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Nieuwsbrief nummer 02 februari 2022
Inleveren kopij uiterlijk zondag 16 januari in de brievenbus Floralaan 17

Óf via email: Nieuwsbrief.maarheeze@gmail.com

***************************************************************
Ledenmutaties november/december
Opzeggingen:
Rectificatie: Mw. T. van de Voort (was tot onze spijt eerder vermeld als
overleden)
Dhr. A.N.M. Rijnaarts
Mw. J.M.F.P. Rijnaarts
Overleden:
Dhr. G.J.W.M. van Asten
Dhr. A.E. van Dijk
Mw. C.C.M. Willeme-Heeger

Mw. C. van Bakel - vd Nieuwenhof
Mw. M.J. Wieching-van der Palen
Dhr. J.P.E.A. Van Zon

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte met hun verlies.
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Van de bestuurstafel
In de laatste dagen van het jaar zou aan de
bestuurstafel een belangrijk onderwerp
van gesprek de invulling van de kerstviering
en de nieuwjaarsreceptie moeten zijn. Is
overal aan gedacht? Is alles geregeld voor
de muziek, de leuke activiteit, het eten en
drinken? Zijn er nog dingen die we kunnen
doen om het voor de deelnemers zo
gezellig mogelijk te maken?
Helaas hoeven we, net als vorig jaar, het niet over deze activiteiten te
hebben. Toen gingen we ervan uit dat dat eenmalig was en dat een jaar later
alles wel weer “normaal” zou zijn. Dat is jammer genoeg niet het geval, het
virus heeft ons nog steeds in de greep. De berichten over oplaaiende
besmettingen, overvolle ziekenhuizen en een nieuwe variant zorgen voor
onrust en onzekerheid in deze toch al donkere dagen.
Er valt maar weinig te organiseren en dat is af en toe best wel frustrerend,
maar dat wil niet zeggen dat aan de bestuurstafel somberheid en
teleurstelling de boventoon voeren, want er gebeuren nog zoveel positieve
dingen.
Zo werd juist vóór onze bestuursvergadering in december een grote stapel
dozen bezorgd met daarin de kerstattenties voor onze leden. Het gaf een
goed gevoel die grote hoeveelheid (460 heerlijke kerstkransen) te zien
staan, wetende dat we weer op zoveel adressen deze attenties als een klein
lichtpuntje zouden gaan bezorgen.
En er waren nog meer lichtpuntjes: In de keuken stond tot onze verrassing
een grote hoeveelheid tassen en zakken gevuld met allerlei levensmiddelen
en lekkernijen. Genoeg om prachtige kerstpakketten te maken voor mensen
in ons dorp, die heel weinig te besteden hebben en ontzettend blij zijn met
een extraatje voor de Kerst. Wat fijn dat er zoveel gebracht is en we -daar
waar het hard nodig is- een lichtpuntje kunnen brengen.
Deze zaken en daarbij opgeteld de grappige kerstversiering waarmee we
verwelkomd werden in de hal van Onze School en de prachtige kerstboom
en versieringen in Ons Kwartier, vormden zoveel lichtpuntjes, dat we met
een warm gevoel aan de vergadering konden beginnen. Dank aan de
vrijwilligers die voor de kerstversieringen gezorgd hebben.
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In deze tijd waarin gemakkelijk iets te vinden is om over te mopperen,
moedeloosheid over alles wat niet kan en mag op de loer ligt, is het de kunst
om te zoeken naar de lichtpuntjes, die er zeker nog zijn als je ze wilt zien.
Lichtpuntjes kun je zoeken, maar ook uitdelen: een praatje maken, een
telefoontje, een boodschap doen, een kaartje of mailtje sturen. Zeker in
deze speciale tijd van het jaar kunnen we daarmee veel voor een ander
betekenen. In dat kader past ook de wensboom, die weer in Ons Kwartier
een plaatsje heeft gekregen.
Hopelijk komen er veel hartewensen in te
hangen en kunnen er weer veel mensen
verrast worden.
Om dat voor elkaar te krijgen zijn financiële
giften heel welkom. Onze vrijwilligers hebben
daar al een bijdrage aan geleverd door hun
fooienpot te schenken aan de wensboom. Een
heel mooi gebaar!
Onze nieuwjaarswens voor 2022 sluit daarbij
aan: We wensen u in deze donkere dagen en
voor het hele jaar 2022: gezondheid en geluk
en veel lichtpuntjes om te geven en te
ontvangen.

