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Nieuwsbrief nummer 04 april 2022
Inleveren kopij uiterlijk zondag 20 maart in de brievenbus Floralaan 17
Óf via email: Nieuwsbrief.maarheeze@gmail.com
***************************************************************
Ledenmutaties februari 2022
Nieuw lid die we van harte welkom heten:
Dhr. J.M.H. Francot
Bedankt:
Mw. P.C.H. Vestjens,
Mw. C.A.P. Vestjens,
Overleden:
Mw. W.J. Vissenberg - Staals,
Dhr. G.H. Hoekstra,
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte met hun verlies.
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Van de bestuurstafel
Aan de bestuurstafel heerst een heel
opgewekte stemming, want er is
perspectief: er kan weer van alles
georganiseerd worden! Er worden nu grote
stappen gezet in de richting van weer een
normale situatie en de impact van corona
op ons dagelijks leven wordt kleiner en
kleiner. Corona zal waarschijnlijk niet meer
helemaal verdwijnen, daarom wordt er
geadviseerd om voorzichtig te blijven. Zeker voor onze leeftijdsgroep blijft
dat belangrijk. Dat zullen we ook wel blijven doen, maar het is toch een
grote opluchting dat we zover zijn, dat corona ons dagelijks leven niet meer
beheerst. Hopelijk is dit blijvend en leidt het ertoe dat corona gelijk
geschakeld kan gaan worden met andere griepvirussen waar we mee te
maken hebben.
Het is ontzettend fijn dat het aan de
bestuurstafel vooral weer kan gaan over het
organiseren van leuke activiteiten. In deze
Nieuwsbrief vindt u gelukkig weer een
activiteitenagenda met volop keuzes. Het kan
bijna niet anders of er moet voor iedereen
wel iets passends bij staan. Voor degenen die
er nog nooit toegekomen zijn om aan een of
andere activiteit deel te nemen, is het nu
misschien het juiste moment om dat toch eens te overwegen. Nu we een
punt kunnen gaan zetten achter de coronatijd met veel binnen zitten en
weinig contacten, geeft dat mogelijkheden iets nieuws op te pakken. Alle
kans dat u daar heel erg van gaat genieten!
Tot nu toe merken we best wel dat het niet voor iedereen gemakkelijk is om
Onze School/Ons Kwartier weer te bezoeken. Na bijna twee jaar corona met
de daarbij horende beperkingen en lock downs zijn veel mensen het een
beetje ontwend om zorgeloos overal naar toe te gaan. Daar hebben we
natuurlijk begrip voor, terug naar normaal is ook weer iets wat moet
wennen.
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Maar dat komt ook wel weer goed, we zien dat het iedere dag een beetje
drukker wordt in Ons Kwartier. We gaan er alles aan doen om Onze School/
Ons Kwartier weer te laten bruisen van leven. Na alles wat achter ons ligt
zijn we daartoe super gemotiveerd.
Zo vindt u in de agenda van maart
een nieuwe activiteit: het
vrijdagavond etentje. Elders in
deze Nieuwsbrief leest u er meer
over. Ook het repair café gaan we
nu echt vorm geven en er liggen
nog heel wat plannen in het
verschiet.
In maart bloeit niet alleen de natuur weer op, dat geldt ook voor ons
verenigingsleven. Kom er zeker eens van meegenieten, u bent van harte
welkom!
**************************************************************

Contributie retour 2021 en
2022

Leden, die aanvullend verzekerd zijn bij VGZ via het collectief van KBOBrabant, kunnen hun contributie retour krijgen. In dat geval kunt u uw
lidmaatschap van KBO-Brabant van 2021 en 2022 declareren. Dan krijgt u
het lidmaatschap van KBO-Brabant vergoed tot een maximum van 25 euro
per verzekerde. (Dit geldt niet als u alleen een aanvullende tandverzekering
heeft afgesloten.)
Op onze website www.seniorenverenigingmaarheeze.nl vindt u een filmpje
met informatie over hoe te declareren en een link naar het formulier dat u
hiervoor in kunt vullen.

