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Van de bestuurstafel 
 
Wat geweldig dat iets meer dan 300 leden zich hebben aangemeld voor de 
bijeenkomsten ter viering van het 60-jarig bestaan van onze 
seniorenvereniging.  We waren uitgegaan van 300 aanmeldingen omdat dit 
het maximumaantal personen is, dat tijdens drie bijeenkomsten kan worden 
verwelkomd. Met een beetje inpassen hebben we geen leden teleur hoeven 
stellen.  
 
 
Het bestuur gaat ervoor zorgen dat iedereen tijdig een bewijs van de 
inschrijving ontvangt. Om een gelijkwaardig aantal personen per 
bijeenkomst te krijgen is er bij de toewijzing bij meerdere leden gebruik 
gemaakt van hun tweede voorkeur. Uiteraard hebben we hierbij ook 
rekening gehouden met de aangegeven voorkeur om samen met andere 
leden een van de bijeenkomsten te bezoeken.  
 
 
Wat ons ook verheugt is, dat naast onze vaste bezoekers ook veel leden zich 
hebben aangemeld die “Ons Kwartier” niet of nauwelijks bezoeken. Hopelijk 
kunnen we met deze feestelijke bijeenkomsten een positief gevoel 
overbrengen, dat resulteert in een frequenter bezoek. Nog mooier zou het 
zijn indien leden zich melden om als vrijwilliger actief te willen worden 
binnen onze vereniging. 
 
 
De op 3 maart geplande Algemene Ledenvergadering 2020 kan bij het lezen 
mogelijk alweer achter ons liggen. Mocht u onze Nieuwsbrief tijdig 
ontvangen hebben, dan is het een mooie herinnering om deze vergadering 
bij te wonen.  
 
 
De agenda en de conceptnotulen van onze vorige vergadering zijn in onze 
Nieuwsbrief van februari 2020 opgenomen. In de Nieuwsbrief van april 2020 
zullen de concept notulen van het overleg van 3 maart 2020 worden 
opgenomen. 
 
 
Het bestuur heeft een wijziging van de statuten in voorbereiding, om met 
name de ANBI-status weer gerealiseerd te krijgen. Gelijktijdig met de 
hiervoor noodzakelijke aanpassing van de statuten willen wij enkele andere 
wijzigingen doorvoeren. 
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 Overeenkomstig de huidige statuten heeft wijziging hiervan, vooraf goed-
keuring nodig van KBO-Brabant. De door ons voorgestelde wijzigingen wor-
den door KBO-Brabant beoordeeld, waarbij zelfs, volgens mededeling, een 
juridisch advies vereist is. 
 
Zodra wij meer duidelijkheid hebben over de stand van de voorgestelde  
wijzingen komen wij zeker bij u terug. Uiteindelijk moet de  
Algemene Ledenvergadering akkoord gaan met de voorgestelde wijzigingen, 
voordat deze kunnen worden doorgevoerd.  
 
Mogelijk dat hiervoor in de loop van het jaar nog een extra Algemene Leden-
vergadering wordt uitgeschreven. Via de nieuwsbrief houden wij u uiteraard 
op de hoogte. 
 
 
Op dit moment hebben we enkele aanmeldingen van geïnteresseerden in 
ons op te richten Repair Café. Hopelijk kunnen we in onze volgende  
nieuwsbrief melden dat we deze nieuwe activiteit gaan opstarten of dat  
deze zelfs al is opgestart.  
 
 
Bij deze willen wij u ook nog eens vragen meer gebruik te gaan maken van 
de consumptiebonnen die in “Ons Kwartier” worden verkocht. We beperken 
hierdoor niet alleen het aantal contante transacties, maar ook het aantal 
afstortingen bij de bank, waaraan voor ons ook kosten zijn verbonden.  
 
Bovenstaande wordt zeker ook gerealiseerd, als u meer gebruik gaat maken 
van onze pinautomaat. 
 
Het Bestuur 
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De Seniorenvereniging Maarheeze viert zijn 60 jarig Jubileum, een 
terugblik 

Tien jaar geleden bestond de seniorenvereniging, destijds nog formeel 
“Katholieke Bond van Ouderen Belangenvereniging voor vijftigplussers” te 
Maarheeze geheten, precies 50 jaar. Er is toen een jubileumgids uitgebracht, 
die de hele ontwikkeling vanaf 1960 tot 2010 beschreven heeft. Kenmerken 
uit die tijd waren de discussiepunten omtrent de afdracht per lid aan  
KBO-Brabant, de hoogte daarvan en het verlangen naar een eigen 
seniorenhome. 
 
