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Van de bestuurstafel 
 
Het bestuur van onze seniorenvereniging wenst u een gelukkig maar vooral 
een gezond 2020. Wij hopen dat al uw wensen in vervulling mogen gaan. Het 
is u allen gegund. 
 
De activiteiten van onze vereniging en zeker die in “Ons Kwartier” in “Onze 
School” plaatsvinden, worden zeer gewaardeerd. Dit blijkt uit een stijging 
van het aantal bezoekers, zoals met name bij biljarters, gezond bewegen, 
darten, fotoclub, filmbezoekers en uiteraard de stijging van ons ledenaantal.  
 
Volgens de ledenadministratie hebben we per 1 januari 2020 628 leden en 
blijven we daarmee de grootste vereniging van Maarheeze. 
Inschrijvingsformulieren worden er nog ieder week verstrekt, zodat de 
verwachting is dat het ledenaantal zal blijven stijgen. 
 
Voor wat betreft 2019 kunnen we naast onze wekelijkse activiteiten 
terugkijken op de volgende grote bijeenkomsten: 

Als eerste was er op 5 januari onze nieuwjaarsviering. Deze werd door 
ruim 100 personen bezocht; 

Vrijdag 4 oktober vierden we hier in “Ons Kwartier” de dag van de 
ouderen.  Na de presentatie door de Rabobank over 
internetbankieren, waarbij ook gewezen werd op gevaren van 
fraude, werd een, als zeer goed ervaren, lunch geserveerd. Hierna 
volgde een optreden van “Dikke Mik”, een uit  4 mannen bestaande 
volksmuziekgroep, die met herkenbare Brabantse volksliedjes de 
ruim 90 aanwezigen een onvergetelijke middag bezorgd hebben. 

Op zaterdag 2 november hadden we het feest om al onze vrijwilligers te 
bedanken. De foto-dorpsquiz, die was opgesteld door leden van de 
fotoclub en werd gepresenteerd door Erik Mulder, was een geweldig 
succes. Het traditionele buffet was ook dit jaar weer super goed 
verzorgd en erg lekker. 

De kerstvieringen zijn helaas door slechts circa 120 personen bezocht.  
Vorige jaar waren er dit nog circa 150. Mogelijk ligt de oorzaak in 
onze keuze om de viering op vrijdag en zaterdag te laten 
plaatsvinden in tegenstelling tot vorig jaar toen de activiteiten op 
donderdag en vrijdag werden georganiseerd. Helaas voor de 
wegblijvers want de vieringen hadden volgens de bezoekers een 
heel hoog niveau door met name het optreden van Marie Christien. 
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Vervolg van de bestuurstafel 
 
Deze, maar ook alle overige activiteiten waren niet mogelijk geweest zonder 
onze vrijwilligers.  
 
Naast deze vrijwilligers zijn ook meerdere personen door het jaar heen actief 
voor onze vereniging als cliëntondersteuner, vrijwillige ouderenadviseur, als 
belastinginvuller, als lid van de onderhoudsploeg of als bezorger van onze 
nieuwsbrief. Zonder vrijwilligers geen activiteiten dus nogmaals hartelijk 
dank voor jullie inzet. Wij hopen ook dit jaar op jullie inzet te mogen 
rekenen. 
 
Op zondag 3 mei herdenken wij het 100-jarig bestaan van het gebouw Onze 
School, waarin de meeste tijd de voormalige St. Josephschool was gevestigd. 
Een werkgroep is al geruime tijd bezig met de vormgeving van het jubileum. 
Er zal t.z.t. ruime publiciteit aan gegeven worden. 
 
Uitgangspunt van het jubileum  is “een terugblik en een vooruitblik”. 
Bij de terugblik ligt de focus op het 100 jaar bestaan van het gebouw en op 
de reünie, het ontmoeten van oud-leerlingen en leerkrachten.  
 
Bij vooruitblik ligt de focus op de huidige en toekomstige functie van het 
gebouw. Nadere informatie volgt later via de media, maar is ook te vinden 
op de website van Onze School, die sinds enkele dagen in de lucht is. 
 
Formeel op 10 maart 2020 bestaat onze seniorenvereniging 60 jaar. Dit zal 
worden gevierd op dinsdag 10, donderdag 12 en zaterdag 14 maart. Het 
uitgangspunt is dat alle bijeenkomsten hetzelfde zijn.  
 
Iedereen wordt uitgenodigd om tijdig een keuze te maken voor het bijwonen 
van een van deze bijeenkomsten.  
 
We gaan uit van maximaal 3 keer 100 personen. Bij overinschrijving zal voor 
deze leden een passende en vergelijkbare bijeenkomst worden 
georganiseerd. 
 
Nadere informatie volgt in onze nieuwsbrieven, waarin uiteraard ook al onze 
andere activiteiten worden aangekondigd. 
 
Nogmaals de allerbeste wensen en laat 2020 voor iedereen een goed en 
gezond jaar worden. 
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Dit keer van Schrijverskring Literatuurke: “Reizigers” 
 
Reizigers 
 
Gehaast voorbijgelopen. 
Gelaten wachtend. 
Tot rust gekomen in de coupé, 
voor even maar, samen in dezelfde ruimte.  
 
