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*************************************************************  
Ledenmutaties  

  
Nieuwe leden, die we van harte welkom heten: 
 
Mevr.  A.M.E.P. Hendrikx 
Dhr. G.G.A.M. Vullers 
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Van de bestuurstafel:  
Nu al maandenlang alle activiteiten van de Seniorenvereniging stil liggen, 
valt er aan de bestuurstafel ook minder te bespreken. De reguliere 
bestuurstaken gaan natuurlijk gewoon door, maar wat we het liefste doen: 
samen met onze vrijwilligers leuke en gezellige activiteiten organiseren voor 
onze leden, dat zit er nu niet in. En op welke termijn we dat wel weer 
kunnen……? 
Dat is afwachten en geduld bewaren. Hoe langer deze toestand duurt, hoe 
moeilijker dat voor veel mensen wordt. We doen ons best om positief te 
blijven en dat lukt meestal ook wel,  maar af en toe word je er wel eens een 
beetje moedeloos van en zie je het even somber in. Je hebt dan het idee dat 
niets goed gaat en dan mopper je er maar even op los.  
Tot de zon weer doorbreekt en je ziet wat er wel goed gaat en je blij bent 
met alles wat je hebt en wel kunt. 
Ja, het glas is soms half vol en soms half leeg. Zeker in deze tijd is het lastig 
om de positieve kant van alles te blijven zien. Toch is dat de enige manier 
om het vol te houden gedurende de maanden die we nog te gaan hebben  
tot het merendeel van de mensen gevaccineerd is. 
Onderstaand stukje illustreert mooi die beide zienswijzen en vergeet vooral 
niet het ook van onder naar boven te lezen…….   
De twee kanten van het jaar 2020 
Twintigtwintig heeft me niks gebracht! 
Mij hoor je nooit zeggen: 
dat we samen meer kunnen dan alleen 
Want als ik even verder kijk, ontdek ik 
spanning en onrust om mij heen 
Elke week voelde ik minder 
verbinding met mensen die me dierbaar zijn 
Ik voelde 
dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld 
En zeg me vooral niet 
“Er zit iets moois in iedere dag”  
want hoe je het ook wendt of keert 
ik heb dit jaar stilgestaan 
Je zult mij nooit horen zeggen: 
Twintigtwintig bracht me veel lichtpuntjes.  
Lees het gedicht nu van onder naar boven  
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 Waarom is hersengymnastiek zo gezond? 

Puzzelen is gymnastiek voor de hersenen. Ze blijven er lenig en sterk van. 
Hoe werkt dat en hoe laat u uw hersenen kraken?   

Gezonde hersenen maken tot aan de dood nieuwe cellen en verbindingen. 
Dat verandert alleen bij bepaalde aandoeningen, zoals dementie. Als u de 
hersenen aan het werk zet, houdt u uw brein in conditie. Dat werkt ook op 
latere leeftijd. Amerikaans onderzoek toont aan dat ouderen zelfs na tien 
jaar nog profijt hebben van hersengymnastiek. Merkt u dat het u meer 
moeite kost om u iets te herinneren? Of wilt u geheugenproblemen voor 
zijn? Zorg dan dat uw hersenen aan het werk blijven. 
 

Doe het anders 

Puzzelen en raadsels oplossen is een goede vorm van hersengymnastiek, 
maar er is meer. Om de hersenen goed te trainen, moet u ze uitdagen en 
nieuwe dingen laten doen. Een nieuw gerecht klaarmaken bijvoorbeeld. Of 
een nieuwe taal of een nieuwe sport leren. Eentonigheid en routine maakt 
de hersenen lui. Doorbreek dus standaardpatronen en doe dingen anders. 
Dat kan al heel klein door bijvoorbeeld uw tanden te poetsen met uw 
linkerhand in plaats van met uw rechter. Of neem voor een ommetje buiten 
eens een andere route dan u gewend bent. 
 

Hersenkrakers 

Dammen, schaken, kaartspellen en bingo zijn goede spelletjes om uw 
hersenen aan het werk te zetten. Als u alleen bent, kunt u bijvoorbeeld 
kruiswoordpuzzels, Zweedse raadsels, doorlopers en 
andere taalspelletjes doen. Of ga hoofdrekenen. Een sudoku combineert 
wiskunde en puzzelen. Leuke breinbrekers en hersengymnastiek vindt u op 
de computer o.a. bij Neurocampus en BrainGymmer. 
 