Op 10 maart aanstaande bestaat de vereniging, nu Seniorenvereniging 
Maarheeze geheten, precies 60 jaar. 
 
In die laatste 10 jaar is heel veel gebeurd, met als allerbelangrijkste punt de 
uiteindelijke realisatie van een eigen seniorenhome per 1 december 2016. 
Dit is echter niet zonder slag of stoot gegaan, daar heeft een grote groep 
personen zich bijna dagelijks mee bezig gehouden. 
Ten eerste veel mensen uit het toenmalige KBO afdelingsbestuur, uit het 
nieuwe bestuur van seniorenvereniging Maarheeze die in 2014 deze nieuwe 
naam gekregen had, (bouw) experts, aannemers, politici en een twintigtal 
betrokken en gedreven vrijwilligers. Onder de vrijwilligers was zowel de 
nodige technische als bestuurlijke ervaring aanwezig, waarbij ook de 
daadkracht zeker moet worden genoemd. 
 
Het zal niemand verbazen dat de strijd, als wij het even zo mogen noemen, 
niet zomaar gestreden was. Het uiteindelijke doel om tot een eigen home te 
komen, is een lange weg met heel veel valkuilen geweest. Diverse 
betrokkenen zijn gaandeweg af - en anderen weer aangehaakt. Maar het 
doorzettingsvermogen van een vaste groep gedreven vrijwilligers, heeft 
uiteindelijk tot het succes geleid. 
 
Sommige zaken begonnen langzamerhand in elkaar te vallen. De school in 
Maarheeze kwam in 2010 leeg te staan, de gemeente wilde de school slopen 
en daar woningbouw plegen, de crisis stak daar echter een stokje voor en de 
roep om de steeds grotere groep senioren aan een eigen home te helpen 
werd steeds luider en enkele politici waren uiteindelijk bereid om hiervoor 
hun nek uit te steken. 
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Jarenlang is er gewikt en gewogen. De belangen waren groot, er was veel 
geld mee gemoeid, regelgeving werkte vaak remmend, experts werkten  
elkander regelmatig tegen of hadden niet de gewenste ervaring in huis. Voor 
de gemeente was het geen eenvoudige, maar lastige opgave,  
ouderenverenigingen in de andere kernen begonnen zich ook te roeren en 
de politiek zelf was vrij verdeeld. 
 
Tevens werd de maatschappelijke invulling steeds belangrijker en de roep 
om een eigen huiskamer voor senioren steeds groter. Met name het  
financiële risico werd voor de seniorenvereniging Maarheeze te groot, zodat 
de afzonderlijke Stichting Ontmoetingscentrum St. Josephschool werd  
opgericht. Dit met het doel om de renovatie te realiseren, het gebouw van 
de gemeente te kunnen huren en het verder zelf te gaan exploiteren. Tevens 
werd er een bedrijfsplan, waaronder een verhuurplan voor de lokalen,  
opgesteld en wist men zo een modus te vinden om het financiële plaatje 
rond te krijgen. 
 
En ja, het is gelukt en hoe! 
 
Er staat sinds december 2016 een prachtig Ontmoetingscentrum, bestaande 
uit een grote aula waar de (maatschappelijke) huiskamer in is gevestigd, 
maar waar ook de activiteiten van de seniorenvereniging zelf plaatsvinden. 
De opgeknapte lokalen zijn allemaal verhuurd aan voornamelijk maatschap-
pelijke partijen, die ieder voor zich daar een eigen invulling aan geven. 
 
