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Van de bestuurstafel  
Als je in deze tijd met een aantal mensen 
bij elkaar zit en aan de praat raakt, gaat het 
gesprek al gauw over een of meer van de 
landelijke- of wereldproblemen die op dit 
moment spelen. Er is keuze genoeg, want 
het is nogal wat waar we via de krant, radio 
en t.v. mee geconfronteerd worden: 
oorlog, stikstof, prijsstijgingen, problemen 
in de gezondheidszorg,, armoede …………en 

deze lijst is moeiteloos nog veel langer te maken. 
 

Aangeschoven aan onze bestuurstafel, in afwachting van de vergadering nog 
even een praatje makend, zijn we ook al snel aanbeland bij een van de 
genoemde -zo maar niet op te lossen- problemen. Ook wij komen niet 
verder dan constateren hoe moeilijk en ingewikkeld het allemaal is. En als de 
voorzitter de vergadering opent en het gesprek afgebroken wordt, zijn we 
nog even ver verwijderd van een oplossing als toen we begonnen. 
 

In de bestuursvergadering kunnen we ons gelukkig buigen over zaken in 

onze vereniging waar we wél iets aan kunnen doen. Natuurlijk komen er dan 

ook problemen (gezien het bovenstaande beter probleempjes te noemen) 

aan de orde. Denk aan zorg voor voldoende vrijwilligers en natuurlijk kan in 

een vereniging waar zoveel mensen met verschillende karakters en ideeën 

samenwerken best wel eens een misverstand ontstaan. Maar in een goed 

gesprek is veel op te lossen, zeker omdat we allemaal hetzelfde doel voor 

ogen hebben: activiteiten ontplooien waar onze leden behoefte aan hebben, 

waar ze sociale contacten kunnen opdoen en plezier aan hebben. Dat is 

waar we op de eerste plaats aan werken. Ook het goed gebruik en het 

onderhoud van ons mooie gebouw vraagt voortdurend aandacht en 

verbeterpuntjes zijn er altijd wel te vinden. 

 

In die grote wereld met zoveel zorgen is het een verademing om een 

bijdrage te mogen leveren aan onze seniorenvereniging. Er zijn natuurlijk 

knelpunten waar een oplossing voor gezocht moet worden, maar er zijn nog 

veel meer pluspunten om blij mee te zijn.  
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We zijn trots op onze grote groep enthousiaste, betrokken en hulpvaardige 
vrijwilligers en op al die activiteiten waarvoor zij zich inzetten. We zijn blij 
met de gezellige en aardige bezoekers die we mogen ontvangen en het is 
genieten om te zien dat ze het naar hun zin hebben en leuk contact met 
elkaar hebben. En wie wordt nu niet vrolijk bij het zien van al die 
bloemenpracht in onze tuin. Een plaatje gewoon!  
 
Een pluspunt is uiteraard ook ons gebouw 
en het gezellige Ons Kwartier, dat nu nog 
weer een mooiere uitstraling heeft 
gekregen door de stoelen die opnieuw 
bekleed en opgemaakt zijn. Ze zien er 
prachtig uit en zitten ook nog veel beter. 
Dus kom ze maar eens bekijken en 
uitproberen.  
 
En ook op het terras is het extra heerlijk 
zitten nu daar een mooi windscherm 
geplaatst is. 
 
Weer een paar extra redenen om de 
uitdaging aan te gaan en nu toch echt 
eens binnen te lopen en te ervaren hoe gezellig het vertoeven is zowel 
binnen als buiten Ons Kwartier.  
 
Niet uitstellen, maar doen wat Toon Hermans zegt in dit gedichtje: 

Vandaag 
 

Vandaag is de dag, 
hij komt maar één keer, 

morgen dan is het 
vandaag al niet meer. 

 

Niet zeuren, geniet 
van het leven, het mág, 
maar doe het vandaag, 

want vandaag is de dag. 
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Concept Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op  
dinsdag 26 april 2022 in Ons Kwartier. 
 
Aanwezig: Het voltallige bestuur :  
Arno Baks, Annemarie van Kuijk, Frits van Meijl, Willy Kuipers,  
Willem van Gijzel, Wil Thijssen en 30 leden.  
 
Bericht van verhindering ontvangen van :  
Jeanne van Weert-van der Meijden; Riky van den Berg. 

 
1. Opening  

Voorzitter Arno Baks opent de vergadering en heet alle aanwezigen van  
harte welkom: 
“Heel fijn dat we weer een statutaire jaarvergadering kunnen houden, in de 
afgelopen coronatijd was dat niet mogelijk. We zijn wel iets later in het jaar, 
want in normale omstandigheden houden we deze vergadering in de 
maand maart. Hopelijk is het in 2023 weer mogelijk om ons gebruikelijke 
tijdstip voor deze vergadering aan te houden. Dat zou dan over 10 maanden 
zijn, dus voor mij een kort laatste jaar als voorzitter. 
De opkomst is deze keer minder dan bij eerdere jaarvergaderingen. In de  
afgelopen twee jaar zijn veel mensen ons ontvallen. Volgens de cijfers van 
de KBO zitten we nu op 599 leden, in onze eigen administratie komen we 
op 602 leden. Gelukkig melden zich ook regelmatig nieuwe leden aan”. 
 