 

https://www.plusonline.nl/mensen-meningen/hersengymnastiek-goed-voor-u
https://www.ikwoonleefzorg.nl/actief/leuke-taalspelletjes-om-alleen-of-samen-te-spelen
https://www.neurocampus.com/archief
https://www.braingymmer.com/nl/brain-games/
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Handwerken voor de hersenen 

Creatief zijn met uw handen helpt om uw ogen en handen beter te laten 
samenwerken. Dit daagt ook de hersenen uit. Denk aan breien, schilderen, 
tekenen, collages maken en bouwdozen maken. Ook houden hersenen van 
muziek, vooral wanneer u zelf een instrument bespeelt of leert te bespelen. 
Dat is ook goed voor het trainen van het geheugen. 

Fysiek in beweging 

Uw hersenen houden van beweging. U hoeft daarvoor niet intensief te 
sporten. Fietsen en wandelen is prima. Ook het huishouden doen, met de 
kleinkinderen spelen en tuinieren tellen mee. Van beweging verbetert de 
doorbloeding in de hersenen en dat is goed voor het brein. Het beste 
is dansen. U bent dan niet alleen in beweging, maar ook bezig met 
coördinatie en het nadenken over pasjes. 
 

https://www.ikwoonleefzorg.nl/actief/tuinieren-maak-het-uzelf-gemakkelijk
https://www.ikwoonleefzorg.nl/actief/zo-gezond-is-dansen
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  Deze maand van schrijverskring Literatuurke een gedicht van Frans de 
Brouwer. De plaats die hij beschrijft zullen velen van jullie wel herkennen! 
 
 
Grenspalen  
 
Zie ze hier zo staan 
Markante grijze heren  
Niet minder fier als toen  
Niet zomaar toch passeren  
Zij markeerden grenzen 
Hier op de heidegrond  
Waar ooit in het donker  
katten dansten in het rond 
de grenzen zijn verdwenen  
de katten eveneens 
de put al lang gedempt  
de heren echter immer nog present  
tijdloos op hun plek 
hier op de Groote Hei  
staan zij zo zij aan zij 
 

Frans de Brouwer 
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  Een vrolijk bericht  
Niet alles is kommer en kwel in deze rare tijd. Eerst mochten we genieten 
van een prachtige, witte wereld. Nauwelijks een week later zijn de 
temperaturen gestegen van min 15 naar plus 20. De lente komt eraan!  
Iedereen lekker naar buiten.  
Voor de tuinliefhebbers begint het seizoen onmiddellijk. De tuinploeg van 
Onze School is voortvarend aan de slag gegaan. Er moesten veel nieuwe 
heestertjes, spirea, worden geplant. Rommel uit de borders moest worden 
opgeruimd en verdorde plantenstengels geknipt of afgebroken. Door de 
zachte winter is het onkruid gezellig door blijven groeien; dus schoffelen of 
plukken. Iedereen had er zin in en bijna de hele ploeg was op deze eerste 
echte tuindag aanwezig.  
Op de foto’s  zie je al enkele planten in de tuin in bloei. Je vindt er crocussen, 
sleutelbloemen en gemskers. De meeste planten 
zijn nog niet te zien, die zitten nog onder de grond. 
Als de temperatuur hoog blijft zal daar heel snel 
verandering in komen. Kom gerust eens kijken.  
In deze lockdowntijd is wel gebleken hoe 
belangrijk de natuur is. Nog nooit zoveel bezoekers 
in het bos gezien. Misschien is dit een stimulans 
voor mensen om ook in de eigen tuin wat meer te 
planten zodat niet alleen vogels, bijen en vlinders 
daar van kunnen genieten maar jij zelf ook! 
Geen tuin of geen zin in veel onderhoud maar wel 
zo nu en dan zin om te tuinieren? Altijd welkom bij 
de tuingroep van Onze School op maandagmorgen vanaf 9.00 uur.  
Aanmelden is niet nodig. Voor de koffie wordt gezorgd! 
Nel Meulman 
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 Woordzoeker 
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de 
puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De 
overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. 
 