Een grote meerwaarde hiervan is de “kruisbestuiving” tussen de cliënten van 
deze aanbieders enerzijds en de aanwezige maatschappelijk opgezette  
huiskamer in de aula anderzijds. Hier is dus sprake van de regel 1 +1 =3. Ook 
de dagelijks georganiseerde verenigingsactiviteiten dragen hier aan bij, het 
geeft afleiding en een toegevoegd ontspanningsmoment. Mensen kunnen 
hier zichzelf zijn. Er is een grote wens om dit in de komende jaren verder uit 
te bouwen, alle faciliteiten zijn hiervoor aanwezig  
 
In Onze School is van alles te beleven en worden er naast de vaste vereni-
gingsactiviteiten ook allerlei evenementen georganiseerd. En niet alleen in 
de aula zelf, maar ook daarbuiten. Zoals een excursie, een barbecue, een 
muziekoptreden in de tuin of een wandel- of fietstocht door de natuur. Met 
recht, voor ieder wat wils. 
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 Maar zoals altijd zit de grootste kracht in de laatste woorden, namelijk de 
Vrijwilligers! Zonder deze grote groep mensen kan ook “Onze School” niet 
draaien en is elke vorm van de eerder genoemde kruisbestuiving niet meer 
mogelijk. 
 
Vrijwilligers, zowel bestuurlijk als op activiteiten gericht, zijn het kloppend 
hart van “Onze School”. Een groot woord van dank aan al deze mensen, 
waarbij het bestuur de hoop uitspreekt dat zij nog veel nieuwe vrijwilligers 
zal mogen begroeten. 
 
Iedere eenzame oudere, die ook uw vader of moeder zou kunnen zijn, zal u 
daar dankbaar voor zijn! En dat is nu precies de grootste kracht van de  
seniorenvereniging Maarheeze, zij is er voor hen. 
 
Een speciaal woord van dank aan iedereen, die met zijn/haar bijdrage het  
mogelijk gemaakt heeft om “Onze School” met daarin de ontmoetingsruimte 
“Ons Kwartier” te laten worden zoals die nu is. 
 
Frans Keizer 
(Foto Diana Peskens) 
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Muziekluistermiddag verzorgd door Rose Marie Hendrikx 
op vrijdag 20 maart 2020.  
 
Deze ongetwijfeld weer prachtige muziekluistermiddag begint om 14.00u. 
De zaal gaat open om 13.30u. 
 
De kosten bedragen € 5 voor leden en € 7,50 voor niet leden en   
dat is inclusief het eerste kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. 
 
Op deze dag bespreekt Rose Marie de Pastorale van Beethoven:  
 
...Pastorale van Beethoven In de Zesde Symfonie komt Beethoven zijn 
liefde voor de natuur tot uiting en weerklinken onbekommerde en 
vreugdevolle natuurindrukken van het platteland. De componist gaf de vijf 
delen van de symfonie beschrijvende titels. Deze roepen idyllische scènes 
op gaande van kwetteren… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niet vergeten van te voren aanmelden en betalen in Ons Kwartier.   
Aanmelden kan eventueel ook telefonisch op nr 0495 623589.  
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Fietsen weer van start in april.  
Hallo Yorie.    Kun je mijn fiets een grote beurt geven??? 
Breng hem maar een keer, maar we gaan volgende week eerst carnaval  
vieren.  
Geen haast, het is toch ook nog  lang geen goei weer om te gaan fietsen voor 
“ouw” mensen.  
Welk merk fiets is het ? 
Een Stella, hij is al 5 jaar oud. 
Oh, dat is prima, het is een prima merk die Stella, ook al zeggen sommigen 
van niet.  
Leg er ook maar een paar nieuwe banden op. 
 
Ik kom mijn Stella-fiets op woensdag 1 april ophalen. 
Dan pas?? 
Ja dan kan ik mijn schuur ook eens goed opruimen. Maar op donderdag  
2 april ga ik met de  Seniorenvereniging weer mee fietsen.  Dan sta ik om  
half 2 weer op de Oude Boom. 
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De bijdrage van deze maand van Schrijverskring Literatuurke 
 
Ontsluiert,  
 

Stap voor stap 
ontsluiert 
mistig verborgen land 
zijn schoonheid. 
 

Ragfijne 
berijpte spinnenwebben 
meesterlijke kunstwerkjes 
enigszins nonchalant gerangschikt 
hangend aan takken, 
verweven in struiken, 
de achterzijde van een verkeersbord sierend. 
 

Juweeltjes 
stuk voor stuk 
tentoongesteld 
voor de eenzame wandelaar 
die dapper 
stap voor stap 
de mist ontsluiert. 
 