4

Gezond Bewegen

In het kader van een nadere kennismaking met de activiteiten in Ons
Kwartier/Onze School, deze keer extra aandacht in de Nieuwsbrief voor
“Gezond Bewegen”.
Alleen de naam al van deze activiteit klinkt heel positief: bewegen is heel
goed, daar worden we tegenwoordig vaak genoeg op gewezen. Als daar dan
ook nog ‘gezond’ voor staat, dan moet deze activiteit dus wel dubbel zo
goed zijn. Daar ben ik graag eens naar gaan kijken.
Diana Guns, de contactpersoon en trainster van “Gezond Bewegen” laat me
telefonisch weten dat ik welkom ben om een kijkje te komen nemen. De
activiteit staat twee keer per week op het programma: dinsdag- en
donderdagmiddag om 13.30 uur. Als ik op zo’n middag in Onze School het
lokaal binnenkom waar “Gezond Bewegen” plaats vindt, proef ik al meteen
een vriendelijke sfeer. De aanwezige dames zetten de stoelen klaar, die in
een kring in het lokaal geplaatst worden: netjes op anderhalve meter
afstand. Ondertussen wordt er gezellig gebabbeld met elkaar.
Bij de start om 13.30 uur is de hele groep compleet. Geen afwezigen, dat is
een goed teken, vind ik. “Er ontbreekt bijna nooit iemand”, wordt me
verteld. “Alleen als het echt niet anders kan, want het is veel te fijn om mee
te doen, niemand wil het graag missen”. Nadat iedereen plaats heeft
genomen op een stoel houdt Diana een korte inleiding en dan gaat de
“gymles” van start.
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Gezond bewegen, zittend op een stoel, heel eerlijk gezegd kon ik me daar
niet veel bij voorstellen, maar ik moet zeggen dat ik erg verrast ben door wat
ik daarvan meemaakte. Diana weet een grote variatie aan bewegingen te
bedenken. Ik was echt verbaasd om te zien wat er allemaal aan oefeningen
mogelijk is zowel zittend op de stoel als staand voor, achter, of opzij van de
stoel. Alle spieren van het lichaam worden getraind, van de nek, de
schouders, rug- en buikspieren tot armen en benen, ze komen allemaal aan
de beurt en dat met leuke oefeningen. Diana houdt het tempo er goed in en
stimuleert iedereen om flink mee te doen. “Het kost energie, maar je krijgt
er ook energie voor terug”, moedigt ze aan.
Alle deelnemers doen ook enthousiast mee, want het is gewoon lekker om
zo te bewegen. Zeker als Diana er passende muziek bij laat klinken, wat het
bewegen nog plezieriger maakt. Bij mij blijft het niet bij een kijkje nemen.
Het is zo verleidelijk om mee te doen dat ik, tussen het maken van
aantekeningen en het maken van foto’s door, al snel mee aan het oefenen
ben. Naast de oefeningen op en bij de stoel, wordt er ook in een kring
achter de stoelen langs gelopen en al stappend, marcherend, huppelend met
allerlei bewegingen erbij, stevig getraind. Zelfs de polonaise (zonder elkaar
aan te raken, maar wel op muziek) komt aan bod. Super leuk natuurlijk, het
is te zien dat iedereen ervan geniet! Mijn ervaring is dat “Gezond Bewegen”
een ontzettend leuke en gezellige manier is om samen te sporten. Je wordt
uitgedaagd om flink mee te doen en je voelt dat de oefeningen je lichaam
goed doen. Daarbij is de sfeer onder elkaar heel plezierig, de dames doen
enthousiast mee en Diana geeft op een deskundige en vriendelijke manier
leiding. Ze weet heel veel variatie te brengen in de oefeningen en stimuleert
het meedoen op een prettige manier.