Samen
heeft nog nooit zoveel
betekenis gehad als in het afgelopen jaar

laten we de momenten dat we
samen kunnen zijn daarom koesteren
we wensen jullie heel veel “samen”
en gezondheid in het nieuwe jaar.
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Ons Kwartier weer gesloten
In de persconferentie van zaterdag 18 december is aangekondigd dat
Nederland weer in lockdown gaat. De nieuwe variant omikron verspreidt
zich zo snel dat dit noodzakelijk geacht wordt. Voorzichtigheidshalve
hebben we besloten om Ons Kwartier voorlopig ook te sluiten. Het is nog
een tijd gelukt om open te blijven en de activiteiten, waarbij het houden
van voldoende afstand mogelijk is, door te laten gaan. Dat alles wel met het
in acht nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen.
We denken dat dit onder de huidige omstandigheden niet verantwoord is,
vooral omdat onze bezoekers en vrijwilligers tot de risicogroep behoren.
Dus is er (met pijn in het hart) een punt gezet achter alle activiteiten en ook
de inloop. Dat zal in ieder geval duren tot 17 januari, de datum die
genoemd is in de persconferentie. Het is triest dat dit opnieuw gebeurt.
Triest voor ondernemers die hun zaak moeten sluiten, triest voor de
mensen die thuis moeten werken en daarbij ook nog de kinderen op
moeten vangen, triest voor jongeren die niet naar school kunnen en niet de
dingen kunnen doen waar ze normaal plezier aan beleven. En zeker ook
triest voor ouderen die zich erg eenzaam kunnen voelen door alle
maatregelen. Aandacht voor elkaar is weer extra belangrijk.
Mocht er nieuws komen of iets veranderen dan laten we dit meteen weten
via een e-mailbericht en een mededeling op de website. We wensen
iedereen sterkte toe met deze zoveelste tegenvaller in coronatijd.
Wees voorzichtig, wees er voor elkaar en heb het zo goed mogelijk.

De gastdames gaven
het goede
voorbeeld.
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Verrassingspakketten in Maarheeze weer één groot succes!!!
Wat 4 jaar geleden begonnen is met een gesprekje in de Jumbo tussen mij
en een inwoonster van Maarheeze is inmiddels uitgegroeid tot een super
mooi project waar iedereen een warm gevoel van krijgt in deze donkere en
koude maanden.
Het is gewoon hartverwarmend om te horen en zien hoeveel mensen ook dit
jaar dit initiatief van de verrassingspakketten ondersteunen.
Er werden heel veel spulletjes, tassen vol, afgegeven in “Onze School”, of ik
kreeg ze tijdens mijn afspraken mee. Maar daar bleef het niet bij. Ook een
super mooi geldbedrag en een aantal tegoedbonnen te besteden bij onze
plaatselijke ondernemers werden er afgegeven. Van het binnengekomen
geld hebben we de pakketten aangevuld met nog meer tegoedbonnen welke
nog een heel jaar te gebruiken zijn.

Lieve mensen, dit jaar heb ik door de bijdrage van velen van jullie samen met
de werkgroep maar liefst 18 mooie goed gevulde dozen kunnen maken, die
ik zelf samen met een vrijwilliger vlak voor kerst bezorgd heb bij inwoners
van Maarheeze die het, om wat voor reden dan ook, niet gemakkelijk
hebben en die we heel blij hebben kunnen maken met dit extraatje.
De reacties van de ontvangers wil ik jullie niet onthouden. Totaal
overdonderd, verbaasd en met tranen in de ogen vragend: “is dit voor mij?,
is dit écht voor mij??? Ik weet niet wat ik moet zeggen, ben er stil van” Zeg
maar niks zei ik, jouw reactie zegt genoeg.
Namens de ontvangers, de vrijwilligers van de werkgroep en mezelf…
Heel heel heel hartelijk bedankt allemaal!
Marina Bukkems- te Dorsthorst
Sociaal Makelaar Maarheeze
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Plant van de maand: Viooltje
Viola tricolor var. Maxima, de reuze- of tuinviool stamt af van het driekleurig
viooltje, dat je tegenwoordig weer op veel plaatsen in Cranendonck in het
wild kunt tegenkomen. Kwekers waren zo gecharmeerd van deze plant dat
ze net zo lang gekruisd hebben totdat ze de reuzenviool hadden gecreeerd.
Er bestaan heel veel soorten viooltjes: het maarts-, bos-, moeras-, akker-,
honds- of driekleurig viooltje en de lijst is nog lang niet compleet. Al eeuwen
werd het viooltje gebruikt als een geneeskrachtig kruid tegen hoest, reuma,
longziekte of blaasontsteking.
Het viooltje is het symbool van de herinnering. In het Frans heet de plant
pensee, in het Engels pancy wat is afgeleid van franse woord
penser = denken. De plant sprak ook tot de verbeelding. Shakespeare
schreef de Midzomernachtsdroom, waarin iemand viootjessap in het oog
van zijn aanbedene druppelde om haar verliefd te laten worden.