Swartbroek, 21 januari 2020 
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Tuinieren 
 
Vanaf deze maand staat er een nieuwe activiteit op de agenda op maandag-
morgen, namelijk tuinieren. Hoewel, nieuw is de activiteit natuurlijk niet, 
alleen de vermelding op de agenda. Al vanaf de verbouwing van Onze School 
is de tuingroep elke maandag bij redelijk weer bezig met de aanleg en onder-
houd van de inmiddels prachtige tuin. Waarom dan nu een vaste plek op de 
agenda? Enerzijds omdat we altijd wel hulp kunnen gebruiken en anderzijds 
om iedereen de kans te geven om ook eens lekker in de tuin bezig te zijn. 
Het is natuurlijk gezond: je gebruikt veel spieren, het is rustgevend, plezierig: 
we lachen heel wat af, we hebben contact met voorbijgangers die een 
praatje komen maken en bijna altijd complimenten uitdelen! Last van je rug 
of knieën? Ook op een krukje kun je heel goed uit de voeten in de tuin. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s Diana Peskens 
  
Er wordt getuinierd van ongeveer 9.00 - 11.30 uur. Bij de start en in de pauze 
is er  koffie of thee voor de liefhebbers. Iedereen is welkom. Je hoeft niet 
elke maandag aanwezig te zijn, zo nu en dan of een enkel keertje is ook 
goed. Ook de begin- en eindtijd mag je zelf invullen. Er zijn heel wat soorten 
werkzaamheden: gras maaien, bladeren harken, schoffelen, harken, wieden, 
uitgebloeide bloemen uitknippen (deadheading noemen de Engelse tuinders 
dat), wieden, zaaien, verplanten, wandelpaadjes van onkruid ontdoen, en ga 
zo maar door. Voor elk wat wils! Materiaal is aanwezig. Je hoeft je niet aan 
of af te melden, we zien wel wie er komt. 
Ook wie niet wil of kan tuinieren is in de tuin welkom en dat het hele jaar 
door. Er zijn niet voor niets wandelpaadjes aangelegd!  
Tot ziens in de tuin. 
Nel Meulman 
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 Een woord van welkom!  
   
De seniorenvereniging Maarheeze organiseerde op 29 januari voor haar 
nieuwe leden een voorlichting-  en kennismakingmiddag. Het bestuur van de 
vereniging ontving ruim 25 personen, waarmee het ledenaantal richting de 
650 leden is gaan lopen. Een record, want de seniorenvereniging heeft het 
hoogste aantal leden binnen Maarheeze. Op zich een prestatie van jewelste!  
   
Arno Baks, de voorzitter van het bestuur, heette de leden welkom en stelde 
alle bestuursleden even voor. Vervolgens gaf hij een overzicht van de  
verbouwing van de oude School tot het moment van nu. Dit werd onder-
steund door een diapresentatie die liet zien hoe, na het hak -en breekwerk, 
de school van een oud gebouw tot een strak en keurig afgewerkt geheel ge-
transformeerd werd. En dat dit met veel vrijwilligers gedaan werd, oogstte 
grote bewondering bij de aanwezigen.  
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De presentatie werd overgenomen door de secretaris,  
mevrouw Willy Kuipers. Zij gaf een overzicht van de dagelijkse activiteiten 
die in “Ons Kwartier” plaatsvinden. Daar was zij even mee bezig, want dat 
zijn er nogal wat. Zowel in de aula, als daar buiten zijn er activiteiten en dit 
laatste was bij menigeen niet bekend. Want wandel- en fietstochten, excur-
sies per auto of bus, een barbecue in de prachtig aangelegde tuin of een mu-
ziekfestival, zijn daar mooie voorbeelden van.  
   
Vervolgens werd de microfoon aan de nieuwe leden gegeven. Een ieder kon 
zichzelf even voorstellen en aangeven, hoe hij/zij in “Ons Kwartier” terecht  
gekomen was. Daarbij viel het op dat er ook leden uit Budel  
“Ons Kwartier” in Maarheeze gevonden hadden. Altijd fijn te constateren 
dat “Onze School” binnen Cranendonck al zo bekend is!  
   
De gezellige en informele middag werd, onder genot van een hapje en 
drankje, afgesloten met een gezellig samenzijn.  
   