Nieuwsgierig naar de titel van het boek 
in handen van die ander. 
Weggedoken in die eigen wereld 
een muziekflard klinkt nog na. 
 
Even  iets te eten gehaald uit een plastic zakje. 
Daarna onderuit geschoven, hangend op de bank. 
Langzaam, met zware ogen wegduttend 
op het ritme van de wielen over de rails.  
 
Druk pratend met grote gebaren 
in het vuur van een gesprek. 
Was het nu tegen mij, of had hij contact daarbuiten,  
ergens dichtbij of juist ver weg. 
 
Een glimlach gedeeld 
met die onbekende medereiziger 
dat ene moment elkaar gezien 
in dezelfde trein 
ieder naar onbekende bestemming. 
  
Tabitha Dietvorst 
Schrijverskring Literatuurke 
 
 
Oproep om nieuwe leden Literatuurke 
Schrijverskring Literatuurke zoekt enkele nieuwe leden. 
U kent ons inmiddels wel! Elke maand staat er immers een gedicht van een 
van onze leden in de Nieuwsbrief.  
Wij zijn nog op zoek naar versterking van onze groep. Iets voor u? Wij komen 
eenmaal per maand op een woensdagavond bij elkaar. U kunt gerust een 
keer komen snuffelen om te kijken of het iets  voor u is.Wilt u meer 
informatie? Kijk dan naar onze website www.literatuurke.nl 
of bel Diana Peskens 0495-591741 
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Filmavond in Ons Kwartier 
 
Dinsdagavond 21 januari staat er weer een filmavond gepland. Deze keer 
kunt u gaan genieten van Intouchables met François Cluzet en Omar Sy in de 
hoofdrollen.  
 
Deze film kan inmiddels ook bij de klassiekers worden geschaard. Het ver-
haal van een miljonair die aan zijn rolstoel gekluisterd is en zijn  chauffeur 
die aan alle conventies lak heeft, heeft al vele kijkers ontroerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De avond is gratis en begint om 19.30 uur.  
Laat even weten of u komt, dan zorgen wij ervoor dat de koffie, thee en het 
juiste aantal stoelen klaarstaat.  
 
Wij als organisatie hebben nu een aantal keren een film voor u uitgezocht. 
Wij zouden echter graag van u horen welke genres films u graag zou willen 
zien. Dan kunnen wij daar geschikte titels bij zoeken.  
 
Geef het  door aan een van de leden van de evenementencommissie te we-
ten Anne-Marie, Ger, Anja of Diana en wij gaan ons best doen om aan uw 
wensen tegemoet te komen! 
 
Graag tot 21 januari 19.30 uur.  
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 Een zondagmiddag 9 februari met muziek, poëzie en lekkere hapjes! 
 
Deze keer geen zondaglunch maar een zondagmiddag  waarop u kunt komen 
genieten van een mix van muziek, poëzie en lekkere hapjes.  
 
De muziek wordt verzorgd door Shades Of Grey.  
Shades Of Grey bestaat uit twee zangeressen en twee gitaristen, te weten 
Marion Gerits zang, Johan Saanen gitaar, Henk Sprenkeler  gitaar en Roelie 
van Leeuwen zang.  Ze zijn al heel lang muzikaal actief.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op het repertoire staan bekende oudere nummers als California dreamin,  
Mr. Tambourine man en Words. Maar ook moderner werk als Still loving af-
ter you en Valerie worden meerstemmig gebracht. Voor ieder wat wils dus. 
 
De hapjes worden door de vereniging verzorgd. De leden van schrijverskring 
Literatuurke, u wel bekend van de gedichten die elke maand in de  
Nieuwsbrief staan,  verzorgen het gedeelte poëzie. Zij zullen u uit eigen werk 
gedichten en proza laten horen.  
 
Wilt u zelf ook iets voordragen? Geef dit dan aan het begin van de middag 
door aan Diana Peskens. 
 
Op zondagmiddag 9 februari bent u welkom, de middag begint om 14.00 
uur. De entree voor de middag bedraagt € 6,00 te voldoen bij inschrijving.   
 
Sluiting inschrijving woensdag  5 februari.   
    
Zorg dat u op tijd bent, want vol is vol!  
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Willem van Gijzel stelt zich voor: 
 
 
 
 
 
 
Hallo, 
Ik wil me even voorstellen. Nu ik 

ruim 3 maanden op de 

dinsdagmorgen beheerder ben, 

leek het mij goed om te vertellen 

wie ik ben: 

 

 

 

Willem van Gijzel geboren in 1942 te Eindhoven (In Woensel om precies te 
zijn). Mijn beroepsopleiding heb ik doorlopen op de Nutskweekschool. Na 
mijn militaire dienst kon ik als onderwijzer beginnen op 4de Philips Lagere 
School. Na een aantal jaren werd ik benoemd als hoofd van de school. Tot 
aan het eind aan mijn werkzame periode heb ik deze functie uitgeoefend. 
 
In 1967 ben ik getrouwd met Gerda van Keulen en in Eindhoven blijven 
wonen tot 1973. Daarna zijn we naar Maarheeze verhuisd. Hier zijn onze 
kinderen geboren: Kasper en Sanne. Samen hebben zij 4 kinderen. 
 