De voorzitter gaat over tot het feliciteren van het aanwezige en zeer  
gewaardeerde lid Harrie van Horne. Deze is vandaag hier in Onze School  
verrast met een koninklijke onderscheiding die hem uitgereikt is vanwege 
zijn vele verdiensten op het terrein van sociaal welzijn. Harrie krijgt namens 
de Seniorenvereniging een fles drank aangeboden en Harrie op zijn beurt 
trakteert alle aanwezigen op een lekker stuk vlaai bij de koffie/thee. 
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Vaststellen van de agenda  
Er komen geen reacties op de vraag of er nog opmerkingen of aanvullingen 
zijn op de agenda, dus wordt er conform de agenda verder gegaan. 
 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van  
     7 september 2021 

De notulen zijn opgenomen in de Nieuwsbrief van oktober 2021 en staan op 
onze website. 
Er komen geen opmerkingen en de notulen worden ongewijzigd 
goedgekeurd met dank aan Harrie Biemans voor het vastleggen hiervan. 
Jarenlang was Harrie onze vaste notulist, dit waren zijn laatste notulen, 
hierna is hij gestopt met deze taak. Alle waardering voor zoveel en altijd 
keurige verslaglegging.  
 
Naar aanleiding van de notulen deelt de voorzitter mee dat er een 
aanpassing van de statuten plaats zal moeten vinden in verband met de Wet 
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), die per 1 juli 2021 in werking 
getreden is. We hebben een overgangsperiode van 5 jaar om dit te regelen. 
Het bestuur gaat hiermee aan de slag en in een volgende Algemene 
Ledenvergadering zullen we de noodzakelijke statutenwijzigingen 
voorleggen aan de leden. 
 

3. Jaarverslag 2021 
Het jaarverslag 2021 is opgenomen in de Nieuwsbrief van april 2022. 
Secretaris Willy Kuipers   
neemt het verslag op hoofdpunten door. 2021 Is vanwege corona een 
bijzonder jaar geweest. Een groot gedeelte van het jaar konden de vaste 
activiteiten geen doorgang vinden en grotere bijeenkomsten zijn helemaal 
niet mogelijk geweest. Het is heel fijn, dat ondanks het zo lang stil liggen van 
activiteiten, onze vrijwilligers trouw  gebleven zijn. Zij hebben na de 
coronatijd praktisch allemaal hun taak weer opgepakt.                                     
Er zijn ook vrijwilligers die tijdens de coronatijd steeds doorgegaan zijn met 
werkzaamheden die wel mogelijk waren, zoals het tuinieren en het 
uitvoeren van klussen en het werk aan de Nieuwsbrief. Ook de beheerders 
zijn altijd doorgegaan met hun werk. Willy dankt alle vrijwilligers voor hun 
inzet. 
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Ze benoemt verder de vele activiteiten waaraan deelgenomen kan worden, 
er is voor elk wat wils. Jammer dat ze in 2021 maar beperkt doorgang 
konden vinden. Het jaarverslag eindigt met de hoop dat in 2022 alles weer 
gewoon georganiseerd kan worden. 
De secretaris wordt met applaus bedankt. 
 

    4. Financieel verslag 2021 
Aan de hand van een aantal sheets geeft penningmeester Frits van Meijl een 
overzicht van de stand van zaken. De sheets laten de cijfers zien van wat 
begroot was voor 2021, wat de werkelijke cijfers zijn in 2021 en wat begroot 
is voor 2022.  
De inkomsten komen uit: contributies, subsidie van de gemeente, bijdrage 
van RABO Clubsupport (684,-) verhuur en omzet in Ons Kwartier. De laatst 
genoemde inkomsten zijn in 2021 iets minder dan begroot door minder 
omzet in Ons Kwartier vanwege de sluiting door corona. 
Aan de uitgavenkant is om dezelfde reden (sluiting door corona) wat minder 
uitgegeven dan begroot was, waardoor voor 2021 een positief resultaat 
genoteerd kan worden van € 1306,- 
De penningmeester geeft hierover duidelijke uitleg en krijgt daarvoor van de 
aanwezigen een applaus als dank. 

 
  5. Verslag kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie bestaande uit Rinus van den Elsen en Riky van den 
Berg hebben de boeken gecontroleerd. Rinus van den Elsen geeft een 
toelichting. Hij geeft aan dat de kascontrole goed voorbereid was door de 
penningmeester en dat hij op al hun vragen duidelijk antwoord en uitleg 
heeft gegeven. De administratie zag er keurig uit, daarvoor een compliment 
voor de penningmeester. 
De kascontrolecommissie adviseert de penningmeester en daarmee het 
bestuur décharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord met 
een applaus. De leden van de kascontrolecommissie worden bedankt. 
 

  6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

Rinus van den Elsen en Harrie van Horne (was reserve) vormen de nieuwe 
kascontrolecommissie. André Meulman meldt zich aan als reserve-lid. Onder 
dank van de vergadering worden zij benoemd. 
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   7. Bestuursverkiezing 
Statutair aftredend zijn AnneMarie van Kuijk en Frits van Meijl, beiden 
hebben zich bereid verklaard herkiesbaar te zijn voor een volgende periode. 
Beiden worden met applaus herkozen. 
Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering (7 september 2021) was Willy 
Kuipers statutair aftredend en herkiesbaar. Helaas is toen vergeten om dat 
aan de orde te stellen. Vraag aan de leden dit met terugwerkende kracht 
alsnog te bekrachtigen. Onder applaus wordt hiermee akkoord gegaan. 
 