Frans Keizer  
************************************************************** 
Ledenmutaties februari 2020 
 
Nieuwe leden, die we van harte welkom heten: 
Marianne Weijtmans 
Gerrie Emmers-Nijhof 
Dorothé Bennour Lamain 
Pauline van Asten-Valkenburg 
Theo v.d. Moosdijk 
 
Overleden: 
Teun Heesakkers  
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met dit verlies 
 
Bedankt als lid: 
Ger de Jong  
De heer van de Laar  
Mevr. Vereijken - van Riet  
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Activiteitenoverzicht 7 maart t/m 10 april  
 

Maart 
 
Vr 06  09.30  fotoclub  
  10.30  computer inloop 
  11.00  lange wandeling 
  13.30  kienen 
  
Ma 09 09.00  tuinieren 
  10.00  kleuren voor volwassenen 
  19.30  leesclub 
 

Di 10 13.30 JUBILEUMFEEST  
 
Wo 11 10.00  huiskamer open 
 

Do 12 13.30 JUBILEUMFEEST 
 
Vr 13  10.00  huiskamer open 
 

Za 14 10.00 JUBILEUMFEEST 
 

Ma 16 09.00  tuinieren 
  10.00  kleuren voor volwassenen 
Di 17  10.00  volksdansen 
  12.00  eetpunt 
  13.00  mannen van metaal 
  14.00  vrij kaarten  
  13.30  gezond bewegen 
Wo 18 09.00  bestuursvergadering 
  13.30  koersballen 
Do 19  10.00  darten 
  13.30  biljarten de Doorzetters 
  13.30  gezond bewegen 1 
  14.00  haakaan 
  14.20  gezond bewegen 2 
  19.30  kaarten competitie 
Vr 20  10.30  computer inloop 
  14.00  Rose Marie Hendrikx Muziek luistermiddag 
Zo 22  12.00  Lunch op zondag 
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Ma 23 09.00  tuinieren 
  10.00  kleuren voor volwassenen 
   
Di 24  09.00  volksdansen  
  13.00  mannen van metaal 
  13.30  vrij kaarten  
  13.30  gezond bewegen 
Wo 25 10.00  huiskamer 
Do 26  10.00  darten 
  13.30  biljarten de Doorzetters 
  13.30  gezond bewegen 1 
  14.00  haakaan 
  14.20  gezond bewegen 2 
  19.30  kaarten competitie 
Vr 27  10.30  computerinloop  
Za 28  19.30  muziek- en dansavond  
    Denk aan verzetten van de klok 
  

Ma 30 09.00  tuinieren  
  10.00  kleuren voor volwassenen 
Di 31  09.00  volksdansen  
  13.00  mannen van metaal 
  13.30  vrij kaarten  
  13.30  gezond bewegen 
April 
Wo 01 13.30  koersballen 
Do 02  10.00  darten 
  13.30  biljarten de Doorzetters 
  13.30  gezond bewegen 1 
  14.00  haakaan 
  14.20  gezond bewegen 2 
  19.30  kaarten competitie 
Vr 03  09.30  fotoclub 
  10.30  computerclub 
  
     
 

Vervolg activiteitenoverzicht op pagina 16 
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Vervolg activiteitenoverzicht 
 
Ma 06 09.00  tuinieren  
  10.00  kleuren voor volwassenen 
Di 07  09.00  volksdansen  
  13.00  mannen van metaal 
  13.30  vrij kaarten  
  13.30  gezond bewegen 
Do 09  10.00  darten 
  13.30  biljarten de Doorzetters 
  13.30  gezond bewegen 1 
  14.00  haakaan 
  14.20  gezond bewegen 2 
  19.30  kaarten competitie 
Vr 10  10.30  computerclub 
  
  
************************************************************** 
 
  
Elke zondag van 09.00 tot 11.00 uur lange wandeling en  
van 10.00 tot 11.00 uur 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”. 
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Een literaire middag in Onze School 
 