De bloemen van het viooltje kun je ook in de winter bewonderen. Bij vorst
laten ze hun kopjes hangen maar herstellen snel als het weer dooit. Je kunt
de bloemen eten, leuk om de sla te versieren.
Tuinman Leo heeft ervoor gezorgd dat de bakken bij Onze School er de hele
winter en voorjaar fleurig uitzien.
Nel Meulman
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Koersballen een sport voor iedereen!
Met gepaste trots kunnen we zeggen dat in Ons Kwartier/Onze School een
grote variëteit aan activiteiten plaats vindt: voor elk wat wils! In iedere
Nieuwsbrief lichten we een van deze activiteiten eruit, om daar wat meer
bekendheid aan te geven. We hopen daardoor meer mensen enthousiast te
maken voor zo’n activiteit. Onbekend maakt immers onbemind. Dat willen
we met deze artikelen voorkomen en de deelname aan de verschillende
activiteiten stimuleren.
Vandaag staat het koersballen in de schijnwerper.
Koersbal is een sport waar je veel plezier aan kunt beleven. Het spel is leuk
om te doen; het is spannend; het is gezellig omdat je het samen speelt; en
daarbij ook nog gezond, want het past onder de noemer ‘gezond bewegen’.
Doordat koersbal geen zware inspanning vereist, kan deze sport tot op hoge
leeftijd gespeeld worden. Bijkomend voordeel is dat koersbal meestal
binnen gespeeld wordt en weersomstandigheden geen rol spelen. Alle reden
dus om deze sport ook in het programma van Ons Kwartier op te nemen.
Dank aan de mensen die zich daarvoor ingezet hebben!
Op woensdagmiddagen wordt de groene mat (8 m. lang en 2 m. breed )in
Ons Kwartier uitgerold en vanaf 13.30 uur wordt er gespeeld. Ik mag een
middag meekijken bij deze voor mij nog onbekende sport en hier volgt het
verslag daarvan.
Langs de mat staat een rij stoelen
opgesteld waarop de deelnemers
plaats nemen. Ze zitten zo op de
eerste rang van de tribune en kunnen
het spel van hun clubgenoten heel
goed volgen.
Het eerste wat moet gebeuren is
nummertjes trekken om de
tweetallen te vormen die deze
middag tegen elkaar spelen. Het
toeval bepaalt dus wie jouw
tegenspeler is, dat is prettig geregeld,
want daardoor speel je met ieder van
de deelnemers wel eens en leer je
elkaar goed kennen.
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De spelleiders zijn Angeline van Diesen en Frans Timmermans. Zij zorgen
ervoor dat alles in orde en aanwezig is voor het spel, geven aanwijzingen als
dat nodig is en Angeline houdt nauwkeurig de puntentelling bij.
Ik ken het spel helemaal niet, maar krijg goede uitleg en gaandeweg de
middag begrijp ik er steeds meer van en wordt het steeds leuker en
spannender om naar te kijken. Om de beurt komen de tweetallen aan de
mat en spelen tegen elkaar. Ze krijgen ieder vier ballen die ze om de beurt
op de mat mogen rollen. Eerst wordt het kleine witte balletje (de jack) op
de mat gerold. Daarna moeten de spelers proberen hun bal zo dicht mogelijk
bij de jack te rollen. Dat lijkt op jeu-de-boules, maar pas op, koersbal is een
spel vol verrassingen. De ballen zijn namelijk niet helemaal rond, ze hebben
een afwijking naar links of rechts, dus of je nu wilt of niet, een koersbal
maakt altijd een kromme koers. De bal precies dáár krijgen waar je hem wilt
hebben, is dus een extra uitdaging.
Maar ik zie dat verschillende spelers heel goed kunnen inschatten hoe de bal
zal gaan rollen en welke bocht die zal gaan nemen, zodat die op de plek
komt waar ze de bal willen hebben. Wie nog wat minder ervaring heeft krijgt
goede aanwijzingen waardoor het steeds beter lukt. Net als bij jeu-de-boules
kan je tegenstander je bal (die juist zo goed lag) verder weg stoten, wat
iedere keer weer plezier oplevert bij de toeschouwers, die het spel
nauwlettend volgen.
Het gaat er heel gezellig aan toe bij deze koersbalclub. Er wordt heel sportief
gespeeld, het is echt een competitie, maar het plezier staat voorop. De
deelnemers genieten van het spelen als ze aan de beurt zijn, maar ook van
het kijken naar elkaars spel. En bij iedereen gaat het de ene keer goed en de
andere keer mis.
Geen probleem als je er maar plezier in hebt, dat is het voornaamste.
Na een goed uur spelen is het tijd voor een pauze, die gebruikt wordt om bij
een kopje koffie even gezellig te buurten. Angeline gaat rond met heerlijke
cake. “Heel gezond”, volgens haar “want er zit heel veel eiwit in!”.
Na de pauze worden er opnieuw nummertjes getrokken om voor de
afwisseling weer andere tweetallen samen te stellen. Vol enthousiasme
wordt begonnen aan de tweede helft die weer ongeveer een uur duurt. Als
de wedstrijd afgelopen is worden de uitslagen bekend gemaakt en de prijsjes
uitgedeeld aan de gelukkigen van die middag. (Om die prijsjes te bekostigen
betalen de deelnemers per keer € 1,50.)
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Het was echt een heel leuke middag om mee te maken. Koersballen is een
verrassend, spannend en gezellig spel. De spelregels zijn eenvoudig te leren,
dus beginners kunnen direct hun partijtje meeblazen. U bent van harte welkom om eens een keer vrijblijvend te komen kijken. Alle kans dat u door het
enthousiasme van de deelnemers zin krijgt om mee te gaan doen. Maar alleen kijken en aanmoedigen is ook heel gezellig.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij Angeline van Diesen telefoon 591502.
(Zodra corona dit weer mogelijk maakt.)
Wil Thijssen.
ps. Nog een goed bericht voor de koersbalspelers: er is een mooie nieuwe
mat aangeschaft. Dat zal het speelplezier zeker nog verhogen!