 
 
 
 

 
 
 

   8. Begroting 2022 
Aan de hand van sheets laat de penningmeester zien hoe de begroting voor 
2022 eruit ziet. Deze voorziet in een voordelig resultaat van € 500,- en roept 
weinig vragen op. Onder applaus wordt de begroting 2022 vastgesteld. 
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   9. Ons Kwartier 
Het zit in de planning om de stoelen in Ons Kwartier opnieuw te laten 
bekleden. De stoelen zijn verder nog in goede staat en zitten prima, maar de 
bekleding vertoont wat slijtage. Een frisse nieuwe bekleding zal zeker ten 
goede komen aan de uitstraling van Ons Kwartier. Ook wordt er gezocht 
naar wat gemakkelijker te hanteren tafels. Wat betreft de bemensing van 
Ons Kwartier zou een uitbreiding van de groep beheerders en gastvrouwen/
heren heel welkom zijn. 
   10. Rondvraag 

• Er is een damesring gevonden. De eigenares blijkt aanwezig te zijn, dus 
dat is meteen opgelost. 

• Frank Kuipers heeft een tip in verband met de invoering van de WBTR:  
Op maandag 30 mei wordt er een webinar georganiseerd over deze wet 
door Cordaadwelzijn die verzorgd wordt door een notaris. Aanmelden 
hiervoor is mogelijk. 

• André Meulman geeft aan dat hij er principieel op tegen is dat in het 
blad “Ons” soms een reklamefolder gestopt wordt. Hij wil het blad bezorgen, 
maar voelt er niets voor daarmee tegelijkertijd reklame te bezorgen. Willy 
(secretaris) zal dit standpunt melden bij de KBO en laten weten welke reactie 
zij hierop krijgt. 
Gerrit van Hees vraagt na of de aanpassing van de audio-voorziening ook 
opgenomen moet worden in de begroting. Arno (voorzitter) antwoordt dat 
al bekeken is welke aanpassingen nodig zijn en gebleken is dat die wel mee 
zullen vallen. Dus dat gaat in orde komen. 
 
   11. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan de vergadering 
die vlot en goed verlopen is. Iedereen wordt uitgenodigd om onder het 
genot van een drankje nog even gezellig na te praten. Daar wordt met 
plezier gebruik van gemaakt. 
 
 
 
Wil Thijssen, 28 april 2022. 
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Hogere energiekosten en laag inkomen? 
  
Vanaf 21 april 2022 kunt u, bij de gemeente, een aanvraag doen voor een 
energietoeslag. Die bedraagt € 800. 
U komt daar voor in aanmerking als u een laag inkomen heeft  
(tot 120% bijstandsnorm). 
Als u alleen AOW hebt, of AOW met een heel klein pensioentje, dan komt u 
hiervoor in aanmerking. 
Heeft u minder inkomen dan op de tabel hieronder aangegeven dan kunt u 
een aanvraag doen. 
  
Inkomensgrenzen per maand inclusief vakantietoeslag: 
 

 
  
Zelf energietoeslag aanvragen kan vanaf 21 april 2022 tot en met  
31 juli 2022. 
  
Dat moet via de computer via www.cranendonck.nl/energietoeslag 
  
Mocht u dat niet lukken dan kunt u bellen met 040-2083531. 
Dan krijgt u een aanvraagformulier thuisgestuurd. 
  
Komt u er dan nog niet uit, neem dan gerust contact op met één van de  
ouderenadviseurs. 
 
André Oud    591337 
Arno Baks    592019 
Jan Alders    591973 
Willy Kuijpers     593913     
Harrie van Horne   592173 
 

Gezinssamenstel-
ling      

21 jaar tot AOW-
leeftijd     

Vanaf AOW-
leeftijd 

Alleenstaand € 1310,05 € 1455,67 

Samenwonend/
getrouwd 

€ 1871,50 € 1971,05 

http://www.cranendonck.nl/energietoeslag
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Kaartliefhebbers van harte welkom! 

 
 

Elke dinsdagmiddag is in Ons Kwartier vrij kaarten. Dat wil zeggen dat  
iedereen die daar zin in heeft dan een kaartje kan komen leggen. Er kan  
gejokerd, gerikt of gebridged worden.  
 
Als u al een kaartgroepje van vier personen heeft, bent u samen ook van  
harte welkom. In Ons Kwartier is plaats genoeg. U zit er gezellig en  
comfortabel en onze gastvrouw of beheerder voorziet u graag van een kopje 
koffie/thee (€ 0,50 ) of een ander drankje.  
 
Kaartliefhebbers kom op dinsdagmiddag van 13.30-15-30 uur maar eens  
gezellig meedoen.  
 
Jullie zullen er geen spijt van krijgen! 
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Diana Guns-van Casand sportinstructrice van het jaar! 
 