Het stormde op zondagmiddag 9 februari rond Onze School in Maarheeze. 
Dat had echter geen invloed op de voorstelling die binnen gegeven werd. 
Daar werd een muziek- en luistermiddag gehouden, waar musici, dichters en 
vertellers hun boodschap aan ruim 50 personen wisten over te brengen. 
Vooral de persoonlijke verhalen en gedichten, vaak gebaseerd op eigen  
ervaring of waarneming, raakten veel bezoekers in hun hart en zorgde voor 
menig  opkomend “traantje”.  
Gastvrouw Diana Peskens, als organisatrice van deze middag, praatte op een 
warme en innemende wijze het programma aan elkaar, waarbij zij zelf  
enkele gedichten “ uit eigen werk “ voordroeg.  
De vrijwilligers, die op deze zondag al vanaf de ochtend in de keuken bezig 
waren met het bereiden van allerlei lekkere hapjes, verwenden de gasten 
hiermee. En deze genoten! 
Conclusie: een aangename, goed ver-
zorgde, soms emotionele maar 
ook  verrassende voorstelling, 
waar  menigeen van genoten heeft.  
Het luide applaus sprak boekdelen, ho-
pelijk volgen er nog veel meer van  
deze “menselijke, warme en ingetogen" 
voorstellingen. 
 
Frans Keizer, Anja Matheeuwsen (foto's) 
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 Op 16 februari werd mevrouw Hagens 100 jaar. 
 
Ze vierde dit met een hele schare aan familie,  vrienden en bekenden op  
zondagmiddag in de Gasterij van Marishof. Ook een afvaardiging van de  
Seniorenvereniging ging haar feliciteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het was een drukte van belang want naast haar eigen 2 dochters,  
4 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen waren familieleden van alle  
windstreken, zelfs van overzee, gekomen om de eeuweling te feliciteren.  
Mevrouw Hagens genoot zichtbaar van alle belangstelling. 
 
Mevrouw Hagens woont nog zelfstandig in een appartement in de  
Brinkhorst en met de hulp van de thuiszorg lukt dat nog best. Haar beide  
dochters komen ook regelmatig op visite, zij wonen met hun gezinnen in 
Best en Eindhoven. 
************************************************************** 
 
Maak mensen blij met kleding/ spullen die u niet meer gebruikt! 
 
Heeft u nog goede kleding liggen, die u niet meer gebruikt, maar niet weg 
wilt gooien en wel wilt weggeven? 
Dan zijn daar mensen heel erg blij mee te maken. 
Dr. Heggen, huisarts geweest in Maarheeze en nu werkzaam in Heel, heeft 
een project in Roemenië waar hij regelmatig naar toe gaat met kleding, 
schoenen,  
babyspullen enz. 
In Maarheeze kunt u uw spullen kwijt bij Mw. Nelly Dings, Dissel 124,  
tel. 591386.  

Graag even van tevoren bellen. 
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Een herhaalde oproep: 
 
Wie heeft er zin om een groepje te gaan vormen van dames (en heren?), die 
zin hebben om aan de slag te gaan met de naaimachine.  
Samen iets maken is toch gezelliger dan alleen. Er zijn al aanbiedingen bin-
nen gekomen voor naaimachines, dus ook zonder machine kunt u bij ons 
terecht. 
Aanmeldingen om mee te doen, kunnen er nog bij, voor we echt van start 
kunnen gaan. Aanmelden kan via de lijst in Ons Kwartier of via mail op   
Ons.Kwartier@kpnmail.nl 
Aangezien de initiatiefneemster, Corrie Rozenveld, voorlopig alleen op de 
woensdag beschikbaar is, zal het op die middag moeten gebeuren. 
************************************************************** 
Niet vergeten 
 
Er zijn nog steeds cadeaubonnen te koop voor de deelname aan het 
“eetpunt” en de ”lunch op zondag” en voor een keer gratis kienen. U geeft 
uw naam en adres door aan de bar, betaalt voor de bon en wij zorgen ervoor 
dat u die thuisbezorgd krijgt, mocht er op dat moment geen bon beschikbaar 
zijn. De kosten voor de cadeaubonnen voor eetpunt en lunch op zondag zijn 
€ 6,00 en voor het kienen betaalt u € 5,00. 

 

Lunch cadeau bon        Eetpunt  cadeaubon 
 
    Bon voor een keer gratis Kienen 
  
Maar misschien vindt u het leuk om iemand blij te maken met een jaar lid-
maatschap van onze seniorenvereniging. Ook dat kan natuurlijk! Neemt u 
gerust contact op met Peter Joppen van de ledenadministratie en hij zorgt 
voor een passende kaart en regelt het ook verder voor u. Peter is bereikbaar 
op tel. 0495 593247. 
Ook kunt u zich melden bij de beheerder van dienst en dan zorgt deze  
ervoor dat het geregeld wordt. 
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Belastingen en toeslagen. 
 