Gerda en ik zijn met veel plezier in Maarheeze op allerlei terreinen vrijwillig 

actief geweest: O.a. initiatiefnemers en oprichters van de 

Aktiviteitencommissie De Smeltkroes, oprichting van de Openbare School en 

actief in de gemeente politiek. 

Dan nu mijn ervaringen als beheerder van Onze School. Om ongeveer half 

negen maak ik de deuren open en maak een rondje door het gebouw om de 

toiletten te inspecteren, de 2 biljarts klaar te maken voor gebruik en de 

koeling na te kijken of deze nog aangevuld moet worden.  
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Vervolgens de brievenbus legen en kijken of de afwasmachine nog aange-

zet moet worden en verder nog aantal kleine klusjes. Dus allerlei activitei-

ten die een voorwaarde zijn om de dag verder goed te laten verlopen om 

de gasten te ontvangen.  

Samengevat: Het eerste uur ben je soort conciërge. Om half 10 komen de 

gastvrouwen, die jou komen ondersteunen. Bij mij zijn dat Maria en Riek 

de ene week en Hannie en Jose de andere week. Het is een hele fijne en 

gezellige samenwerking. Zij zetten de koffie en serveren die uit aan de gas-

ten die daarom gevraagd hebben.   

De beheerder en gastvrouwen ontvangen de gasten en maken een praatje. 

Dit gedeelte van de ochtend vind ik hartstikke gezellig. Sommige mensen 

ken je al en met andere maak je kennis. Ik vind dat iedereen zich prettig en 

welkom moet voelen.  

Ook is het de taak van de beheerder om goede contacten te onderhouden 
met medewerkers van organisaties die in het gebouw lokalen huren. 
Het is ook leuk om te vermelden dat de Seniorenvereniging Maarheeze 
zo'n 15 verschillende soorten activiteiten organiseert.  Deze vinden gedu-
rende de week op verschillende dagen en tijden plaats. De deelname aan 
deze activiteiten is bijna altijd mogelijk. 
 
Bij het teruglezen van bovenstaande  krijg ik een fantastisch gevoel bij de 
gedachte dat ik onderdeel mag uitmaken van deze organisatie om inwo-
ners het naar hun zin te maken. 
 
Maar dit gaat echter niet allemaal automatisch. Het bestuur heeft o.a. de 
taak om voldoende vrijwilligers te vinden, die een bijdrage hieraan willen 
leveren. Zonder de inzet van de beheerders en gastvrouwen en -heren is 
het heel moeilijk aan bovenstaande zaken te voldoen. 
 
DUS HEB JE INTERESSE OM B.V. BEHEERDER OF GASTVROUW OF -HEER TE 

WORDEN, KOM LANGS EN MAAK JE INTERESSE KENBAAR. OOK KUN JE 

CONTACT OPNEMEN MET ARNO BAKS, VOORZITTER. DIT KAN TELEFO-

NISCH: 06 51972059. 
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Aan de slag met naald en draad 
 
Wie vindt het leuk om op woensdagmiddag samen iets te naaien? 
Met de hand of met de machine.  

 
 
 
Het idee is dingen te maken die je zelf leuk vindt. 
Of kleding van jezelf of anderen te repareren.  
Een wandkleed, tafelkleed , 
theemuts ,vlaggetjesslinger. 
Misschien nog iets erop borduren b.v een 
gymtasje met een naam erop. 
Poppenkleertjes een aankleding voor de 
poppenwieg. 
Of een jurk voor jezelf. Kortom elkaar ideeën 
aangeven  

 
en nuttig bezig zijn. Het beste is misschien de eigen naaimachine mee te 
nemen, of een tweetal algemene machines. 
                                       
Heeft u nog een goede naai– of lockmachine staan, die niet meer gebruikt 
wordt , dan zouden wij die graag willen gebruiken. 
 
Laat weten of u er zin in heeft en op welke manier. 
In Ons Kwartier ligt een intekenlijst. 
    
Met vriendelijke groet, 
 
 
Hans en Corrie   
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Kerstkoersbal 18 december 

Koersbal is een van de meest populaire sporten onder Nederlandse ouderen. 
Deze balsport lijkt een beetje op het bekende Franse jeu-de-boule en wordt 
vooral binnen gespeeld. Veel mensen weten niet dat koersbal (in het Engels 
Bowls genoemd) een balsport is waarvan de geschiedenis tot wel honderden 
jaren teruggaat en destijds vooral in Groot Brittannië werd beoefend. Een 
koersbal heeft een afwijking naar links of rechts. De speler moet bedenken 
welke koers zijn bal zal gaan volgen om zo dicht mogelijk bij de ‘jack’ (het 
doel) te komen. Koersbal wordt meestal binnen gespeeld op een mat van 8 x 
2 meter, waarbij twee teams van twee personen het tegen elkaar opnemen. 
Het ene team speelt met vier zwarte ballen, het andere met vier bruine bal-
len. De afwijking van de ballen maakt koersbal een uitdagend spel, dat in het 
begin nog best lastig zal zijn. Gelukkig leren de meeste mensen snel en ont-
staat een spannende strijd om zo dicht mogelijk bij het doel te komen. 