*************************************************************
Wist u dat;
•
Onze School, ondanks Corona en nu de lockdown, toch weer in kerststemming is gebracht
•
Er dit jaar een kerstboom staat die is geschonken en geleverd door
Tiny van Mierlo
•
Deze boom nu eigenlijk tevergeefs staat te pronken in Ons Kwartier,
terwijl de vrijwilligers zo hun best hebben gedaan om er een sfeervol
Ons Kwartier van te maken
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Vervolg wist u dat;
•
Er verschillende mooie kerststukjes te bewonderen waren, door Rita
Masselink gemaakt
•
De kerstman, soms met mondkapje op, weer pronkt in de entree bij
de Oude Boom
•
We alle vrijwilligers die hebben gewerkt aan de aankleding van Onze
School en Ons Kwartier daarvoor weer hartelijk bedanken
•
Het wel met een verdrietige ondertoon is, nu de deuren weer
gesloten zijn
•
Het heel lastig is als je namen noemt, omdat je dan andere mensen
niet noemt en dat dan weer pijnlijk is
•
Het ons daarom past om een dank je wel uit te spreken naar alle
vrijwilligers en dat ook dit jaar weer gelukt is, in de vorm van een
pakketje vlak voor Sinterklaas
•
Er voor gekozen is om voor de maand januari geen agenda te plaatsen
in deze Nieuwsbrief, omdat we verwachten dat de activiteiten dan de
hele maand stilliggen
•
U, zodra we open gaan, dan dagelijks van 10.00 tot 16.30 u terecht
kunt voor een lekker en nog steeds betaalbaar kopje koffie of thee
met een koekje en een kletspraatje
•
Er dit jaar nog meer spulletjes gebracht zijn voor de
verrassingspakketten dan de vorige keer, nu ook van verschillende
niet leden die de weg naar Ons Kwartier hebben gevonden
•
We iedereen daarvoor heel erg bedanken en zeker weten dat de
pakketten goed terecht komen
•
De Wensboom actie ook weer gestart is
•
U een financiële bijdrage kunt geven voor de Wensboom en daarvoor
contant geld in een envelop kunt stoppen in de brievenbus in de gang
bij Ons Kwartier, maar dat u ook een bedragje kunt overmaken.
Informatie hierover elders in de Nieuwsbrief staat
•
U uw wens voor de Wensboom ook in een eigen envelop in de
brievenbus bij Ons Kwartier kunt doen, u wel duidelijk moet aangeven
voor wie de wens is en wie de afzender is
•
Onze School tijdens de sluiting van Ons Kwartier alleen te betreden is
via de ingang aan de Oude Boom
Wij iedereen ondanks alles, een gezellige rustige Jaarwisseling wensen en
veel goeds en gezondheid voor het jaar 2022!
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Puzzel Januari 2022
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende
nummer.
Horizontaal: 1 verdoving 6 keerzang 12 eens 13 dienstbode 14 borstbeen
16 knaagdier 18 aanwijzend vnw. 19 bouwland 21 plus 22 vorstenzetel
24 Europees Kampioenschap 25 duinpan 26 weggebruiker 27 lof 28 daar
30 voorbij 31 populair 33 buislamp 34 hoofdstad van Albanië 37 stiekem
40 etcetera 41 een zeker iemand 42 tuinhuis 45 treiteren 48 Japans bordspel
49 overdreven 50 tot en met 51 reeds 53 grote bijl 54 deel v.e. dynamo
56 Turks bevelhebber 57 muzieknoot 58 deel v.h. bestek 59 loofboom
60 100 vierkante meter 62 hevig 63 vochtig 65 knop op het toetsenbord
66 ongevuld 68 gevaar 70 smaldeel 71 roofvogel.
Verticaal: 1 epiloog 2 zeehond 3 compagnon 4 nageslacht 5 halteplaats
7 voortreffelijk 8 sprookjesfiguur 9 Romanum Imperium 10 pl. in Gelderland
11 metaal 15 traag 17 deelteken 18 afgemeten portie 20 bontsoort 23 Oude
Testament 29 dierentuin in Amsterdam 32 stijl 35 Europeaan 36 tennisterm
38 roem 39 watering 42 kaartspel 43 uitstalruimte 44 strijdmacht
45 bouwmateriaal 46 Waddeneiland 47 deel v.d. vinger 48 autowerkplaats