Elk nieuw jaar betekent gewijzigde regels en voorwaarden die de overheid 
hanteert voor o.a.: 
Inkomstenbelasting, heffingskortingen en toeslagen. 
 
Vul altijd uw aangifte inkomstenbelasting in. 
 
U kunt anders zo maar, ouderenkorting, alleenstaande ouderenkorting of 
heffingskortingen mislopen. Ook de huurtoeslag en de zorgtoeslag zijn af-
hankelijk van uw belastbaar inkomen, en dit belastbaar inkomen is onder 
andere weer afhankelijk van bovengenoemde kortingen. 
 
Dit jaar vooral uw aandacht voor de huurtoeslag. De inkomensgrens voor het 
ontvangen van huurtoeslag is sterk verhoogd. Ontving u voorheen geen 
huurtoeslag omdat uw inkomen boven de toegestane grens lag, mogelijk 
komt u nu wel hiervoor in aanmerking. 
 
Onderstaande kortingen worden zeker berekend als u aangifte inkomstenbe-
lasting doet. 
 
Ouderenkorting. 
 
In 2019 is de korting max. € 1.596 bij een inkomen tot € 36.783, de korting 
vermindert tot € 0 bij een inkomen boven € 47.425. 
In 2020 max. € 1.622 bij een inkomen tot € 37.372 dit vermindert tot € 0 bo-
ven € 48.185. 
 
Alleenstaande ouderen korting. 
 
Uw belasting wordt in 2019 verminderd met € 419 en In 2020 € 436. 
 
Algemene heffingskorting. 
 
In 2019 max € 1.268 bij een inkomen tot € 20.384. Dit bedrag vermindert tot 
€ 0 bij een inkomen van € 68.507. 
In 2020 max € 1.431 bij een inkomen tot € 20.711. Dit bedrag vermindert tot 
€ 0 bij  een inkomen € 68.507. 
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  De huurtoeslag: 
 
U kunt huurtoeslag krijgen als de hoogte van de huur, hoogte van uw inko-
men en uw vermogen niet boven de vastgestelde waarden uitkomen. 
Voor alleenstaanden, zijn de volgende maximale waarden van toepassing: 
In 2019: Huur € 720, inkomen € 22.675 en vermogen € 30.360. 
In 2020: Huur € 737, inkomen € 30.900 en vermogen € 30.846. 
 
Heeft u een partner, zijn dat de volgende maximale waarden van toepassing: 
In 2019: Huur € 720, inkomen € 30.800 en vermogen € 60.720. 
In 2020: Huur € 737, inkomen € 40.600 en vermogen € 61.692. 
 
Meestal worden elk jaar in juli de huren verhoogd, deze verhoging wordt 
niet automatisch doorgegeven aan de belastingdienst (u moet dit zelf doen). 
Als u dit zelf niet doet dan mist u mogelijk huurtoeslag. Bijvoorbeeld een 
verhoging van de huur van  € 10 levert vaak € 6 tot € 7 huurtoeslag  
vergoeding op. 
Zijn er wijziging voor uw huurtoeslag 2019 dan kunt u dit nog tot september 
2020 aan de belastingdienst doorgeven. 
 
De Zorgtoeslag. 
 
De hoogte van uw inkomen en de hoogte van uw vermogen zijn bepalend of 
u zorgtoeslag kunt ontvangen. 
Voor alleenstaanden, zijn de volgende maximale waarden van toepassing: 
In 2019:  Inkomen € 29.562 en vermogen € 114.776. De toeslag wordt  
afgebouwd, bij een Inkomen boven € 29.562 ontvangt  u geen toeslag meer. 
In 2020: Inkomen € 30.481 en vermogen € 116.613. De toeslag wordt  
afgebouwd, bij een inkomen boven € 30.481 ontvangt u geen toeslag meer. 
  