Op 18 december werd ook Ons Kwartier omgetoverd tot koersbalbaan. 
Mede door de prachtige Kerstversieringen was de titel “Kerstkoersballen” 
voor dit evenement zeker op zijn plaats. Er werd door de deelnemers dan 
ook met veel enthousiasme en geconcentreerd aan het spel deelgenomen. 

Hoewel de spelregels niet voor iedereen even duidelijk waren werden de 
sportieve prestaties door het publiek met belangstelling gevolgd. Hieronder 
volgt een korte beschrijving van deze spelregels. We hopen dat er volgende 
keer nog meer deelnemers en publiek aanwezig zullen zijn bij dit interessan-
te en oude spel waar iedereen aan mee kan doen. U bent van harte welkom 
 

Spelregels koersbal: 

 Het spel bestaat uit een mat van 8 x 2 meter, een koffer met 4 zwarte en 4 
bruine koersballen, een jack. De bedoeling van het spel is de koersbal 
(zwarte of bruine bal) zo dicht mogelijk bij de jack (kleine witte bal) te rollen. 
De bowl is niet helemaal rond waardoor deze bij het afremmen een curve 
(bocht) maakt. De mat is verdeeld in een aantal vakken en er wordt in twee 
richtingen over gespeeld. Bij begin van het spel staan alle spelers aan één 
zijde van de mat. Er wordt in het algemeen door paren tegen elkaar ge-
speeld. Het ene paar speelt met de zwarte bowls, het andere paar met de 
bruine bowls. De paren die aan het spelen zijn staan bij de mat, de overige 
paren zitten er meestal omheen om zo het spel goed te kunnen volgen. 
 
Tekst Anja Matheeuwsen en foto op pagina 17 
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De mannen van metaal kunnen wel wat hulp gebruiken 
 
Ruim 2 jaar geleden zijn we op initiatief van ZuidZorg Extra begonnen met 
het slopen van oude kapotte elektrische apparaten. ZuidZorg is destijds met 
deze actie begonnen om (meest oudere)  mensen een doe-activiteit te bie-
den. ZuidZorg heeft zich echter teruggetrokken en sinds ruim een  
jaar zijn we onderdeel van de Seniorenvereniging in Maarheeze.  
 
Ik schat dat we in de afgelopen periode minstens duizend laptops, compu-
ters, (auto)radio’s, beeldschermen enz. enz. hebben gesloopt. We hebben 
geleerd dat printers smerige apparaten zijn om te slopen vanwege de inkt-
cartridges en dat stofzuigers en koffiezetters zo goed als niks opleveren  
omdat ze voor het grootste gedeelte uit plastic bestaan.  
 
En ja ... de gescheiden onderdelen leveren geld op. Met dat geld hebben we 
ons gereedschap en onze hulpmiddelen bekostigd en we betalen daarmee 
onze koffie en (fris)drank op de dinsdagmiddag. Tevens hebben we een bij-
drage gestort in de kas van de seniorenvereniging. 
 
In de loop van de tijd zijn er helaas nogal wat mutaties geweest in ons 
“personeelsbestand”.Het zou leuk zijn als we weer een of twee nieuwe 
“medewerkers” zouden kunnen verwelkomen. 
 
Is het demonteren van apparaten iets voor jou?  
Kom op dinsdagmiddag tussen één en drie uur eens kijken. 
Je hoeft echt geen ingenieur te zijn om lekker mee te doen! 
Tot ziens. 
 
Oh ja. .... Ook als je niet mee komt helpen kun je ons behulpzaam zijn. 
Lever kapotte apparaten niet in bij de milieustraat maar breng ze op dins-
dagmiddag naar Onze  School. We zijn wel enigszins selectief. Oude (dikke) 
tv’s willen we niet omdat het vanwege de beeldbuis gevaarlijk kan zijn om 
deze te slopen en van printers worden we niet echt blij. 
 
Namens de “ Mannen van metaal” 
 
Jo vd Heijden.  
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Verrassingspakketten voor de wintermaanden 
Na een gulle gift eind vorig jaar van een inwoonster uit Maarheeze is dit  
initiatief ontstaan. Ze overhandigde me een grote doos vol met houdbare 
producten en lekkernijen, als verrassingspakket voor iemand die het op dat 
moment goed zou kunnen gebruiken. 
 
Aan dit mooie initiatief hebben we dit jaar een super mooi vervolg kunnen 
geven mede dank zij jullie allemaal. Er werd een werkgroep geformeerd en 
we plaatsten een oproep of inwoners dit initiatief wilden steunen en indien 
mogelijk spulletjes in zouden willen leveren. 
 
Er werden ontzettend veel levensmiddelen, lekkernijen en leuke kleine heb-
bedingetjes de afgelopen weken verzameld in “Onze school”. 
Als werkgroep kregen we er kippenvel van. 
 
Dinsdagochtend 3 december hebben we alles wat binnengekomen was ver-
zameld en uitgestald en het vervolgens over 10 goed gevulde pakketten kun-
nen gaan verdelen. ‘s Middags zijn alle pakketten bezorgd. 
 
De ontvangers waren vooral verrast, verbaasd en ook emotioneel. 
Wát een ongelooflijk succes was dit!!! 
En wat voelt dit goed om samen met jullie allemaal te hebben kunnen én 
mogen doen. 
BEDANKT ALLEMAAL ! 
Namens de werkgroep  
Marina Bukkems- te Dorsthorst 
Sociaal Makelaar Maarheeze 

Op het randje van het jaar……. 
 