Zelf ben ik er zo enthousiast van geworden dat ik mij aangemeld heb om
voortaan mee te gaan doen. Gelukkig was er nog een plaatsje vrij. Ik zie nu al
weer uit naar de volgende bijeenkomst.
Mocht u ook graag mee willen doen met “Gezond Bewegen”, dan is dat nog
mogelijk op de donderdagmiddag. De dinsdagmiddag is volgeboekt. U kunt
daarover contact opnemen met Diana Guns, haar telefoonnummer vindt u in
achteraan in deze Nieuwsbrief.
Wil Thijssen.
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Vrijwilligersdag
Onze seniorenvereniging draait praktisch helemaal op vrijwilligers. Alles wat
we onze leden te bieden hebben wordt mogelijk gemaakt door de inzet van
onze vrijwilligers. Het organiseren en uitvoeren van zoveel activiteiten, het
beheer en in orde houden van het gebouw, het ontvangen van de bezoekers,
het onderhoud van de tuin, het maken en bezorgen van de Nieuwsbrief, het
bezoeken van zieken, de administratie, al deze taken en nog wel meer,
worden met veel hart voor de zaak door vrijwilligers uitgevoerd.
Vanzelfsprekend willen we af en toe iets extra’s doen voor al die vrijwilligers
en daarmee onze waardering voor hun inzet laten blijken. Het was traditie
om een keer per jaar een vrijwilligers(mid)dag te organiseren. Door corona is
dat de afgelopen twee jaar niet mogelijk geweest. Er is wel voor een
passende attentie gezorgd, maar het belangrijkste: elkaar ontmoeten bij een
gezellig samenzijn moesten we missen. Daarom zijn we heel blij dat dit nu
wel weer mogelijk is, onze vrijwilligers verdienen het!
De vrijwilligersdag is nu gepland op zaterdag 23 april 2022. Dus vrijwilligers
noteer dit alvast in de agenda. Verdere informatie volgt nog.
**************************************************************
Nieuwe activiteit: Vrijdagavond etentje.
Met heel veel plezier kunnen we een nieuwe activiteit aankondigen:
maandelijks een smaakvol etentje met daaraan gekoppeld een gezellige
uitloop. Het is de bedoeling dat deze activiteit op een vrijdagavond plaats
gaat vinden vanaf 17.00 uur in Ons Kwartier. Het idee is om het eten te laten
bezorgen (door een restaurant) en dan gezellig samen te verorberen met
een glaasje en een praatje erbij.
De eerste keer willen we dit gaan organiseren op vrijdagavond 25 maart. De
kosten voor het eten hebben we begroot op € 12,50 per persoon. Het is de
eerste keer dat we deze activiteit uit gaan voeren, dus we bekijken hoe het
gaat lopen en zien wel hoe het zich verder gaat ontwikkelen. Het lijkt ons
een heel fijne invulling van een vrijdagavond waar we hopelijk een aantal
leden een plezier mee kunnen doen.
Aanmelden kan vanaf het moment dat deze Nieuwsbrief uitgekomen is t/m
vrijdag 18 maart in Ons Kwartier aan de balie, telefonisch op 0495 623589 of
per mail: ons.kwartier@kpnmail.nl
Wie het eerst komt het eerst maalt. Vol is vol!
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100- jarige Jeanne Demarteau.
Op 28 januari vierde Jeanne Demarteau in Marishof haar 100ste verjaardag.
Jeanne werd 100 jaar geleden geboren in Chaam, en groeide daar op. Maar
toen de Maarheezenaar Huub Demarteau daar in de regio werkzaam was,
ontmoetten zij elkaar en werd er getrouwd.
Na een aantal jaren in Gilze Rijen te hebben gewoond. kwamen ze naar
Maarheeze, want Huub werkte voortaan in Eindhoven. Daar hebben zij
samen met heel veel plezier heel wat jaren gewoond.