Met zorgpartner zijn de volgende maximale waarden van toepassing: 
In 2019: Inkomen € 37.885 en vermogen € 114.776. De toeslag wordt  
afgebouwd, bij een Inkomen boven € 37.885 ontvangt u niets meer. 
In 2020: Inkomen € 38.945 en vermogen € 116.613. De toeslag wordt  
afgebouwd, bij een inkomen boven € 38.945 ontvangt u niets meer. 
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Onvolledig AOW pensioen. 
 
Heeft u in het buitenland gewerkt of bent u later in Nederland komen  
wonen dan heeft u waarschijnlijk geen volledig AOW pensioen. Blijft u  
samen met mogelijk andere inkomsten, onder het sociaalminimum, dan 
heeft u mogelijk recht op een Aanvullend Inkomensvoorziening (AIO). 
 
Er zijn enkele voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen o.a. of uw 
inkomen beneden het wettelijk sociaalminimum ligt. Ook uw vermogen en 
gezinssamenstelling zijn van belang. 
 
Het wettelijk sociaalminimum voor alleenstaanden is in 2020 € 1.219,09. 
Voor gehuwden of gelijkgestelden is dat in 2020 € 1.653,65. 
Doe altijd eerst de AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen) Check 
via internet. 
 
Terugvragen van gemeentelijke belastingen: 
 
U kunt kwijtschelding aanvragen voor zowel riool- als afvalstoffenheffing 
(alleen vast recht gedeelte). 
 
Kwijtschelding van gemeentelijk belastingen kunt u alleen krijgen als u  
tenminste een jaar in gemeente Cranendonck woont en een  inkomen heeft 
tot 100% van het bijstandsniveau.  
 
U vermogen mag daarbij niet hoger zijn dan de netto uitkering en de  
vakantietoeslag van een maand. 
 
De waarde van de auto is vrijgesteld tot € 2.269. 
 
Heeft u hulp nodig onze ouderenadviseurs en belastingeninvullers helpen u 
graag. 
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BELASTINGAANGIFTE 2019 

 
Uiterlijk 30 april moeten we onze belastingaangifte 2019 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, dat door de 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. 
 
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  
DigiD-machtiging 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 huis-
adres gezonden. 
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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 2018 met de  
         bijlagen; 
 het aangiftebrief  van de belastingdienst dat u heeft ontvangen 

voor 2019; 
 

alle documenten die u in 2019 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  
        2020;  

 alle jaaropgaven van inkomsten over 2019 van uzelf en uw  
        evt. partner, zoals van de AOW, pensioenen;  
 uitkeringen en van lijfrentes etc;  
 jaaroverzicht 2019 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 2019 van uw betaalrekening(en); 

 spaarrekening(en) en eventuele beleggingen.  
 

 
Werkgroep belastinginvullers Maarheeze  
André Oud Tel. 591337  
Arno Baks Tel. 592019  
Ger Thijssen Tel. 592550  
Jan Alders Tel. 591973 
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   Sudoku         
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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,= 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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Bestuurssamenstelling Seniorenvereniging Maarheeze 
 
Voorzitter:  
Arno Baks,  tel 592019, email: arnobaks@upcmail.nl 
Secretaris: 
Willy Kuipers, tel 06 133 13 407,  
email: seniorenverenigingmaarheeze@gmail.com 
Penningmeester: 
Frits van Meijl, tel 06 291 32 631, email: frits.van.meijl@gmail.com 
Voorzitter Werkgroep Algemene Zaken/Activiteiten: 
AnneMarie van Kuijk, tel 06 360 40  019,  
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 06 295 08 540 
Computerclub: Jo van Megen tel 593303 
Darten: Tiny van Mierlo tel 06 384 99 953 
Eetpunt: Willy Kuipers tel 06 133 13 407 
Fietsen: Peter Joppen tel 593247 
Fotoclub: Anja Matheeuwsen, anja@luckymail.com  
Gezond bewegen: Diana Guns-van Casand tel 06 135 03 278 
Haakaan:  Inge Ploegmakers tel 06 409 43 404 
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 06 171 51  699 
Nieuwsbrief: Else-Marie van Oirschot tel 591994 
Tuinieren: Tiny van Mierlo 06 384 999 53  
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  
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Dinsdag 10, donderdag 12 en zaterdag 14 maart  
viering 60 jarig bestaan seniorenvereniging 

 
 
 