Op dinsdag- en donderdagmiddag staat “Gezond Bewegen” op het  
programma van de seniorenvereniging. Onder de deskundige en prettige 
leiding van Diana wordt er dan stevig getraind. Diana noemt het “Gezond 
bewegen voor de oudere jeugd”. Ze weet leuke oefeningen te verzinnen 
waarbij alle spieren van het lichaam aan bod komen, van de nek, de  
schouders, rug- en buikspieren tot armen en benen. Het is heel fijn om  
daaraan deel te nemen, je voelt dat het je lichaam goed doet en het is ook 
nog gezellig. 
De kwaliteiten van Diana als coach zijn niet onopgemerkt gebleven. Ze werd 
samen met 9 andere sportinstructrices uit heel Nederland genomineerd 
voor de titel “Sportinstructrice van het jaar.” 
Tot haar grote verrassing kwam ze als nummer 1 uit de bus, een geweldige 

prestatie! Dat verdiende natuurlijk een mooie bos bloemen, want we zijn 

heel trots dat we zo’n kanjer als begeleidster bij het gezond bewegen mo-

gen heen. Hier staat Diana op de foto met een deel van haar sportgroep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
We feliciteren Diana van harte met deze verdiende uitverkiezing en wensen 
haar tevens veel sterkte in de spannende tijd die zij nu doormaakt vanwege 
een ingrijpende operatie die haar man heeft ondergaan.  
Van harte heel veel beterschap, een voorspoedig herstel en zeker ook het 

gewenste resultaat toegewenst.  
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De kaartcompetitie winter 2021/2022 zit erop: 
 
Onlangs werd de laatste ronde gespeeld voor de kaartcompetitie jokeren en 
rikken. Tot het laatst toe bleef het spannend maar uiteindelijk is de beslis-
sing dan toch gevallen. Het was een geweldig seizoen met spannende rondes  
met een grote,  hartstochtelijke inzet van veel enthousiaste deelnemers. 
 
De eerste drie bij het jokeren: 

 
 
Helaas konden niet alle prijswinnaars bij de prijsuitreiking aanwezig zijn. 

 
 
De prijswinnaar bij 
het jokeren  
Truus van den Einden 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoewel de competitie is geeindigd is er toch gelegenheid om elke  
donderdagavond te komen kaarten. Iedereen is welkom. 
We beginnen om 19.30 uur en eindigen om 22.00 uur. Het kaarten vindt 
plaats in “Ons Kwartier”. 
 

Truus van den Einden 876 

Annie van Weert 620 

Nelly Konings 383 
 
De eerste drie bij het rikken:   

Wil Smits 720 

Jan Engelen 524 

Eef Hendrikx 383 
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Sjoelen, darten, jeu de boules: dit kan en mag ook : 
 

Zoals in de vernieuwde opzet van het activiteitenrooster te zien is, is er in de 
maand juli ook weer een groot aanbod aan activiteiten. Iedereen die het fijn 
vindt om er af en toe even uit te zijn en graag op een gezellige manier men-
sen (leeftijdsgenoten) wil ontmoeten, kan daarvoor in Ons Kwartier prima 
terecht.  
 
Jammer genoeg profiteren daar eigenlijk nog te weinig mensen van. Een  
reden die daarvoor nogal eens gegeven wordt, is dat men zich liever niet wil 
binden aan vaste wekelijkse activiteiten. Dit omdat ze niet iedere week de 
tijd daarvoor hebben of omdat ze niet de verplichting willen aangaan om 
iedere week op een afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Ze denken daarom 
niet mee te kunnen doen aan activiteiten, terwijl ze dat af en toe toch best 
wel leuk zouden vinden. 
 

Dat niet mee kunnen doen is een misverstand, dat we hier graag uit de weg 
willen ruimen, want bij diverse activiteiten is het niet per sé nodig om vaste 
bezoeker te zijn. Daarbij kun je gewoon binnen lopen om te kijken of liever 
nog om lekker mee te doen. Dat geldt bijvoorbeeld voor darten, sjoelen en 
jeu de boules, de activiteiten die ik deze maand bezocht heb. Alle drie  
plezierige bezigheden waaraan iedereen mee kan doen. Je hoeft er geen  
expert in te zijn, zelfs geen ervaring in te hebben, wie het leuk vindt, kan 
meteen mee doen. 

 
 
 
Jeu de boules iedere woens-
dagmiddag 13.30 uur 



15 

 

Ik heb ervaren dat het heel gezellig is. Frans Timmermans zorgt ervoor dat 

alles prima geregeld is en geeft zonodig uitleg of aanwijzingen. De sfeer is 

prettig en heel ontspannen. De spelers doen hun best om goede scores te 

behalen en proberen elkaar uit te dagen, maar dat is niet het belangrijkste, 

plezier staat voorop. Of je nu een beginneling bent, of dat je veel ervaring 

hebt met darten, sjoelen of jeu de boules, dat maakt helemaal niets uit. 

Iedereen hoort erbij en wordt gewaardeerd en tussen de beurten door 

wordt gezellig gekletst en een kopje of glaasje gedronken. Frans houdt de 

puntentelling bij en maakt aan het einde de uitslag bekend. 

 
 
 

Darten iedere donderdagochtend om 

10.00 uur 

  

 

 
 

 
Sjoelen iedere maandagmid-

dag om 13.30 uur 

 
 
 
Dus: met darten, sjoelen en jeu de boules kun je altijd meedoen. Kom  
gewoon als je tijd en zin hebt. Vooraf aanmelden hoeft niet. Je bent altijd 
welkom en het zou me niet verbazen als je na een keer meedoen de smaak 
te pakken krijgt en vaker gaat komen. Dat is natuurlijk ook prima! 
 

