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1970 - 50 Jaar Wijkcentrum De Wildacker - 2020
Wij vieren dit jaar 50 Jaar Wijkcentrum De Wildacker. Op 28 september 1970 werd
namelijk de Stichting Wijkraad Goirle-West opgericht; in juli 1992 werd deze stichting
omgezet in Stichting De Wildacker. Omdat er van feesten niet veel komt dit Corona-jaar,
vieren we het maar op papier. In aflevering 1 schetsten wij de voorgeschiedenis van de
Wildacker met de familie Van Erven die rond 1860 hier ging boeren. In aflevering 2 ging
het over de enthousiaste start in 1970 en het succesvolle verloop tot nu toe. Nu gaat het
over het gouden jubileum van Wijkcentrum De Wildacker dat we niet kunnen vieren, en
over de toekomst…

Aflevering 3
De Wildacker, vergroeid met de Goirlese samenleving [Slot]

De Wildacker anno 2020

Een echt feest gaat niet door
Vorige week zondag 11 oktober had het
moeten gebeuren: het gouden jubileum
van Wijkcentrum De Wildacker. De datum
stond al gemarkeerd in de agenda van
voorzitter Fons van Dijck. De voorbereiding was in januari al volop bezig. Er was
een grote tent gepland op het voorterrein
van De Wildacker. Want alle feestvierders
moesten erin kunnen! En toen kwam Corona, Covid-19 zeggen de kenners…. Het was
nog hartstikke druk geweest met Carnaval
eind februari 2020. En de week ervóór had
de heemkundekring nog een lezingavond
gehouden in de grote zaal van De Wildacker. Maar het noodlot voor het sociale leven
sloeg ook hier toe: de Wildacker moest half
maart dicht, knockdown. Pas eind augustus, na de zomervakantie, ging de Wildacker weer voorzichtig open. Voorzichtig ja,
met inachtneming van de spelregels van
het RIVM. U weet het allemaal. We zitten
er nog middenin, in de pandemie die maar
niet wil ophouden. Duimen en afwachten,
én ons goed gedragen, is het enige wat we
kunnen doen! Maar De Wildacker zal herrijzen, zeker te weten!
Bol van de activiteiten
Ik sprak met Fons van Dijck, de voorzitter,
over het heden en de toekomst van De
Wildacker. Fons zelf is aan het opknappen
van een heel vervelende aanval op zijn gezondheid: hij kreeg eind juli hartproblemen,
werd goed geholpen, maar de complicaties
waren toch niet mis… Hij knapt nu gelukkig
zienderogen op, heb ik zelf geconstateerd.
Dat moet ook, wat Fons heeft zijn hart verpand aan De Wildacker! Hij heeft ook alle reden om trots te zijn op zijn Wildacker. Alleen
al als ik naar de “Activiteitenfolder 2020”
van De Wildacker en De Deel kijk – zij zijn
immers gefuseerd - dat staat dat bol van de
activiteiten. Ik tel alleen al voor De Wildacker zo’n 34 activiteiten in de weekkalender,
en liefst 26 vinden elke week plaats in De
Wildacker: yoga, het Gemengd Koor, het
muziekensemble, de KBO schildersclub,
de bridge-drive, de bingo, een samenzang,
het jeugdschaken, de fotoclub Optiek, etc.
Werkelijk waar: je staat verbaasd van de
pluriformiteit aan activiteiten in ons wijkcentrum!
Fons beaamt dat: de Wildacker staat geen
dag stil, hooguit soms op zondag. En, zegt
Fons, dan zijn er ook nog de activiteiten in
het kader van de WMO bijgekomen: D’n
Inloop voor lichtdementerenden, de sa-

menzang Zingen &
Zo, en de zondag voor
alleenstaanden onder
de 60 SaZoVi (Samen
Zondag Vieren). Het
SCCG (Sociaal Culturele Centra Goirle),
waar de Wildacker
onder ressorteert, is
ook verantwoordelijk
om deze activiteiten
in te vullen, en met
succes. Ikzelf heb ook
nog de beste herinneringen aan Hoera70!,
een feestje dat we nu
al een aantal jaren in de herfst organiseerden
voor alle inwoners van Goirle en Riel die in dat

