalsprogramma. ,,We gaan niet bij de
pakken neerzitten.”
Sjoerd Marcelissen
Oosterhout

Overal broeden dorpen en steden al
maanden op alternatieven voor carnaval. Met de huidige lockdown
zijn buitenactiviteiten niet of amper mogelijk, vandaar dat de meeste
plaatsen kiezen voor een volledige
online viering.
,,Ook wij hebben maanden geleden met mensen van een aantal actieve clubs bij elkaar gezeten. Maar
toen waren de beperkingen nog anders: mocht je buiten nog iets met

250 mensen doen. Dan ontstaan er
allerlei ideeën”, zegt Georgette
Schotanus van OCS De Smulnarren. ,,In november kwam er meer
realiteitszin en begon ons te dagen
dat fysieke zaken niet echt mogelijk
waren.”
Daarom viert Kaaiendonk nu
vooral online carnaval. Dat gebeurt
onder de leus. ‘Hatsekidezevierenwethuis!’ ,,Erg leuk dat de afgelopen
weken toch energie en creativiteit
ontstond om toch het een en ander
te doen.”
Zo wordt carnaval zaterdag ingeluid met D’n Historische Aftrap
vanuit de Sint-Jansbasiliek. Dit gebeurt vanaf 11.11 uur. Het boek over
66 jaar Kaaiendonk wordt gepresenteerd. Het jubileumfeest zelf is
uitgesteld, gehoopt wordt op een
waardige viering in 2022. Daarnaast
is er zaterdag de bekendmaking van

de Grootste Kaai 2021, ’s avonds is er
een digitale carnavalsquiz.
Op zondag zou normaal gesproken de optocht door de straten trekken. Voor die dag is er voorlopig
geen programma. Gebeurt er dan in
Oosterhout helemaal niets? ,,Wat
niet is, kan nog komen”, aldus
Georgette Schotanus. ,,Er ontstaan
diverse particuliere initiatieven.”
OCS De Smulnarren hoopt verder dat Kaaiendonk ‘Rood en
Gruun’ kleurt. ,,We dagen iedereen
uit om het huis, de straat of het

We dagen iedereen
uit om huis, straat of
plein te versieren
—Georgette Schotanus

plein te versieren in de carnavalskleuren.” Carnavalsdinsdag staat in
het teken van de Snotnarren en
Snotnarrinnekes. Van 15.00 tot
17.00 uur is er het evenement Kaaionline.

Alternatieve Sluiting

Dinsdagavond is het slot met d’n
Alternatieve Sluiting, inclusief de
bekendmaking van het motto. Alle
activiteiten zijn live te zien bij de
ORTS. De OCS stelt een thuiscarnavalpakket beschikbaar, om te
denken aan alle mooie tradities van
66 jaar Kaaiendonk.
Voor de oudere jeugd werkt OCS
De Smulnarren nog aan een alternatief voor KaaiKapot. Schotanus:
,,Waarbij jongeren bijvoorbeeld een
cocktailtje krijgen met een Spotifylijstje aan nummers.”
■

Meer info: smulnarren.nl

Top 100 Made
later in het jaar
MADE De Top 100 Made Live is
verplaatst naar september. Dat
laat de organisatie op Facebook
weten. Het evenement zou normaal gesproken in het pinksterweekend plaatsvinden. ,,Een tijd
geleden voelden wij al aan dat
dit misschien te vroeg was om
een knalfeest te organiseren.”
Vandaar dat is besloten om de
Top 100 Made Live te verhuizen
naar zaterdag 11 september. ,,Op
voorwaarde dat corona geen roet
in het eten gooit.” Volgens voorzitter Hans Dickens heeft de gemeente Drimmelen aangegeven
vóór de zomer geen evenementen toe te staan. ,,Daarom kiezen
we voor het eerste weekend na
de vakantie.”
Met ruim 3000 bezoekers is het
evenement een begrip in Made
en omstreken, waarbij zes coverbands uit de regio om de beurt
de 100 populairste rocknummers spelen. In 2020 werd de
Top 100 Made Live afgelast. ,,De
vorige jaar gekochte kaarten blijven geldig.” Parkfeest Oosterhout verkast naar begin september. De Kovvernacht verhuist
naar begin oktober.
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NOMINATIE APPELTJE VAN ORANJE