Jeanne heeft een heel
goede band met haar
neven en nichten en heeft
heel veel vrienden en
bekenden in en om
Maarheeze. Tot op zeer
hoge leeftijd reed zij met
haar autootje rond om te
gaan kaarten,
koffiedrinken en buurten.
Nu woont Jeanne in
Marishof en heeft het
prima naar haar zin. Zij
brengt de meeste tijd
door met het breien van
shawls voor al haar
familie, vrienden en
bekenden. Zij vindt het
ook heel gezellig als er
bezoek komt waar ze
gezellig mee kan praten.

Het was een feestje in besloten kring, maar de neven en nichten en ook de
burgemeester kwam haar feliciteren. Natuurlijk was er ook een bloemetje
van de Seniorenvereniging en een cadeautje van KBO Brabant.
Wij wensen Jeanne nog fijne jaren in goede gezondheid toe!
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Opening foto-expositie in Ons Kwartier
Vrijdag 18 februari is de expositie van de fotogroep met een feestelijk tintje
geopend. De belangstelling was groot. De leden van de fotogroep waren er
bijna allemaal en hadden in veel gevallen ook iemand meegenomen. Onder
het genot van een drankje werd het een gezellige middag.
Nu hangen ze dan, de foto’s van ons mooie dorp. De opdracht was:
fotografeer oude dorpsgezichten. Dat was niet zo eenvoudig als het klinkt!
Overal stond wel iets in de weg! Fietsen, auto’s, verkeersborden, noem maar
op. Maar het is gelukt! We zijn trots op het resultaat.
Kom gerust een keertje kijken. U bent van harte welkom.
Diana Peskens

Foto Anja Matheeuwsen
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Belastingaangiften 2021
Uiterlijk 30 april moeten we onze belastingaangiften 2021 weer ingediend
hebben.

Elk jaar opnieuw zijn er wijzigingen in de belastingaangifte. Dat kan in uw
nadeel maar ook in uw voordeel zijn. Laat daarom uw belastingaangifte
altijd controleren. Het verzamelinkomen welke door belastingdienst wordt
gebruikt bepaalt mede de hoogte van uw zorg- en/of huurtoeslag.
Indien gewenst zijn onze vrijwilligers bereid de aangifte voor u te verzorgen.
U kunt zich telefonisch aanmelden bij een van de onderstaande
belastinginvullers.
Indien uw aangifte vorig jaar door een van onze invullers werd verzorgd dan
nemen zij weer automatisch contact met u op voor het maken van een
afspraak.
Voor het verzorgen of controleren van uw aangifte zijn de volgende
documenten en gegevens indien van toepassing noodzakelijk:
- Indien aanwezig een kopie van de aangifte over 2020 met de bijlagen;
- Het aangifteblad van de belastingdienst dat u heeft ontvangen voor
2021;
- Ook dit jaar werken we met een DigiD-machtiging. Deze ontvangt u
automatisch indien een van onze belastinginvullers uw aangifte vorig
jaar heeft verzorgd. Is dit niet het geval dan moet een DigiDmachtiging worden aangevraagd. Het aanvragen van de machtiging
kost minimaal 5 dagen en kan door uw invuller worden verzorgd. De
aangevraagde machtigingscode wordt altijd rechtstreeks naar uw
huisadres gezonden ;
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- Alle documenten die u over 2021 heeft ontvangen en van belang
kunnen zijn voor uw aangifte, zoals:
voorlopige- en definitieve aanslagen;
beschikkingen voorlopige teruggave. Ook van de zorg- en huurtoeslagen, incl. de voorlopige beschikkingen voor 2022;
Alle jaaropgaven van inkomsten over 2021 van uzelf en uw evt. partner, zoals van de AOW, pensioenen, uitkeringen en van lijfrentes etc;
Jaaroverzicht 2021 van uw hypotheek;
De WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente heeft
ontvangen;
Overzicht van gemaakte ziektekosten die niet (volledig) vergoed
werden door uw zorgverzekeraar;
Dieet verklaring van uw huisarts/specialist;
Overzicht van gemaakte reiskosten voor bezoek arts of specialist etc;
Overzicht van eventuele giften;
Jaaroverzicht 2021 van uw betaalrekening(en), spaarrekening(en) en
eventuele beleggingen.