December, de “feestmaand” voor ons allen, gezellig samen zijn en er ook 
voor elkaar zijn. Er voor elkaar zijn heb ik dit jaar ervaren…… 
De bel gaat, je denkt: “wie zou dat zijn? “ Staan er 2 mensen voor je deur 
met een enorme zware doos. “Dit is voor jou, geniet ervan, het is je  
gegund “.  Samen vertrekken ze weer met een brede glimlach op hun ge-

zicht. Overdonderd sta ik naar de doos te staren, maar zo nieuwsgierig als ik 

ben, ga ik er toch maar even snel in neuzen. Wat er dan door je heen gaat 

is bijna niet te beschrijven,  dus dat doe ik dan ook niet.Maarrrrrr bedankt, 

dat is wat ik wel graag wil zeggen, dank je lieve…. Je bent een  engel!!!!! 

Liefs 
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Activiteitenoverzicht 10 januari t/m vrijdag 7 februari 2020 
 

Januari 
 
Vr 10  10.30  computer inloop 
  13.30  kienen 
Za 11  14.00  dans opfriscursus 
Ma 13 10.00  kleuren voor volwassenen 
Di 14  10.00  volksdansen  
  12.00  eetpunt 
  13.00  mannen van metaal 
  13.30  vrij kaarten  
  13.30  gezond bewegen 
Wo 15 09.00  bestuursvergadering 
  13.30  koersballen 
Do 16  10.00  darten 
  13.30  biljarten de Doorzetters 
  13.30  haakaan 
  13.30  gezond bewegen 1 
  14.20  gezond bewegen 2 
  19.30  kaarten competitie 
Vr 17  10.30  computerinloop   
Zo 19  12.00  Lunch op zondag   
 

Ma 20 10.00  kleuren voor volwassenen 
Di 21  09.00  volksdansen   
  11.00  bakkie troost 
  12.00  eetpunt 
  13.00  mannen van metaal 
  13.30  vrij kaarten  
  13.30  gezond bewegen 
  19.30  filmavond “Intouchables” 
Do 23  10.00  darten 
  13.30  biljarten de Doorzetters 
  13.30  haakaan 
  13.30  gezond bewegen 1 
  14.20  gezond bewegen 2 
  19.30  kaarten competitie 
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   Vr 24  13.30  computerclub 
Za 25  19.30  muziek en dansavond 
 

Ma 27 10.00  kleuren voor volwassenen 
  19.30  leesclub 
Di 28  10.00  volksdansen 
  13.00  mannen van metaal 
  13.30  vrij kaarten 
  13.30  gezond bewegen   
Wo 29 14.00  kennismakingsbijeenkomst nieuwe leden 2019 
Do 30  10.00  darten 
  13.30  biljarten de Doorzetters 
  13.30  haakaan 
  13.30  gezond bewegen 1 
  14.20   gezond bewegen 2 
  19.30  kaarten competitie 
Vr 31  10.30  computerinloop 
 
Februari 
Ma 03 10.00  kleuren voor volwassenen 
Di 04  10.00  volksdansen   
  13.00  mannen van metaal 
  13.30  vrij kaarten  
  13.30  gezond bewegen 
Wo 05 13.30  koersballen 
Do 06  10.00  darten 
  13.30  biljarten de Doorzetters 
  13.30  haakaan 
  13.30  gezond bewegen 1 
  14.20  gezond bewegen 2 
  19.30  kaarten competitie 
Vr 07  09.30  fotoclub 
  10.30  computerclub 
Zo 09  14.00  poezie, proza, muziek en lekkere hapjes 
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Elke zondag van 09.00 tot 11.00 lange wandeling en van 10.00 tot 11.00 
korte wandeling. Beiden starten bij Onze School. 
 
Huiskamertijden ma t/m vrij van 10.00 tot 12.30 uur. 

Iedereen is welkom in de huiskamer in Ons Kwartier 

Ons Kwartier is op werkdagen geopend van 10.00 tot 16.30 uur. 
 
Biljarten 

Dagelijks tijdens de huiskameruren van 10.00 tot 12.30 uur is het vrij 

biljarten. Na 12.30 uur zijn de biljarts speciaal voor leden van de 

Seniorenvereniging en op donderdagmiddag speciaal voor leden van de 

biljartclub “de Doorzetters”. 

 
 
 
 
Herhaald verzoek:   Uw mailadres doorgeven aan Ons Kwartier: 
 
In de ledenadministratie staan van veel mensen mailadressen vermeld, 
die ondanks pogingen achter de juiste mailadressen te komen, lang niet 
allemaal kloppen. 
 
We stellen het heel erg op prijs als iedereen zijn of haar juiste mailadres zou 
willen mailen naar ons.kwartier@kpnmail.nl .  
Degenen die dat na de vorige oproep hebben gedaan hoeven natuurlijk niet 
opnieuw te reageren. 
 
Het juiste mailadres in de ledenadministratie is voor ons heel plezierig om 
met u in contact te kunnen komen, om zaken door te geven die niet kunnen 
wachten op een volgende Nieuwsbrief of niet geschikt zijn voor publicatie in 
de Nieuwsbrief. 
 