52 eerroof 55 niet parkeren 61 iedere persoon 62 ledikant 64 gesloten
65 gravin van Holland 67 en andere 69 oosterlengte .
Stuur uw oplossing per post of email naar de redactie van de Nieuwsbrief
voor zondag 16 januari (inzenddatum kopij nieuwsbrief volgende maand).
Zie pagina 2 voor inzendadres
Vermeld duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer.
De goede inzender wordt beloond met bonnen tot een waarde van € 10,00
af te halen in Ons Kwartier en te besteden in Ons Kwartier.
Bij meerdere goede oplossingen wordt de prijswinnaar middels loting
bekend gemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Redactieleden en bestuursleden zijn van deelname uitgesloten.
De prijswinnaar wordt in de eerstvolgende Nieuwsbrief bekend gemaakt.
Oplossing en prijswinnaar puzzel Nieuwsbrief december 2021
Oplossing: VOGELTREK en de prijswinnaar is M.H.M. Janssen
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Seniorenvereniging Maarheeze Belangenvereniging voor 50+
IBAN Banknummer: NL45 RABO 01307.05.969
Opgericht 10 maart 1960 Ingeschreven bij K.V.K.-Eindhoven nr. 17229531
Contributie: € 20,= per jaar
Inschrijven: d.m.v.: inschrijfformulier te verkrijgen bij het secretariaat of in
Ons Kwartier en inleveren in Ons Kwartier.
Afmelden: gaarne schriftelijk óf via email bij de ledenadministratie:
Schriftelijk: Peter Joppen, Bruine Akkers 17, 6026 DL Maarheeze.
Via email: phwjoppen1946@kpnmail.nl óf ons.kwartier@kpnmail.nl
**************************************************************
Contactpersonen activiteiten:
Bezorging Nieuwsbrief en Ons: Martien Heesterbeek tel 592255
Biljarten: Martien Heesterbeek tel 592255
Bloemschikken: Rita Masselink tel 06 295 085 40
Computerclub: Jo van Megen tel 593303
Darten: Tiny van Mierlo tel 06 384 999 53
Eetpunt: Willy Kuipers tel 06 133 134 07
Fietsen: Peter Joppen tel 593247
Fotoclub: Anja Matheeuwsen, anja@luckymail.com
Gezond bewegen: Diana Guns-van Casand tel 06 135 032 78
Haakaan: Inge Ploegmakers tel 06 409 434 04
Kaarten: Leo Dekkers tel 592387
Kienen: Mariet van Geldrop tel 592699
Kleuren voor volwassenen: Diana Peskens tel 591741
Koersballen: Angeline van Diesen tel 591502
Leesclub: Wil Thijssen tel 592550
Mannen van metaal: André Thirion tel 06 171 516 99
Naaimachine clubje: Corrie Rozenveld tel 591027
Nieuwsbrief: Andre Meulman tel 592276
Sjoelen: Frans Timmermans tel 06 214 301 61
Tuinieren: Tiny van Mierlo tel 06 384 999 53
Volksdansen: Anny van Weert tel 593728
Voorzitter Werkgroep Ouderenadviseurs: André Oud tel 591337
Vrij kaarten op dinsdag: Harrie van Horne tel 592173
Wandelen op zondag: Gerrit van Hees tel 06 513 457 31
Ziekenbezoek: Maria Rijkers tel 591523
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Bestuurssamenstelling Seniorenvereniging Maarheeze
Voorzitter:
Arno Baks, tel 592019, email: arnobaks@upcmail.nl
Secretaris:
Willy Kuipers, tel 06 133 134 07,
email: seniorenverenigingmaarheeze@gmail.com
Penningmeester:
Frits van Meijl, tel 06 291 326 31, email: frits.van.meijl@gmail.com
Voorzitter Werkgroep Algemene Zaken/Activiteiten:
AnneMarie van Kuijk, tel 06 360 400 19,
email: annemarievankuijk@gmail.com
Algemeen lid:
Wil Thijssen , tel 592550 email: wil.thijssen.hendriks@gmail.com
Bestuurslid namens de beheerders:
Willem van Gijzel, tel 06 510 644 27 email: willemvangijzel@gmail.com
**************************************************************
Overzicht beheerders Onze School - Tel. Onze School 0495 623589
Maandag
Huub Peskens
tel 06 304 392 05
Late middag
Hans van den Akker
tel 06 274 488 51
Avond
Harrie van Horne
tel 06 431 514 50
Dinsdagochtend
Middag