Werkgroep ouderenadviseurs/ belastinginvullers Maarheeze
André Oud
Arno Baks
Ger Thijssen
Jan Alders

Tel. 591337
Tel. 592019
Tel. 592550
Tel. 591973
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Activiteitenoverzicht maand maart 2022
Huiskamertijden ma t/m vrij van 10.00 tot 12.30 uur, in Ons Kwartier.
De huiskamer is vrij toegankelijk voor jong en oud en er is verse koffie.
Ons Kwartier is op werkdagen geopend van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur,
‘s middags speciaal voor leden.
Di 1

Wo 2
Do 3

Vr 4
Zo 6
Ma 7

Di 8

Wo 9
Do 10

Vr 11

10.00
13.00
13.30
13.30
13.30
10.00
13.30
13.30
14.00
19.30
09.30
10.30
09.00
10.00

volksdansen
mannen van metaal
gezond bewegen
vrij kaarten
koersballen
darten
biljarten voor leden van de Doorzetters
gezond bewegen
haakaan
kaartcompetitie
fotoclub
computerinloop
lange wandeling
korte wandeling

09.00
10.00
13.30
10.00
13.00
13.30
13.30
13.30
10.00
13.30
13.30
14.00
19.30
10.30
13.30

tuinieren
kleuren voor volwassenen
sjoelen
volksdansen
mannen van metaal
gezond bewegen
vrij kaarten
koersballen
darten
biljarten voor leden van de Doorzetters
gezond bewegen
haakaan
kaartcompetitie
computerinloop
kienen
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Zo 13

09.00
10.00

lange wandeling
korte wandeling

Ma 14

09.00
10.00
13.30
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
13.30
13.30
13.30
10.00
13.30
13.30
14.00
19.30
10.30
09.00
10.00

tuinieren
kleuren voor volwassenen
sjoelen
bestuursvergadering
volksdansen
bakkie troost
eetpunt
mannen van metaal
gezond bewegen
vrij kaarten
koersballen
darten
biljarten voor leden van de Doorzetters
gezond bewegen
haakaan
kaartcompetitie
computerinloop
lange wandeling
korte wandeling

09.00
10.00
13.30
19.30
10.00
13.00
13.30
13.30
13.30
10.00
13.30
13.30
14.00
19.30

tuinieren
kleuren voor volwassenen
sjoelen
leesclub
volksdansen
mannen van metaal
gezond bewegen
vrij kaarten
koersballen
darten
biljarten voor leden van de Doorzetters
gezond bewegen
haakaan
kaartcompetitie

Di 15

Wo 16
Do 17

Vr 18
Zo 20
Ma 21

Di 22

Wo 23
Do 24
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Vervolg agenda maart 2022
Vr 25
10.30
computerinloop
17.00
vrijdagavond etentje
Zo 27
09.00
lange wandeling
10.00
korte wandeling
Ma 28

Di 29

Wo 30
Do 31

09.00
10.00
13.30
10.00
13.00
13.30
13.30
13.30
10.00
13.30
13.30
14.00
19.30

tuinieren
kleuren voor volwassenen
sjoelen
volksdansen
mannen van metaal
gezond bewegen
vrij kaarten
koersballen
darten
biljarten voor leden van de Doorzetters
gezond bewegen
haakaan
kaartcompetitie

Biljarten
Dagelijks, tijdens de huiskameruren van 10.00 tot 12.30u bestaat
in principe de mogelijkheid om vrij te biljarten.
’s Middags tot 16.30u is het alleen voor leden van de vereniging!
Inschrijven in de rode map op de bar, tot maximaal 14 dagen vooruit.
De komende maanden op donderdagmiddag competitie spelen voor leden
van onze biljartclub de “Doorzetters”.