 

 

Wil Thijssen. 
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Activiteitenoverzicht maand juli 2022 
 
Huiskamertijden ma t/m vrij van 10.00 tot 12.30 uur, in Ons Kwartier.  
De huiskamer is vrij toegankelijk voor iedereen jong, oud, lid of geen lid, 
iedereen is welkom en er is verse koffie.  
 
Ons Kwartier is op werkdagen geopend van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur,  
‘s middags speciaal voor leden.        
Wekelijks terugkerende activiteiten seniorenvereniging  
Maandag    09.00  tuinieren 
   10.00  kleuren voor volwassenen   
   13.30  sjoelen 
Dinsdag  13.00   mannen van metaal 
   13.30  gezond bewegen 
   13.30  vrij kaarten 
Woensdag  13.30  jeu de boules 
Donderdag  10.00  darten 
   13.30  biljarten leden de  Doorzetters 
   13.30  gezond bewegen 
   13.30  fietsen 
   14.00  haakaan 
   19.30  kaarten 
Zondag  09.00  lange wandeling 
   10.00  korte wandeling 
 
Overige activiteiten in juli:  
Vrijdag 01   09.30  fotoclub 
   09.30  nordic walking 
Zondag 03  16.00  barbecue  1e keer dit jaar 
Dinsdag 05  10.00   volksdansen  laatste keer voor de vakantie 
Vrijdag 08  13.30  kienen 
Dinsdag 12  11.00     bakkie troost 
   12.00  eetpunt 
   19.00     bestuursvergadering 
Vrijdag 15   09.30  nordic walking 
Vrijdag 29  17.00  vrijdagavond etentje 
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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 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, inschrijven in de blauwe map op de bar of 
telefonisch op 0495 623589.  Daar waar voor een activiteit betaald moet 
worden vragen wij U dat zo veel mogelijk tegelijk met het inschrijven te 
doen.Wie het eerst komt het eerst maalt want Vol is Vol!  Niet vergeten 
uw  telefoonnummer door te geven. 
 
Vrijdagavondetentje 29 juli 
“Koud buffet” 
Aanmelden en liefst meteen betalen tot en met vrijdag 22 juli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 3 juli 
De eerste barbecue van dit jaar op Onze School 
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Plant van de maand: teunisbloem 
 
In het latijn heet ie Oenothera, oinos is Grieks voor wijn en ther betekent 
wild dier. Volgens de legende werden mensen vrolijk wanneer ze aten van 
deze plant in combinatie met wijn en werden wilde dieren tam.  
Onze naam teunisbloem komt van St. Antonius. 
In onze tuin vind je 2 en soms 3 soorten teunisbloem. Die van de foto is de 
zeer rijk bloeiende oenothera tetragona, een vaste plant. In de rotstuin vind 
je er een van maar 10 cm, die heet perennis en is 1-jarig. En soms vind je de 
middelste teunisbloem, een 2-jarige plant die zich heel gemakkelijk  
verspreidt en waarvan je de 3 cm grote bloemen in enkele minuten ziet  
opengaan. Als in een versnelde film. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het oliehoudende zaad werd gebruikt in de pharmacie, vogels zijn er dol op. 
De bloemen gaan in de avond open en bloeien dus in de nacht: fijn voor de 
nachtvlinders.  De plant is bloedzuiverend en bevat looistoffen. De planten 
houden van zon. Ze zijn oorspronkelijk afkomstig uit Amerika. Het meest  
bekend zijn de planten door de erfelijkheidsproeven van Hugo de Vries. Een 
ideaal studieobject omdat de plant heel gemakkelijk bastaardeert. 
 
 
Nel Meulman. 
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Bezoek Leden van de vereniging Groei en Bloei 
 
Op maandagavond 13 juni kregen de tuinen van Onze School bezoek van een 
dertigtal leden van Groei en Bloei, afdeling Asten/Someren. Groei en Bloei is 
een landelijke vereniging met afdelingen door het hele land voor  
tuinliefhebbers. Dat gaat van siertuinen, moestuinen, bomen (dendrologie), 
bloemschikken, lezingen en cursussen, tuinbezoeken in binnen- en  
buitenland, 
verdeling van 
plantenstek-
ken en zaden, 
tot een  
prachtig  
magazine dat 
elke maand 
uitkomt en 
niet alleen 
voor de leden 
is maar in elke 
boekhandel te 
koop is. 
 
 
 
Deze kenners bogen zich over de verschillende soorten tuin die Onze School 
rijk is. De aanwezige leden van de tuinploeg werden overladen met  
complimenten: zo mooi aangelegd, zo goed onderhouden, zo’n grote  
varieteit aan planten. Natuurlijk horen wij zoiets graag maar waren tegelijk 
benieuwd naar andere opmerkingen. Die kwamen er niet! Wel kwam de 
vraag of er in de herfst misschien stekken konden worden verkregen van 
onze plant van de maand: de teunisbloem, want die ontbrak in veel van hun 
tuinen. De gasten vonden het bezoek aan Onze School niet alleen zeer  
verrassend maar ook gezellig: na de koffie bleven ze nog lang napraten. 
Een opsteker voor de hele tuinploeg. Het is niet alleen prettig om met deze 
ploeg te werken maar we oogsten ook nog eens bewondering! 
 