Willem van Gijzel
Harrie van Horne

tel 06 510 644 27
tel 06 431 514 50

Woensdag

Beppie Draad

tel 06 365 417 22

Donderdagochtend
Middag
Avond

Tiny van Mierlo
Frits van Meijl
Wisselend

tel 06 384 999 53
tel 06 291 326 31

Vrijdag

Gerrit van Hees

tel 06 513 457 31

Reserves

Anne Marie van Kuijk
tel 06 360 400 19
Arno Baks
tel 06 519 720 59
Zaterdag en zondag wisselende diensten
**************************************************************
Onze School is altijd te bereiken via telefoonnummer 0495 623589
Website vereniging: www.seniorenverenigingmaarheeze.nl
Emailadres Nieuwsbrief: Nieuwsbrief.maarheeze@gmail.com
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Deze maand als bijdrage van Literatuurke een gedicht van Veerle Dietvorst
Bladeren
Kleurrijk nog,
geurend naar langzaam vergaan.
Gevallen bladeren
een verend dek op het pad.
Knisperende bladeren
onder mijn voeten.
Ritmisch
breken ze de stilte.
Stap voor stap verder,
dieper verzonken
in mijn jas.
Dieper verzonken
in gedachten,
over dat wat achter me ligt.

**************************************************************
Ons Kwartier
Deze maand geen activiteitenagenda, gezien de lockdown en
het gesloten zijn van
Ons Kwartier tot in ieder geval
17 januari. We houden u op de
hoogte van eventuele
veranderingen via de website of
een mailbericht.
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