AFSTOPPEN   JARIG   STAAR 
ATOOM   JEUKEN  TAALFOUT 
BARITON   KAKEN  TIKKEN 
BESJE    KNOTTEN  TOVERFLUIT 
DUIKLESSEN   KRAAMFEEST TURNER 
EERSTEKLAS   MEELZAK  ULAAN 
FLANK   MOTIE  VADEM 
GEWAAD   NAGELVAST  VEDEL 
GIEREN   OORARTS  VOGELNEST 
GODEN   PERRON  VUREN 
HALSTER   RONDOM  WAAIERPALM 
HANEKAM   SCENE  WEGENATLAS 
HANGMAP   SCHUIFMAAT ZEVEN 
HAREM   SNEEUWEN  ZWEEFTREIN 
 

************************************************************** 
Uw e-mailadres 
In de Nieuwsbrief van februari hebben we een oproep geplaatst voor het 
doorgeven van uw e-mailadres. Daar hebben gelukkig veel leden gehoor aan 
gegeven en dat maakt dat onze adreslijst steeds completer wordt. 
Maar we zijn erachter gekomen dat er een foutje stond in het daarin 
opgenomen e-mailadres waarnaar u uw bericht kon sturen. Er ontbrak een 
puntje en u weet, een e-mailadres moet heel precies kloppen, anders werkt 
het niet. Hier het juiste adres: ons.kwartier@kpnmail.nl 
 
Mocht het de vorige keer mis gegaan zijn bij het versturen, of bent u er nog 
niet aan toegekomen om uw e-mailadres door te geven, dan het vriendelijke 
verzoek om dat alsnog te doen.  
Zodra de lijst redelijk compleet is gaan we de e-mailadressen gebruiken om 
via deze weg actuele informatie aan u door te geven. Het zou jammer zijn als 
u die niet ontvangt, terwijl u wel een e-mailadres heeft. 
U kunt er zeker van zijn dat uw adres door het bestuur alleen gebruikt zal 
worden voor toezending van informatie van of namens onze 
seniorenvereniging. 
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Waarschuwing van KBO – Brabant!! 
 
Oplichters in de periode van vaccinatie tegen corona 
De daders doen zich (bijvoorbeeld) voor als ‘Team Thuiszorg’ of ‘GGD’. Of 
het is zogenaamd een gezamenlijke actie van huisartsen, Thuiszorg en GGD. 
Mensen worden gebeld om een (nep-)afspraak te maken voor vaccinatie 
tegen corona. Er wordt geld voor gevraagd. De daders hebben op elke vraag 
een antwoord paraat. Ze beweren bijvoorbeeld dat het slachtoffer nog een 
brief ontvangt, maar er moet nu wel alvast betaald worden via een digitaal 
betaalverzoek. Er wordt beweerd dat de verzekering het terugbetaalt. Trap 
er niet in, want het zijn allemaal leugens om mensen geld afhandig te 
maken. 
De (coronatest) en het vaccin zijn altijd gratis! 
 
Hoe het echt werkt: 
De GGD’s vragen nooit geld voor coronatesten of vaccinaties. Zodra u aan de 
beurt bent voor het coronavaccin ontvangt u een brief van de GGD. In die 
brief staat een telefoonnummer, u belt zelf naar de GGD om een afspraak te 
maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertrouw altijd op uw ‘niet pluis gevoel’ 
Waar kunt u terecht?  
KBO-Brabant wil u natuurlijk altijd te woord staan maar soms moet er snel 
gehandeld worden. Maak in ieder geval geen geld over, hang op en meld het 
allereerst bij de politie.  
Heeft u wel geld aan oplichters overgemaakt, bel direct uw bank. Soms 
kunnen zij het betaalverkeer nog stopzetten. Ook kunt u terecht bij de 
fraudehelpdesk: 088-7867372. 
Bij twijfel kunt u altijd de GGD bellen op nummer 0800-1351. Zij zijn 

dagelijks (ook in het weekend!) telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 20.00 

uur.  
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DigiHulp 
 
Door de lockdown zitten we allemaal veel thuis. Een van de gevolgen is dat 
we uitgedaagd worden om steeds meer digitaal en online te doen. Heb je 
een e-mailadres en een computer, laptop of tablet met camera en zou je wel 
wat meer willen leren wat betreft het gebruik daarvan? 
 
Bijvoorbeeld over beeldbellen, het donorregister invullen, de coronamelder, 
sociale media, online lezen, online winkelen en online betalingen doen? Of 
wil je weten hoe je online afspraken kunt maken en dingen kunt regelen bij 
de gemeente of overheid? Meld je dan aan voor DigiHulp. Deze hulp wordt 
gratis online gegeven door Bibliotheek De Kempen, elke  werkdag van 11.30 
uur tot 12.00 uur. 
 