Alvast heel hartelijk bedankt voor de moeite. 
Het bestuur 
 
 
 
 
 

mailto:ons.kwartier@kpnmail.nl
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Ledenmutaties december 2019 
 
Nieuwe leden, die we van harte welkom heten: 
Dhr. H. Hoeben 
Mevr. C. van der Meijden 
Dhr. A. Rijnaarts 
Mevr. J. Rijnaarts 
Mevr. E. Slegers 
Mevr. M. Slegers 
Mevr. E. Timmermans 
Dhr. F. Timmermans 

Bedankt als lid: 
Mevr.  N. Engbersen 
Mevr. E. Feijen 
Mevr. E. Heesakkers 
Dhr. J. Heesakkers 
Mevr. T. Houtman 
Dhr. P. Storms 
Dhr. G. Teunisse 
Mevr. W. Wijnen 

Overleden leden: 
Dhr. C. Heesterbeek 
Dhr. P. van Oosterhout 
 
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte met dit verlies 
 
Het ledenaantal per ultimo december 2019 bedraagt  625 leden 
 
KERSTKOERSBAL 
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Filmavond in Ons Kwartier 
 
Zoals in de Nieuwsbrief van december werd aangekondigd was er dinsdag-
avond 10 december ’19 een filmavond gepland in Ons Kwartier. 
De verfilmde versie van de musical Evita werd er getoond  en was zeer de 
moeite waard, met in de hoofdrollen Madonna en Antonio Banderas. 
 
Arno Baks had de leiding van de avond met Henk Belgers, die zich ontpopte 
als technicus en alles onder controle had. 
De avond werd druk bezocht, ik heb het aantal mensen niet geteld, maar 
schat dat er toch een 50-tal bezoekers waren. 
 
De aanwezigen hebben genoten van de film en de muziek met een kop kof-
fie en een drankje en na de film werd er nog door diverse mensen nagepraat 
en kunnen we terug kijken op een geslaagde filmavond 
 
Ik vind het een prima initiatief, fijn in je dorp naar de film en ik verheug me 
alweer op de volgende filmavond. 
 
Mary Streuper 
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Kerstkienen 
 
Vrijdagmiddag 13  december. Kerstkienen. Zou dat wel goed gaan? Er hangt 
toch altijd nog een beetje bijgeloof om vrijdag de 13e . 
Nou het gaat zeker goed! Het is zelfs drukker dan normaal. Iets dat volgens 
Mariet van Geldrop en Annie Reina, degenen die het kienen begeleiden, me-
de komt doordat er meer prijsjes zijn vanwege een loterij. Natuurlijk helpt 
het ook  dat er kerst voor het woord kienen staat! Dat slaat altijd aan. 
Ik loop een beetje rond om wat foto’s te maken en ben best wel verbaasd 
over het feit dat zo’n beetje alle leeftijden vertegenwoordigd zijn. Ik spot 
zelfs twee kinderen in de zaal! Hoe leuk is dat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het maandelijkse kienen is een vaste waarde in Ons Kwartier. Fijn dat zoveel 
mensen daar een plezierige middag aan beleven. Het is natuurlijk ook leuk 
om in een ontspannen sfeer samen met anderen bezig te zijn. Het gaat er 
natuurlijk niet echt om, maar win je dan ook nog  een prijsje is het natuurlijk 
helemaal leuk! Ik ben er voor het eerst en vind het erg gezellig. Misschien 
schuif ik de volgende keer ook wel aan! 
Diana Peskens 
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De Kerstvieringen in Onze School 
 
Wat was het weer genieten in Het kwartier van Onze School. Op vrijdag 20 
en zaterdag 21 december werden in totaal zo’n 120 gasten verblijd met een 
gezellige muziekmiddag, mooie voordrachten, prachtige zang en natuurlijk 
met een hapje en drankje.  
 
De dames Wil Thijssen en Loes Verest openden de middag met een 
voordracht, waar de betekenis van Kerst gereflecteerd werd op de 
hedendaagse samenleving. Dit gold zeker ook voor onze “eigen” Diana 
Peskens, die een zelf geschreven Kerstverhaal voorlas. Zij schetste een 
treffend beeld van een hedendaags gezin met kinderen, waar jarenlange 
kerstgewoonten ter discussie kwamen te staan en dan met name bij de 
opgroeiende kinderen. Komt oma nou alweer.........? 
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Kerstmis staat natuurlijk ook voor zang. En heel bijzonder, er was een 
“engel” in ons midden. Marie Christien bracht met haar engelenstem de 
mooiste Kerstliederen ter gehore. Traditionele liederen werden afgewisseld 
met liederen die vol met emotie, gevoel en beleving waren en waarvan vele 
door haar zelf geschreven waren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aan het einde van de middag werd er soep uitgeserveerd en stond er een 
heerlijk buffet klaar. Na een laatste drankje gingen de aanwezigen voldaan 
naar huis. Het grote applaus wat net hiervoor geklonken had, was voor de 
vele vrijwilligers die deze twee dagen mogelijk gemaakt hadden. Klaar staan 
voor de medemens, een betere Kerstgedachte is er niet! 
 