Nel Meulman 
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Gebruiksregels van de biljarts 
 
Aangezien er onduidelijkheden zijn m.b.t. de geldende biljartregels heeft 
het bestuur besloten de gebruiksregels aan te scherpen. 
• Dekzeil verwijderen of plaatsen, temperatuurinstelling regelen 

wordt gedaan door de beheerders. 
• Biljartverlichting aanschakelen of uitschakelen doen de spelers voor 

en na het spelen.  
• Masseren en pikeren is verboden! 
• Het consumeren van drank of etenswaren boven het biljart is  
 verboden. 
• Zitten, staan op het biljart of er voorwerpen op plaatsen is  
 verboden. 
 
Gebruik van biljart/keu/ krijt/ballen: 
• Het gebruiken van eigen ballen is toegestaan, mits de aanwezige 

ballen uit de klok verwijderd zijn, zodat de klok loopt en er betaald 
wordt. 

• Men kan spelen met een aanwezige keu van de vereniging, of met 
een eigen keu, alsook met het aanwezige krijt, of eigen krijt. 

• Biljart schoonmaken wordt gedaan door de beheerder van dienst 
• Per persoon die zich opgeeft kan maximaal 1/2 uur gereserveerd 

worden.  Dus 4 personen maximaal 2 uur. 
• Reserveren voor 4 personen terwijl er maar 2 personen komen spe-

len betekent dat de gereserveerde tijd wordt ingekort, afhankelijk 
van het aantal spelers en afhankelijk van de aanwezigheid van an-
dere spelers. 

• Reserveren kan  maximaal 14 dagen vooruit, tot een dag van te vo-
ren.  

• Reserveren kan op het formulier, dat in de blauwe map op of ach-
ter de bar ligt.  

• Niet reserveren voor een meestal vaste tijd van spelen, betekent 
dat andere biljarters voor die tijd kunnen reserveren. 

• Telefonisch reserveren bij de beheerder van dienst mag. 
• Wilt U ‘s middags spelen, dan zult U voor 20 euro lid moeten  
 worden van de vereniging. 
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• Heeft u niet gereserveerd en is het biljart vrij als u komt, dan kunt u 
alleen of samen met anderen maximaal een uur spelen, of spelen 
tot het volgende tijdstip waarop het biljart gereserveerd is indien 
dit korter is dan een uur. Op deze wijze kunnen ook spelers die la-
ter binnenkomen nog een partijtje biljarten. 

• Tijdens de huiskamer uren zijn de biljarts door iedereen te bespe-
len. De huiskamer uren zijn dagelijks van 10 tot 12.30u. 

• Buiten deze uren zijn de biljarts  speciaal bestemd voor leden van 
de seniorenvereniging. Wilt u voor ’s middags reserveren, dan kunt 
u voor € 20 per jaar lid van de vereniging worden. 

• De donderdagmiddag blijft gereserveerd voor leden van de biljart-
club De Doorzetters. 

• Op bepaalde dagen tijdens of voor activiteiten kan het bestuur be-
sluiten de biljarts niet te laten gebruiken. 

 
 
*********************************************** 

Ledenmutaties mei / juni 2022 
 

Nieuwe leden  die we van harte welkom heten: 
 
Liesbeth van Dijk– van Gils 
Kittie Raats-Verhoen 
Dhr. Raats 
Iteke Mentink 
Rita Jager 
Dick Jager 
  
  
Overleden:  
Nelly te Dorsthorst Michiels 
Mart Boskeljon 
 
 
 Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte met hun verlies. 
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Beleggingsstudieclub zoekt nieuwe leden 
 
Beleggingsstudieclub “De Optiemisten” zoekt nieuwe leden. Deze club be-
staat inmiddels ruim 20 jaar en heeft nu zo’n 7 leden die 10 maal per jaar 
bijeenkomen. Tot voor kort gebeurde dat in Budel maar recentelijk hebben 
wij een nieuw onderkomen gevonden in Onze School te Maarheeze. 
 
Lid worden van de beleggingsclub kan een alternatief zijn voor wie zelf  
enkele voorzichtige stappen wil zetten in de beleggingswereld. Ook voor 
mensen die al een tijdje beleggen en bestaande of nieuwe  
beleggingsstrategieën willen bespreken met andere beleggers, is het  
interessant om lid 
te worden van een 
beleggingsstudie-
club.  
De club beheert 
een klein belegd 
vermogen en 
streeft er naar om 
resultaat te berei-
ken door het ge-
bruik van verschil-
lende instrumen-
ten, zoals aande-
len en obligaties, maar ook derivaten, zoals opties, turbo’s en trackers.  
Clubresultaten en afgesproken strategieën, beursberichten, economische 
gebeurtenissen , bedrijfsresultaten, beleggingstips en -constructies worden 
tijdens de maandelijkse clubavonden besproken. Het is de bedoeling dat de 
leden, hierbij geholpen door de kennis die maandelijks wordt opgedaan, 
inzicht krijgen in het beursgedrag van ondernemingen en fondsen naar  
aanleiding van belangrijk bedrijfsnieuws, politieke situaties en economische 
invloeden. 
 