Ga naar www.bibliotheekdekempen.nl, klik op ‘Speciaal voor’ en kies dan 
voor ‘Beter worden in digitaal’. U kunt daar alle informatie vinden over de 
mogelijkheden die er zijn, hoe u zich kunt aanmelden en een keuze maken 
voor de dag waarop u aan Digihulp mee zou willen doen. Op de door u 
gekozen dag ontvangt u een link via de mail om de workshop bij te wonen. 
Ook ontvangt u een handleiding hoe het werkt. Het werkt heel gemakkelijk 
en handig. 
 
Klinkt dit allemaal nog te moeilijk? 
De basisvaardigheden van werken met een laptop of tablet kunt u ook 
telefonisch leren bij de DigiHulplijn. De getrainde, ervaren vrijwilligers nemen 
de tijd en komen met een persoonlijk advies om u op weg te helpen. Alle 
vragen zijn welkom en bellen mag zo vaak als nodig. Het gratis 
telefoonnummer is dagelijks van 09:00 – 17:00 uur bereikbaar op 0800-1508. 
 

http://www.bibliotheekdekempen.nl
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Coronabericht 
 
Helaas is het coronavirus nog steeds niet onder controle. Varianten van het 
virus liggen op de loer, waardoor er strenge maateregelen, waaronder een 
avondklok gelden. Nog steeds raken er veel teveel mensen besmet. 
We leven mee met de positief geteste mensen en zeker met diegenen, die er 
zó ziek van zijn dat ze in het ziekenhuis moeten worden opgenomen of zelfs 
op de ic belanden. We wensen hen vanaf deze plaats heel veel sterkte toe. 
Ook gaat onze aandacht uit naar de partners en familieleden van de ernstig 
zieken. Zij maken een angstige en verdrietige tijd door, zeker als het 
helemaal verkeerd afloopt en de geliefde persoon het niet redt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeker ook hulde voor de mensen in de zorg, die onder blijvend grote druk, 
hun werk moeten uitvoeren.  
De volgende maatregelen blijven belangrijk: 
- 1,5 meter afstand  

- avondklok: niet naar buiten vanaf 21.00u tot 4.30u.  

- vermijd grote groepen  

- bezoek van slechts één persoon is toegestaan 

- was je handen vaak met zeep.  

- hoest en nies in je elleboog.  

- bij niezen of hoesten, niets ruiken of proeven, koorts, benauwdheid,                                     
keelpijn: blijf thuis en maak meteen een afspraak voor een gratis test 

- laat je testen als je contact gehad hebt met iemand die positief getest is 

- bel voor een test gratis de GGD, tel: 0800-1202 of ga naar  

- coronatest.nl  

- wanneer u een oproep krijgt voor vaccinatie, doe dat dan.  
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Rijbewijskeuringen CBR in Maarheeze 

Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer 
u 75 jaar of ouder bent, of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat 
halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet  
bezoeken van het CBR. 
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op Onze 
School medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. Elke 
maand heeft een keuringsarts zitting in Onze School om de keuring uit te 
voeren. 
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 45,00.  
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 55,00. 
De Procedure 
Houd zelf ook de einddatum van uw rijbewijs in de gaten. 
Begin 5 maanden voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs,  
indien u ook medisch gekeurd moet worden.     
De eerste stap is dat u een Gezondheidsverklaring koopt. Dat kan via  
inloggen op mijncbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papieren  
Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste gemeenten of via  
RegelZorg. 
Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en  
opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms 
meer dan één), die de keuringsarts moet invullen. Op dat moment kunt u 
pas een afspraak maken voor de keuring.  
De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij  
ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze 
direct naar het CBR.  Meer informatie over de procedure leest u op de  
website van Regelzorg. 
Afspraak maken 
Dat kan gemakkelijk zelf via website RegelZorg.nl of door tijdens  
kantooruren te bellen naar het landelijke afsprakenbureau 088 23 23 300.  
Coulanceregeling 75 plus 
Senioren mogen onder bepaalde voorwaarden met een verlopen rijbewijs 
een jaar blijven rijden echter alleen in Nederland.  
De doorlooptijden van het CBR zijn echter een stuk verbeterd.           
De gezondheidsverklaring koopt u 4 of 5 maanden voor de einddatum van 
uw rijbewijs.  
 

http://mijncbr.nl/
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 Goed nieuws 

We willen graag weten wat er in de wereld gebeurt, maar we worden vaak 
ook zo verdrietig van al dat slechte nieuws. Hier een paar websites die al-
leen positief nieuws plaatsen, voor als je even een opkikkertje nodig hebt!  