 
 
 
 
Frans Keizer / foto's Anja Matheeuwsen 
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WINTERCOMPETITIE KAARTEN 
Op donderdag 19 december hebben we de laatste ronde van de wintercom-
petitie afgewerkt. Vanaf september hebben we 15 weken gekaart met ge-
middeld tussen de 40 en 45 personen. De verschillen na het tellen was afge-
lopen competitie: min 46 bij het jokeren en plus 48 bij het rikken.  
Een groot verschil met de vorige competitie. Iedereen is beter gaan tellen, 
maar het moet nog beter!  Op deze avond hebben we ook de prijswinnaars 
bekend gemaakt en de  eindstand is: 
 
JOKEREN:  1. Toos Nagel    520 pnt 
                    2. Truus van den Einden   395 pnt 
                    3. Annie van Weert    377 pnt 
RIKKEN:      1. Leo Dekkers            634 pnt 
                     2. Jac Snelders           538 pnt 
                     3. Gerard van Asten   445 pnt 
 
Donderdag 2 januari 2020 starten we met de voorjaarscompetitie. Iedereen 
begint weer met nul, zodat iedereen evenveel kans heeft. Tot eind mei duurt 
deze competitie, weer met een eerste, tweede en derde prijs. Aan het eind 
krijgen we een algehele kampioen van de hele competitie (winter- en voor-
jaarscompetitie), zowel voor het jokeren als het rikken. 
 
Leo Dekkers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s Nico van Diesen 
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Fotoclub 
Waarom ben ik bij de fotoclub gegaan? 
De reden is, dat ik het leuk vind om te fotograferen en ik mijn fototoestel 
beter wil leren kennen. Waar zijn al die knopjes voor en deze te gebruiken 
daar waar ze voor bedoeld zijn. Waar mijn voorkeur naar uit gaat is vogelfo-
tografie, maar dit is ook héél moeilijk, want ze zitten  zelden of nooit stil, of 
ze zijn alweer vertrokken, voor dat ik een foto kan knippen. Als de vogel er 
dan  duidelijk op staat en hij zingt zijn hoogste lied, word ik helemaal blij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar zoals ik al schreef er is nog meer te fotograferen en dat is leuk en fijn 
om in een groep te doen, zodat je elkaar wat kunt vragen en om de mogelijk-
heden uit te proberen en de juiste aanwijzingen te krijgen. 
En met elkaar te bekijken wat je gefotografeerd hebt en op- of aanmerkin-
gen te krijgen op de foto’s die je in gestuurd hebt. 
Je gaat anders kijken, wat wil je fotograferen en hoe kun je dat het beste 
vastleggen. Ik heb nu 2 x deelgenomen aan de fotoclub en zeker wat geleerd 
en het is ook prettig om andere personen te leren kennen die de zelfde hob-
by hebben. 
 
Ik zal in de toekomst nog veel bij leren, met op- en of aanmerkingen  
van Diana en Anja en de mede-deelnemers gaat dit zeker lukken. 
José Melis 
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Biljartcompetitie van DE Doorzetters.  Eerste helft seizoen 2019-2020. 
 
Afgelopen donderdag 19 december is de eerste helft van de biljart-
competitie afgerond.  Er is hard gestreden en als de competitie nu zou zijn 
afgelopen zou Leendert Dekker de prijs krijgen voor de meeste punten (34) 
en de prijs krijgen voor de grootste relatieve stijger  (van 1,75 naar 2,13). De 
prijs voor de hoogste serie is op de valreep veroverd door Piet Baudoin die in  
een beurt bijna de helft van zijn score behaalde. Voor de tweede helft van 
de competitie ligt er nu de uitdaging voor de spelers om hier verandering in 
aan te brengen. Gelukkig is het aantal te maken caramboles aangepast zodat 
de betere spelers harder aan de bak moeten om punten te verzamelen. Op 2 
januari wordt er vrij gebiljart en bijgepraat over de afgelopen feestdagen en 
geproost op het nieuwe jaar met weer nieuwe kansen. Op 9 januari 2020 
starten we met de tweede helft van de competitie. Als er spelers zijn die met 
ons mee willen doen is dit een mooi moment om in te stappen.  
 
 
 

We spelen iede-
re donderdag-
middag van 
13.30 uur tot 
16.30 uur. We 
wensen ieder-
een een voor-
spoedig  Nieuw-
jaar 2020 en 
voor de biljar-
ters een jaar vol 
caramboles!  In 
bijgaand over-
zicht vindt u de 
detailgegevens 
van de spelers. 
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G. Biemans 1,15 1,20 30 16   

S. Snelders 0,82 0,78 19 20   

T. Rijnbeek 1,21 1,23 31 20   

M. Heesterbeek 0,61 0,61 15 26   

E. Kuperus 0,7 0,60 15 9   

H. v.d. Akker 0,81 0,72 18 16   

M. v.Campen 1,31 1,48 37 18   

P. v.Beek 0,84 0,80 20 20   

G. Willemsen 1,38 1,34 34 26   

P. Baudoin 1 1,10 27 27 12 

F. v.Liempt 1,53 1,45 36 23   

P.Konings 0,93 0,81 20 19   

L.Dekker 1,75 2,13 53 34   

D.Mulder 0,53 0,34 9 5   

P.Jansen 0,75 0,67 17 17   
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Wist u dat? 
 Op het moment dat u dit leest, het jaar 2020 al weer ruim een 