Er is geen eenmalige inleg nodig, wel een maandelijkse inleg van  €12.50 
waarvan  de consumpties betaald worden en het restant wordt toegevoegd 
aan het belegd vermogen. 
Voor meer informatie kan men terecht bij Frans van Gaal 
f.vangaal1860@gmail.com 

mailto:f.vangaal1860@gmail.com
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Bibliotheek boeken brengers, 
 
Hierbij nogmaals een dringende oproep om alleen recente, zo goed als 
nieuwe, moderne boeken, zonder eigendomsnaam of bibliotheek sticker af 
te geven en geen encyclopedieën, naslagwerken, studieboeken, oude kin-
derboeken of plaatjesboeken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die boeken passen niet bij onze bibliotheek en moeten dan  
door de beheerder afgevoerd worden.  
Wij worden daar niet blij van en zij al helemaal niet!  Met name in de afge-
lopen  weken zijn er weer verschillende dozen met voor ons niet bruikbare 
boeken neergezet, die wij als vrijwilligers dan weer moeten opruimen!  
Ook boeken die door de (klein)kinderen gebruikt zijn om in te tekenen kun-
nen  niet meer gebruikt worden om uit te lenen. 
 
Heeft u nog het  boek ‘Het Puttertje” van Donna Tart in de kast staan en 
doet u  daar niets mee, dan kunt u een van onze lezeressen daar heel blij 
mee maken. 
 
In dat geval graag inleveren aan de bar in Ons Kwartier en niet in de witte 
kast leggen. 
 
Met heel veel dank, namens de beheerder! 
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Wist u dat: 
 
• Het uitstapje naar de musical Soldaat van Oranje, doorgaat op 

zaterdag 27 augustus. 
• Er op zaterdag 1 oktober weer een muziek -en dansavond wordt 

georganiseerd.  
• U daar later meer over hoort en leest.  
• De vrijdagavond etentjes goed bezocht worden, maar er nog  
 andere/ nieuwe mensen bij kunnen. 
• Het Chinees etentje van vorige maand goed in de smaak is 
 gevallen en dat het eten afkomstig was van de eigen Chinees in  
 Maarheeze. 
• De jeu de boulers op de woensdagmiddag graag wat nieuwe  
 spelers zien komen. 
• We nog steeds 2 banen hebben om op te spelen, er dus aardig 

wat liefhebbers mee kunnen doen. 
• Ook hier geldt:  hoe meer zielen hoe meer vreugd. 
• De uitgestelde jubileumvieringen druk bezocht zijn en we  
 denken dat de aanwezigen ervan genoten hebben. 
• Op de website van de vereniging daarvan leuke foto’s staan, o.a. 

gemaakt door ons lid Toon Huveneers 
• We het wel erg vinden dat men niet tijdig afzegt als men niet kan 

komen, o.a. omdat besteld of ingekocht eten wel betaald moet 
worden.  

• Het afzeggen voor de eetmomenten echt tijdig moet gebeuren, 
omdat we anders gewoon de rekening moeten gaan  

 presenteren.  We de regel overwegen om inschrijvers ook  
 meteen te laten betalen. 
• Een vervanger sturen ook mag en als er iemand op de wachtlijst 

staat die uw plaats kan innemen, u in dat geval niet hoeft te  
 betalen. 
• We iedereen die op vakantie gaat een hele fijne tijd wensen en 

hopen dat u straks de weg weer kunt vinden naar Ons Kwartier! 
• Er nog steeds oude, kapotte boeken worden ingeleverd die niet 

in onze bibliotheek thuishoren. Wij er dan voor moeten zorgen 
dat alles weer opgeruimd wordt 
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• Nogmaals alleen moderne, onbeschadigde leesboeken in de smalle 

witte kast bij het raam leggen en geen gedichtenbundels,  
 naslagwerken enz. 
• De tuinploeg graag zou zien dat er wat meer hulp komt voor het 

onderhoud van onze tuin, dus dat u gerust op maandagmorgen 
eens kunt komen om uw steentje bij te dragen. 

• De evenementen commissie bezig is met het zoeken naar nieuwe 
activiteiten voor u als lid van de vereniging, u daar binnenkort meer 
over hoort. 

• Het aandragen van nieuwe aktiviteiten door ons zeer gewaardeerd 
wordt. 

• Er in augustus geen Ons uitkomt, maar wel een Nieuwsbrief! 
• De agenda in een nieuwe vorm wordt gepresenteerd en we  
 benieuwd zijn wat u er van vindt. 
• De puzzel van de afgelopen maand wel erg moeilijk was, maar dat 

er wel goede oplossingen zijn binnengekomen. 
• Onze redacteuren graag zouden zien dat er nog veel meer  
 oplossingen binnenkomen. Heeft u de puzzel opgelost, stop hem 
 dan in de brievenbus, wie weet wint u de maandprijs. 
• Hoe in te leveren staat bij de puzzel vermeld. 
• Er nog steeds een Glossy opgehaald kan worden in Ons Kwartier, 

die is uitgegeven bij het honderd jarig bestaan van Onze School. 
Tegen inlevering van de bon uit de Nieuwsbrief van de maand mei 
of tegen betaling van €5. 

************************************************************ 
Veilig Verkeer Nederland gaat dit jaar een gratis 
VVN opfriscursus  
auto (2 x 2 uur) organiseren voor senioren uit de  
gemeente Cranendonck. Deze cursus gaat gegeven 
worden in Ons Kwartier op de maandagen 7 en 14 
november. Opgeven kan op een later tijdstip, maar 

als u interesse heeft dan kunt u het nu vast in uw eigen agenda noteren. 
De uitnodiging staat straks open voor 35 senioren uit Cranendonck en is 
dus niet alleen voor leden van onze seniorenvereniging.  In augustus/ sep-
tember volgt er nader bericht. 
 