Steffie.nl Steffie wint de Gouden Rookmelder en haar datingwebsite 
ABCDate heeft een eigen Youtube kanaal met handige tips om nieuwe 
mensen te leren kennen. 

Pocon.nl Pocon staat voor Positief Corona Nieuws. Het is een plek voor 
dagelijks positief nieuws over het Corona (Covid-19) virus. Samen pro-
beren we een voedingsbodem voor optimisme en hoop te creëren. 
Omdat we allemaal behoefte hebben aan een positieve blik op de we-
reld en Corona! 

Goednieuws.nl Goed nieuws met nieuws en verhalen die je inspireren, je 
aan het lachen maken, maar je bovenal voorzien van een shot positieve 
energie. Want die dagelijkse shot energie daar heeft iedereen behoefte 
aan, zeker vandaag de dag. 

Goed nieuws van Nu.nl Als je even geen behoefte hebt aan de wat nega-
tievere berichten op Nu.nl, ga dan naar de pagina met goed nieuws. 
Hier staat wekelijks een samenvatting van al het goede en blij makende 
nieuws van de afgelopen week. 

Zin in vandaag Wil je de dag positief beginnen? Kijk dan ’s ochtends, tij-
dens je kopje koffie, op deze website. Een overzicht van goed nieuws, 
leuke interviews, interessante achtergrondverhalen en meer. 

Good News Network (vertaald uit Engels) Op deze website staat al jaren 
alleen positief nieuws. Het motto: er is niet te weinig goed nieuws, er is 
alleen te weinig aandacht voor goed nieuws. 

Positive News (vertaald uit het Engels) Deze website is van mening dat 
goede journalistiek niet alleen gaat over het rapporteren over proble-
men, maar ook over het ontdekken van vooruitgang en mogelijkheden. 

Goed Nieuws (Vlaams) Goed Nieuws is van mening dat ons wereldbeeld 
een stuk negatiever is dan de realiteit. Daarom wil Goed Nieuws de 
nadruk leggen op het positieve in de wereld en zo bijdragen tot een 
positiever wereldbeeld. 

Bored Panda (vertaald uit het Engels) Hier kun je heen voor je dagelijkse 
portie goed nieuws over helden, mooie initiatieven, goede voorbeel-
den en bijzondere gebeurtenissen. 

 

https://www.steffie.nl/nieuws/
https://www.pocon.nl/
http://goednieuws.nl/
https://www.nu.nl/tag/Goed%20nieuws
https://zininvandaag.kro.nl/
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=nl&u=https%3A%2F%2Fwww.goodnewsnetwork.org%2F
https://translate.google.com/translate?hl=nl&sl=auto&tl=nl&u=https%3A%2F%2Fwww.positive.news%2F
https://www.goednieuws.be/
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=nl&u=https%3A%2F%2Fwww.boredpanda.com%2Fpeople%2F
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 Bericht van KBO-Brabant : Creatieve zomerfair 2021 
 
Er weer lekker op uit, wat hebben we daar zin in! In de hoop dat we het  
coronavirus tegen die tijd onder controle hebben, wil KBO-Brabant een Ons 
Zomerfair organiseren aan het einde van de zomer. Er zijn verrassend veel 
ambachtelijke talenten in onze Afdelingen. Na zo’n lang isolement willen we 
er een echt feestje van maken: op een mooi landgoed met eten en drinken, 
muziek, gezelligheid, veel standhouders én bezoekers, ergens centraal in 
Brabant. Wilt u uw werk voor een groter publiek exposeren en wellicht 
verkopen? Meld u dan aan voor een kraampje via de website:  
www.kbo-brabant.nl/zomerfair/ 
 Indien u wel creatief bent, maar zich niet digitaal kunt aanmelden, bel dan 
naar Jacquelien Cuppers (073) 644 40 66.  
Bij voldoende deelname en natúúrlijk als het veilig kan, organiseert  
KBO-Brabant deze inspirerende Ons Zomerfair. U verplicht zich nog tot niets, 
er wordt overleg gepleegd met allen die zich hebben aangemeld Doe mee! 

Creatief? Laat uw werk zien op de Ons Zomerfair in Brabant! 
 