De zondagse wandelingen starten en eindigen bij Onze School.
Het aanmelden voor een activiteit kan, vanaf het moment dat de
nieuwsbrief uitgekomen is, waarin de activiteit wordt aangekondigd!
Aanmelden in Ons Kwartier, aan de balie, telefonisch op 0495 623589
of per mail: ons.kwartier@kpnmail.nl
Wie het eerst komt het eerst maalt want Vol is Vol! Niet vergeten uw
telefoonnummer door te geven.
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Plant van de maand: de grote kaardebol
Behalve de grote is er ook een kleine kaardebol en de weverskaarde. De
laatste werd vroeger gebruikt in de textielindustrie om lakense stoffen te
kaarden ofwel te ruwen. De stekels van deze plant hebben weerhaakjes, de
andere kaardebollen hebben gladde stekels.
De plant is tweejarig, na het eerste jaar overwintert hij als bladrozet om
dan in de volgende lente omhoog te schieten naar zo’n 2 meter hoogte. De
bolhoofdige bloemen beginnen te bloeien in het midden en daarna gaan
tegelijk naar boven en beneden de rest van de bloemen open. De stengel
en bladeren zijn stekelig. Grazers bedenken zich wel voordat ze hier aan
gaan knabbelen. De bladeren groeien rondom de stengel aan elkaar en
vormen zo een kommetje waar regenwater in blijft staan. Kleine insecten
die hierin vallen verdrinken en worden door bacterien verteerd, lekker voor
de plant!

De naam dipsacus komt uit het Grieks en dipsa betekent dorst, dat verwijst
naar het kommetje water. Kaardebol wijst naar het Latijnse woord carduus,
wat distel betekent. Eigenlijk fout, want hoewel de plant stekels heeft
hoort hij door de bloeiwijze niet bij de distels.
Op de foto zie je de kaardebol zoals hij er na de winter uitziet. Nog steeds
mooi en zeer geliefd bij putters. In de zomer zoemen de insecten rond de
plant, die komen voor de nektar in de lichtpaarse bloemen. De
kaardebollen vind je in de tuin aan de Sterkselseweg.
Nel Meulman
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KBO-Brabant doet samen met andere (ouderen)organisaties dringend
beroep op kabinet en Tweede Kamer
Een nieuw kabinet is aangetreden, met nieuwe plannen. Zoals het er nu
naar uitziet pakken die plannen voor senioren niet goed uit. Senioren
hadden gehoopt op een regeerakkoord dat de koopkrachtpositie en
bestaanszekerheid van senioren betekenisvol verbetert. Het tegendeel is
echter het geval. KBO-Brabant deed daarom in de eerste helft van januari
samen met andere (ouderen)organisaties een dringend beroep op het
nieuwe kabinet en Tweede Kamer. De organisaties treden bewust
gezamenlijk op om hun gedeelde zorgen onder de aandacht te brengen. Ze
vragen om:
A. De voorgenomen loskoppeling van AOW, wettelijk minimumloon en
het sociaal minimum terug te draaien.
Praktisch betekent dit dat de voorgenomen stijging van het wettelijk
minimumloon volledig zou moeten worden verwerkt in de AOW en dat de
in het akkoord opgenomen bezuinigingen op het sociaal minimum worden
geschrapt.

B. Met een goed doordacht antwoord te komen op de toenemende
vergrijzing.
De overheid heeft geen goed antwoord op de toenemende vergrijzing. De
gebrekkige doorstroming op de woningmarkt bijvoorbeeld laat dit pijnlijk
duidelijk zien. De gezamenlijke organisaties geven in vijf punten goede
handvatten voor een afgestemd beleid en zijn graag bereid hierover in
gesprek te gaan met de nieuwe bewindslieden. Ouderenbeleid betekent
gezamenlijk en afgestemd beleid, interdepartementaal op het gebied van
inkomen, wonen, welzijn, veiligheid, digitalisering, zorg en zingeving.
Op de website www.kbo-brabant staan diverse nieuwsberichten over deze
onderwerpen. Wie meer wil weten kan daar de diverse verzonden brieven
en persberichten terugvinden.
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Wist u dat:
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