‘De Eagle Shelter is een
vrijplaats, honk zonder hokjes’
In de Eagle Shelter kennen ze alleen je voornaam, want achtergrond en status zijn niet
van belang. Er worden gratis allerlei activiteiten aangeboden. De Dongense
‘huiskamer’ is niet meer weg te denken. ,,Mensen onbevangen tegemoet treden.”
René van Peer
Dongen

e Eagle Shelter in Dongen is een van de veertig
projecten in Nederland
die genomineerd zijn
voor een Appeltje van
Oranje. Dat werd eerder deze week
bekend gemaakt. Dit jaar gaan de
prijzen naar projecten met het thema
Mentale kracht. Ze worden in mei
uitgereikt door koningin Máxima.
In de Eagle Shelter heerst rust. Een
man zit te schrijven aan een tafeltje.
Op een verhoging spelen twee mensen gitaar. Een groepje houdt zich
bezig met het maken van kaarten.
Twee meisjes staan achter de bar,
schenken koffie, thee en frisdrank.
Conny Ariëns overziet het allemaal
met een tevreden glimlach. Zes jaar
geleden was ze initiatiefnemer van
deze bijzondere huiskamer in Dongen. Ze is blij met de nominatie voor
een Appeltje van Oranje.
Ze hoeft niet per se met haar naam
in de krant, want de Eagle Shelter
gaat niet om haar, maar om de mensen die er komen. ,,De Eagle Shelter
is niet alleen vóór de bezoekers”, zegt
ze. ,,Zij maken deze plek. Ik heb het
opgericht omdat er een plek moest
zijn waar iedereen welkom is. Ongeacht afkomst, leeftijd, sociale status,
of hun levensverhaal. Het maakt niet
uit of je rijk bent of niet. Alle activiteiten zijn gratis. Mensen hoeven
niet te vertellen waarom ze hier zijn.
Ze kunnen eenzaam zijn, of even het
huis uit willen omdat ze thuiswerken. Het is prima als je hier alleen
maar koffie komt drinken.”

D

▲ Iedereen kan vrij
binnenlopen bij de
Eagle Shelter om gezamenlijk activiteiten
te ondernemen.
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Veel goodwill

Stigma’s doorbreken
De inspiratie voor Eagle Shelter ligt
in haar verleden. Ze heeft jongerenwerk gedaan, in de psychiatrie gewerkt, en gefungeerd als kwartiermaker voor kunstenaarsprojecten.
Bovendien heeft ze een aandoening
gehad waardoor ze nauwelijks meer
kon bewegen. ,,Ik heb ervaren dat
mensen alleen maar kijken naar wat
je niet kunt, in plaats van wat je wél
kunt. Het is van belang mensen onbevangen tegemoet te treden, zonder
ballast. We gebruiken hier alleen
voornamen. Zo geeft de Eagle Shelter
iedereen de kans om elkaar zonder
oordeel te ontmoeten. Daarmee
doorbreken ze stigma’s, ook die ze
zichzelf hebben opgelegd. Dat biedt
hen de mogelijkheid om te groeien.
Dit is een vrijplaats, een honk zonder
hokjes.”
Normaal gesproken krijgt de Eagle
Shelter bij de vrije inloop zo’n zestig
bezoekers over de vloer verspreid
over de dag. Daarnaast zijn er buiten
de openingstijden uiteenlopende

Deze plek is in de coronatijd alleen
maar belangrijker geworden. We zien
nu nieuwe bezoekers komen. Je
merkt dat mensen elkaar steunen en
zien, ook buiten de openingstijden.”

▲ Voor

deze man is het voeren van de kippen zeer rustgevend.

zelfregie-groepen. Voor mensen met
een hoge gevoeligheid, voor mensen
die verslaafd zijn aan alcohol en
drugs. Daarnaast zijn er jongerenavonden. Er is een ‘Repair Café’
waarin bezoekers kapotte spullen
met deskundige vrijwilligers kunnen
repareren. Bij een kledingswap kunnen mensen met gesloten beurs kleren ruilen. Ook is er onlangs een
groep begonnen voor mensen die fi-

nancieel in de knel raken. De groepen
zijn ontstaan op initiatief van de bezoekers zelf.
Tijdens de eerste lockdown was de
Eagle Shelter dicht. Toen was de plek
alle dagen online te bereiken. ,,Dat
was goed voor mensen die ondersteuning nodig hadden. De gemeente Dongen vindt ons werk zo
belangrijk, dat we toestemming gekregen hebben om open te blijven.

Deze plek is in
de coronatijd
alleen maar
belangrijker
geworden
—Conny Ariëns,
initiatiefneemster

De Eagle Shelter kan rekenen op veel
goodwill in Dongen. De instelling
krijgt geld van de gemeente op basis
van een jaarlijkse aanbesteding, maar
wordt ook financieel ondersteund
door sponsoren en donateurs. Woningbouwvereniging Casade heeft
eind december laten weten de Eagle
Shelter voor drie jaar te steunen. Ook
de Dongenaren zelf dragen hun
steentje bij, al is het maar met bouwmaterialen en afgedankte pallets voor
een verbouwing. Maar ook landelijk
is er erkenning. Movisie, het landelijk
kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken, heeft er vorig jaar twee dagen
rondgelopen en maakte een laaiend
enthousiast rapport op. Bij de overhandiging stelde staatssecretaris Paul
Blokhuis, dat er op andere plekken in
het land zulke instellingen opgezet
moesten worden.
Belangstellenden kunnen tot en
met 20 januari stemmen via
stem.oranjefonds.nl. Uit de tien projecten die de meeste stemmen krijgen, worden drie prijswinnaars gekozen. Die krijgen ieder 15.000 euro.