Een idee voor onze fotoclubleden, de kleurende dames of voor  

haakaan? 

 

 

http://www.kbo-brabant.nl/zomerfair/
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Stemmen op 15, 16 en 17 maart 
 
Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze coronatijd veilig kan stemmen zijn 
er deze keer extra mogelijkheden om je stem uit te brengen.  

In Maarheeze zijn er drie stembureaus: 

• Onze School, geopend op 15, 16 en 17 maart. 

• De Smeltkroes, alleen open op woensdag 17 maart; 

• Marishof, uitsluitend toegankelijk voor bewoners; 

Openingstijden : van ’s morgens 07.30 u. tot ’s avonds 21.00 u. 
Personen van 70 jaar en ouder hebben bij deze Tweede Kamerverkiezing 3 

opties om te stemmen, namelijk: 

• per brief stemmen. 

• stemmen in het stemlokaal op 15, 16 of 17 maart 2021; 

• een volmacht geven aan een andere kiezer; 

Hoe gaat het stemmen per brief? 
 
1. Tussen 10 februari en 3 maart 2021 ontvangt u een envelop met 

daarin uw stempluspas. Dit is een speciale stempas voor 70-plussers. 
2. Tussen 26 februari en 11 maart ontvangt u een tweede envelop.  
 Daarin zitten de documenten waarmee u uw stem per brief kunt  
 uitbrengen: 
 -  een briefstembiljet; 
 -  een envelop voor het briefstembiljet; 
 -  uitleg over het stemmen per brief; 
 -  en een retourenvelop. 
3. U kunt uw briefstem per post versturen of afgeven bij het  
 gemeentelijk afgiftepunt (Gemeentehuis Budel). 

     De brief versturen kan zonder porto. Zorg dat uw briefstem voor 
     woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt. Dat kunt u doen door uw 
     briefstem vóór vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur per post te versturen. 
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 Tip1:  
Als u op uw computer intypt: ”Ik ben 70 jaar of ouder en wil per brief 
stemmen”dan komt u op een site van Rijksoverheid, waar u heel duidelijke 
uitleg krijgt over het stemmen per brief, zelfs met een filmpje erbij. 
 
Tip 2 :  
Als u persoonlijk wilt gaan stemmen, ga dan bij voorkeur op de  
maandag of dinsdag in Onze School (Ons Kwartier), dan is het minder druk 
dan op woensdag. 
En breng zeker uw stem uit, zeker nu het zo gemakkelijk ook per brief kan, 
want ook uw stem telt! 
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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 
 
******************************************************************** 

Contactpersonenen 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: André Thirion 06 171 51  699 

Naaimachine clubje: Corrie Rozenveld tel 591027  
Nieuwsbrief: Else-Marie van Oirschot tel 591994 
Tuinieren: Tiny van Mierlo 06 384 99 953 
Volksdansen: Anny van Weert tel 593728 
Voorzitter Werkgroep Ouderenadviseurs: André Oud tel 591337 
Vrij kaarten op dinsdag / Wandelen: Harrie van Horne tel 592173 
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 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 
Algemeen lid: 
Wil Thijssen , tel 592550 email: wil.thijssen.hendriks@gmail.com 
Aspirant-bestuurslid namens  de beheerders: 
Willem van Gijzel, tel 06 510 644 27  email: willemvangijzel@gmail.com   
Notulist bestuursvergadering: Harrie Biemans tel 592818 
************************************************************** 
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   Wisselend 

************************************************************** 
 
Website vereniging: www.seniorenverenigingmaarheeze.nl 

Emailadres Nieuwsbrief: nieuwsbrief.redactie@kpnmail.nl 

mailto:willemvangijzel@gmail.com
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Medeleven 
  

Er zijn veel bedroefde mensen 
je ziet ze dagelijks om je heen, 

dierbaren zijn hen ontvallen 
hun hart voelt als een kille steen 

 
Soms willen ze met je praten 

anderen zijn een gesloten boek, 
maar wat zij allen samen hebben 

zij zitten in die verdomde hoek 
  

Die hoek, op het kruispunt van hun leven 
niet weten welke weg te gaan, 

verlangen zij naar datgene 
dat zorgt dat zij er weer staan 

  
Juist de goed gekozen woorden 

en die arm om hen heen, 
die warmte en medeleven 

dan pas voelen zij, ik ben niet meer alleen. 
  

François 
 