Het voorjaar er nu toch echt aankomt en we eind van deze maand
alweer naar de zomertijd overstappen en de klok weer een uur
vooruit zetten.
Sommige mensen daar echt heel blij van worden.
We nu allemaal verlangen naar de zon en de warmte en het
ontspannen weer met elkaar omgaan, zonder mondkapjes en
afstand houden.
De pot met bloeiende hyacinten in mijn woonkamer een geweldige
geur verspreidt, waar ik helemaal vrolijk van wordt.
We binnenkort de kennismaking bijeenkomst met onze nieuwe leden
kunnen gaan organiseren, als de tekenen ons niet bedriegen.
Er ook nog een Corona Afterparty georganiseerd zal gaan worden en
het Seniorenorkest Cranendonck ook nog op de planning staat.
We hopen dat al deze plannen nu echt weer door kunnen gaan en
verheugen ons erop jullie allemaal weer te spreken in Ons Kwartier,
of straks op het terras.
We wel heel graag zien dat zich nieuwe vrijwilligers melden om onze
gastheren en gastvrouwen te ondersteunen of in de tuin te werken,
maar dat er ook gezocht wordt naar extra beheerders!
Kom 50 en 60 plussers, laat de liefde niet van één kant komen en
probeer ook iets te doen voor onze vereniging. Je krijgt er heel veel
dankbaarheid voor terug!
Heb je een idee, of wil je je inzetten laat dat dan weten aan een van
de beheerders of aan een bestuurslid. Er wordt altijd contact met je
opgenomen.
Er nu weer hele mooie foto’s in Ons kwartier hangen, omdat de
fotoclub een nieuwe expositie heeft gemaakt. Geweldig om te zien
hoeveel er geleerd en verbeterd is in de periode van het bestaan van
deze club. Heel knap hoor, kom snel eens kijken!
U dit jaar op 16 maart, uw stem voor de gemeenteraad ook weer uit
kunt brengen in Ons Kwartier!
Het misschien ook de 2 dagen daarvoor weer mogelijk is, maar dat
we dat nu nog niet weten . U daarvoor de kranten en het plakbord in
de gang van Onze School in de gaten zou kunnen houden.
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Presentatie KBO Kringreis
KBOKring Heeze – Leende heeft in overleg met Ema Reizen voor 2022 niet
één maar twee reizen voor u samengesteld.
De eerste- 8 daagse- reis vertrekt op 24 juli en
gaat naar Oberperfuss in Oostenrijk.

De tweede- 5 daagse- reis vertrekt op 13
september en gaat naar Ootmarsum in
Twente.

Maandag 14 maart om 10.00 uur is er in dorpshuis Het Perron in Heeze in
de Rabozaal een presentatie van deze reizen waarbij u d.m.v. foto’s een
indruk krijgt van het hotel en de excursies die gemaakt gaan worden.
Twijfelt u of een georganiseerde reis iets voor u is, kom dan naar de
presentatie en misschien bent u dan overtuigd om met een van deze, altijd
gezellige, reizen mee te gaan.
Meer informatie in de flyers die bij het secretariaat van de afdeling bekend
zijn of bij Liesbeth Lingers via mail: liesbeth.lingers152@gmail.com
Aanmelden voor deze reizen kan tot 15 april a.s.
adres Dorpshuis Het Perron,
Schoolstraat 48,
Heeze
Let op: in het dorpshuis zijn op 14 maart de op dat moment geldende coronaregels van toepassing.
U vindt uitgebreide informatie over deze reizen en ook
aanmeldingsformulieren op de website van de
Seniorenvereniging Maarheeze: www.seniorenverenigingmaarheeze.nl
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Repair Café
Net voordat door corona alle activiteiten in Onze School en Ons Kwartier stil
kwamen te liggen, waren er voorbereidingen aan de gang om te starten met
een repaircafé. Ook waren er gesprekken met mensen die zich hiervoor in
wilden gaan zetten. Maar toen het virus ervoor zorgde dat de plannen niet
door konden gaan, zijn de voorbereidingen gestopt.
Nu het weer kan, willen we deze activiteit heel graag in ons programma op
gaan nemen. Om dit te realiseren hebben we vrijwilligers nodig die het leuk
vinden om hieraan mee te werken.
Een repair café is een gezellige, leerzame en zinvolle bezigheid, zoals u
hieronder kunt lezen:

Wat is een Repair Café?
Een Repair Café is een bijeenkomst waarbij het gaat om samen dingen te
repareren. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee en in het Repair
Café gaan ze samen met de daar aanwezige vrijwilligers aan de slag om de
reparatie uit te voeren. Het is gezellig om zo samen bezig te zijn, je kunt er
altijd nog van leren en je bent duurzaam bezig door spullen niet zomaar weg
te gooien, maar ze een tweede leven te geven. Wie niets heeft om te
repareren, neemt een kop koffie of thee, kijkt waar men mee bezig is of gaat
helpen bij een reparatie waar iemand anders mee bezig is.
Lijkt het u ook leuk om hieraan mee te werken, dan is een telefoontje naar
Ons Kwartier in Onze School 0495-623589 voldoende om u aan te melden.
Vraag naar de dienstdoende beheerder en hij/zij zal uw gegevens noteren
en doorgeven. U bent van harte welkom!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de
bestuursleden.
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Kruiswoordraadsel
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende
nummer.
Horizontaal: 1 offertafel 5 familielid 10 vuile plek 12 onderhuids vet 14
iedere persoon 15 Europeaan 19 een zeker iemand 20 muzieknoot 21
afvaardiging 23 buislamp 24 comfort 26 schoolopgave 27 lompe vrouw 29 pl.
in Duitsland 31 voorteken 32 vurig bewonderaar 34 gestremde melk 36
vlaktemaat 37 glorie 39 volledig dronken 40 macht 41 krap 42 deel v.d. week
43 snijwerktuig 44 vogeleigenschap 46 insect 48 huldigen 51 uitroep van
vreugde 53 grasmaand 55 populaire groet 57 kort geleden 59 bazige vrouw
60 belang 63 heden 64 soort fee 66 irriteren 67 cachot 68 luizenei 70
hoofdstad van Zwitserland 71 bedehuis 72 provinciehoofdstad.
Verticaal: 1 brede laan met bomen 2 waterdoorlatend 3 te koop 4
cirkelvormig rif 6 eeltachtige uitwas 7 Gedeputeerde Staten 8 pl. in
Gelderland 9 interest 10 dodelijk middel 11 landbewerking 13 ober 15 afkeer
16 troefkaart 17 lokspijs 18 afwisselende beweging 21 deel v.e. woning 22
lof 25 bedrijfsleider 28 vaccineren 30 telwoord 31 toetsinstrument 33 op de
wijze van 35 vlezige vrucht 36 slangvormige vis 38 ik 42 ouderling 43
strijdgewoel 45 familie 47 tennisterm 49 gebogen been 50 speciale
speelkaart 52 roodbruin roofdier 54 verfplank 55 tuinafscheiding 56
Europeaan 58 reusachtig 61 deel v.e. trap 62 omlaag 65 sprookjesfiguur 67
ontkenning 69 tot en met 70 bustehouder.
Stuur uw oplossing per post of email naar de redactie van de Nieuwsbrief
voor zondag 29 maart (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 februari 2022
Oplossing: NIEUWJAARSDUIK en de prijswinnaar is A. van Weert
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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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Bijdrage Literatuurke geschreven door Diana Peskens

pluisje
gele velden
vertellen
dat de lente in aantocht is
later wit verstoven
beloven
een volgend seizoen
pluizig bolletje zachte
gedachte
ik wil blijven dromen
over hoe jong ik was
gras
nog groen achter mijn oren
hoe ik wens en blaas de zaden
radend
hoe mijn leven wordt
vol van niet weten. Ik wil niet
vergeten
hoe hoopvol ik toen was.
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