maar sinds ongeveer 15 jaar is de financiële ondersteuning door de gemeente geen
vanzelfsprekendheid meer… Althans, zegt
Fons, ik moet bijna om het jaar ons bestaan
verdedigen met een flinke speech op het
inspreekdebat met de gemeenteraad. Dat
loopt gelukkig telkens goed af, maar kost
ons wel veel kruim. Het tekent de onzekerheid in de gemeentepolitiek. Maar ook dat
hoort bij deze tijd: verantwoording afleggen
voor gemeenschapsgeld is goed, en streven
naar efficiency en effectiviteit zijn de kernwoorden van deze tijd!
Toekomstvisie
Ik merk het in het gesprek met Fons. Het
komt telkens weer terug op de kernvisie van
De Wildacker: openstaan voor initiatieven
van burgerparticipatie voor het welzijn
van de wijkbewoners, en dan vooral voor
de zwakkere doelgroepen. Dat is de essentie van het sociale wijkwerk, en dus van het
bestaansrecht van De Wildacker. Waar ook
het mooie woord buurthuis intussen is vervangen door wijkcentrum. We moeten mee
met de tijd!

Was de Wildacker in 1970 vooral op sleeptouw genomen door de jonge wijkbewoners, de jeugd van toen, nu is vergrijzing
ook bij De Wildacker letterlijk
zichtbaar! Bijna
alle verenigingen hebben
daar overigens
“Blick op…” heet de Nieuwsbrief voor de 120 vrijwilligers
last van: legt de
jaar 70 jaar werden, en die we voorschotelden jeugd van nu zich nog wel vast in een verwat er in Goirle en Riel allemaal voor activiteiten enigingslidmaatschap?? Nauwelijks merken
voor hen wel niet mogelijk zijn.
we: ze betalen liever per keer dat ze komen…
zo lijkt het, want geld hebben ze genoeg…
De Wildacker drijft op vrijwilligers
Bij de sport is dat wellicht minder het geval,
Het beheer en de organisatie van zo’n wijkcen- maar bijna alle sociaal-culturele verenigintrum als De Wildacker drijft op zijn vrijwilligers. gen merken het: waar blijft de verjonging?
En dat geldt niet alleen voor het bestuur (3
bestuursleden), maar eigenlijk voor alle activi- We kunnen niet wachten
teiten. Want zowel het beheer, de bardiensten Ook De Wildacker popelt om weer “volle
en de begeleiding van activiteiten, ze worden bak” te gaan. We mogen nog niet met Coroallemaal gedaan door één betaalde kracht, na, maar we willen allemaal zo gauw als het
de hoofdbeheerder, met een heel legertje kan weer. Ook de Wildacker hoopt Corona
van vrijwilligers. De fraaie Nieuwbrief van het gauw achter zich te laten, om de honderden wijkbewoners
en bezoekers weer te
kunnen verwelkomen.
Hoe eerder hoe beter!
Aan de huisvesting
en het enthousiasme
van de medewerkers
zal het niet liggen. De
Wildacker heeft het
in 50 jaar prima voor
elkaar gekregen. Met
De Deel samen is het
parool: Voorwaarts
met de Stichting CulAllemaal 70-jargen bij elkaar bij Hoera 70! in 2017
turele Centra Goirle!
Natuurlijk met dank
SCCG, “Blick op…”, gaat dan ook naar liefst 120
aan
de
gemeente,
maar
toch vooral aan al
medewerkers/vrijwilligers van De Wildacker en
die
vrijwilligers
van
een
halve
eeuw lang!
De Deel. Gastvrouwen en -heren zijn overigens
altijd welkom, zegt Fons! En De Wildacker zoekt
ook nieuwe (jongere) bestuursleden, het is
maar dat u het weet.
Onder het vergrootglas.
Ging de Wildacker
enthousiast
van
start in 1970 met
een doorgroei aan
activiteiten rond de
eeuwwisseling met
liefst 26 verenigingen die toen al thuis
waren in De Wildacker, toch kwamen er
ook haarscheurtjes
in zijn bestaan. Zeg Tekening van “de stal”: zo begon het ooit in 1970…