week oud is 
 Het bestuur weer veel leden een Goed Nieuwjaar heeft kunnen 

wensen op de nieuwjaarsreceptie van 4 januari 
 Zij ook iedereen die er niet was, deze wensen doet toekomen 
 Zij hoopt dit jaar weer veel nieuwe gezichten te zien tijdens de 

activiteiten in Ons Kwartier 
 De nieuwe leden van 2019 voor een kennismakingsbijeenkomst 

uitgenodigd worden op woensdagmiddag 29 januari om 14.00 uur 
 Er op de laatste zaterdagavond van januari ook weer gedanst kan 

worden 
 Wij uitkijken naar de zon maar dat het ook best nog een aantal 

dagen mag gaan vriezen, de regen voorlopig wel weg mag blijven 
 Verschillende vaste bezoekers en vrijwilligers de zon maar op gaan 

zoeken en er dus een tijdje niet zijn 
 Wij iedereen een fijne tijd wensen en de thuisblijvers wel een 

stapje extra zetten 
 De opfris danslessen in het nieuwe jaar, voor de bestaande groep, 

weer gewoon doorgaan. 
 Er op donderdagmiddag om 14.20 uur nog plaats is voor leden die 

mee willen doen aan het Gezond Bewegen en u het voor de 
kosten niet hoeft te laten 

 De gordijnen in Ons Kwartier op afstand te bedienen zijn en het 
de bedoeling is dat u dit de beheerders of de gastheren/vrouwen 
laat doen. 

 Er vriendelijk maar dringend gevraagd wordt niet meer zelf aan 
de gordijnen te komen 

 Er vanwege de lagere buitentemperaturen gevraagd wordt om de 
klapdeuren in de gang bij de Oude Boom dicht te doen. 

 De automatische deuren nu op de winterstand staan en daardoor 
minder ver opengaan.  

 Literatuurke begin februari een ‘weer eens wat anders 
zondagmiddag’ komt brengen in Ons Kwartier op 9 februari 2020 

 We nog steeds op zoek zijn naar vrijwilligers en een kok die een 
keer per maand op vrijdag, aan het eind van de middag zouden 
willen koken voor nog een eetpunt in Ons Kwartier 

   



26 

 

Beheerders overzicht Onze School Tel. Onze School   0495 62 35 89 
 
Maandag   Huub Peskens    06 - 304 392 05  
Late middag   Hans van den Akker 06 - 274 488 51 
Avond    Huub Peskens    06 - 304 392 05 

Dinsdag   Harrie van Horne  06 - 431 514 50 
Ochtend   Willem van Gijzel  06 - 510 644 27 

Woensdag   Beppie Draad  06 - 365 417 22 

Donderdagochtend Tiny van Mierlo  06 - 384 999  53  
Middag   Frits van Meijl  06 - 291 326 31 
Avond   Wisselend   

Vrijdag   Gerrit van Hees  06 - 513 457 31 

Zaterdag   Wisselend 

Zondag   Harrie van Horne  06 - 431 514 50 

Reserve   Arno Baks   06 - 519 720 59 
    Henk Belgers   06 - 137 025 63  
    AnneMarie van Kuijk 06 - 360 400 19 

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: €  20,00 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 

Emailadres Nieuwsbrief:  nieuwsbrief.redactie@kpnmail.nl 
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Voorzitter:  
Arno Baks,  tel 592019, email: arnobaks@upcmail.nl 
Secretaris: 
Willy Kuipers, tel 06 13313407,  
email: seniorenverenigingmaarheeze@gmail.com 
Penningmeester: 
Frits van Meijl, tel 06 29132631, email: frits.van.meijl@gmail.com 
Voorzitter Werkgroep Algemene Zaken/Activiteiten: 
AnneMarie van Kuijk, tel 06 36040019,  
email: annemarievankuijk@gmail.com 
 
Notulist bestuursvergadering: Harrie Biemans tel 592818 

Contactpersonen activiteiten: 
Bezorging Nieuwsbrief en Ons: Martien Heesterbeek tel 592255 
Biljarten: Martien Heesterbeek tel 592255 
Bloemschikken: Rita Masselink tel 06 29508540 
Computerclub: Jo van Megen tel 593303 
Darten: Onze School tel 623589 
Eetpunt: Willy Kuipers tel 06 13313407 
Fietsen: Peter Joppen tel 593247 
Fotoclub: Anja Matheeuwsen, anja@luckymail.com  
Gezond bewegen: Diana Guns-van Casand tel 06 13503278 
Haakaan:  Inge Ploegmakers tel 06 40943404 
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: Andre Thirion tel 06 17151699 
Nieuwsbrief: Else-Marie van Oirschot tel 591994 
Volksdansen: Anny van Weert tel 593728 
Voorzitter Werkgroep Ouderenadviseurs: Andre Oud tel 591337 
Vrij kaarten op dinsdag / Wandelen: Harrie van Horne tel 592173 
Ziekenbezoek: Maria Rijkers tel 591523  

Bestuurssamenstelling Seniorenvereniging Maarheeze  
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DE REDACTIE VAN DE NIEUWSBRIEF  
WENST IEDEREEN EEN GEZOND  

EN GELUKKIG 2020 