 
 



26 

 

Voor U gelezen in KBO Ons Actueel 

 

KBO-Brabant is partner van de Toiletalliantie. Omdat ook veel ouderen zich 
beperkt voelen als zij onderweg van A naar B geen gebruik kunnen maken 
van een toegankelijk toilet. Dit beperkt de mobiliteit.  

Nog altijd rijden er in Nederland treinen zonder toilet. En dat terwijl er 
meer dan 3,5 miljoen mensen afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van 
een toilet, te allen tijde. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met blaas- 
en /of buikproblemen, voor ouderen maar ook voor kinderen of zwangere 
vrouwen. Deze grote groep mensen heeft de basisvoorziening van een 
toilet nodig om te kunnen reizen met de trein. 
 
In december 2019 is de motie van het lid Van der Graaf c.s. met algemene 
stemmen aangenomen. Die motie roept op om concrete afspraken te 
maken met medeoverheden, vervoerders en ervaringsdeskundigen voor 
nieuwe minimumeisen voor toegankelijkheid in het OV. Dit zou vervolgens 
worden vastgelegd in een Bestuursakkoord. Naast andere belangrijke 
onderwerpen zoals onder andere toegankelijkheid van haltes, 
toegankelijkheid van de buurtbus en reisassistentie behoort daar wat ons 
betreft uiteraard ook het hebben van een toegankelijk toilet in elke trein en 
op ieder station bij. 
 
Vervolgens heeft de ChristenUnie het Tienpuntenplan verbetering 
toegankelijkheid van het OV samengesteld met input van ‘Wij Staan Op!’, 
Coalitie voor Inclusie, Treinen met Toiletten, Toiletalliantie, Ieder(in), De 
Oogvereniging en Alzheimer-Nederland. Dit Tienpuntenplan, met daarin 
‘Toegankelijke toiletten in alle treinen’, heeft Stieneke van der Graaf 
aangeboden aan toenmalig Staatssecretaris Stientje van Veldhoven. 
Echter er nog steeds geen enkele concrete vooruitgang geboekt. 
 
Kortom, wij vinden het onaanvaardbaar dat na tweeëneenhalf jaar nog 

steeds geen uitvoering is gegeven aan uw Kamerbreed gesteunde motie. 
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Uitstapjes in het vooruitzicht  
Noteer alvast in Uw agenda  
Inmiddels is de datum bekend voor het 
bezoek aan kasteel Heeze in september, op 
14 september en daarvoor kan vanaf 1 
augustus ingeschreven worden, tot 14 
augustus.Meer daarover in de volgende 
nieuwsbrief  

 
Half augustus proberen we een bezoek 
te regelen aan de eco boerderij Weitens 
in Dommelen. 
 

************************************************************* 
 
Bijeenkomst met nieuwe leden 
Het was vrijdag de eerste keer weer dat de nieuwe leden verwelkomd 
konden worden en dus waren alle nieuwelingen uit ‘20 en ‘21 uitgenodigd. 
Jammer was de kleine opkomst, maar het was er niet minder gezellig om. 
Secretares Willy had een powerpoint presentatie gemaakt en ging in op de 
geschiedenis van de vereniging en de huidige tijd met de activiteiten voor 
de leden.  
Ook de ouderen adviseurs, belastinginvullers net als de cliënt- 
ondersteuners werden genoemd. Daarna nam voorzitter Arno zaken  door 
die door KBO Brabant bijna allemaal kosteloos geregeld kunnen worden en 
de informatie die daarover te verkrijgen is. Ook voor de niet nieuwe leden 
werden er nog onbekende zaken vermeld, waarbij het duidelijk is dat  
KBO Brabant veel meer is dan wat het vroeger was, de Katholieke Bond 
voor Ouderen. Over wat u allemaal van KBO kunt verwachten liggen er 
folders in het halletje bij de voordeur en op de leestafel aan de Oude 
Boom.  Na deze woorden was er een gezellig samenzijn met een drankje en 
werden de banden met de vereniging weer wat meer aangehaald.  
Zo tegen half vijf kon er na een geslaagde middag weer opgeruimd worden. 
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Horizontaal: 
 
1 Afbakening 9 IJsje 10 Kostbaar 12 Amerikaanse koeiendrijvers 
14 Schat 15 Onderdeel van wielrennen 17 Opgemaakt 19 Thuisreis 
20 Vies 22 Bewaarplaats van olie 23 Goal 25 Dameskostuum 
26 Groep dieren 28 Adviescollege voor studenten 
 
Verticaal: 
 
2 Harde trek  3 Zuiver 4 Opzettelijk 5 Album 6 Lichaamsdelen 
7 Familiebedrijf 8 Type electriciteitsaansluiting 11 Minnebrief 
13 Tegenprestatie 16 Verwaand 18 Omzet 21 Snipper 24 Waterdicht vat  
27 Verenigde Staten van Amerika 
 
 
Stuur uw oplossing per post of email naar de redactie  van de Nieuwsbrief 
voor zondag 17 juli (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 juni  2022 
Oplossing: GELUIDSMUURTJES en de prijswinnaar is T.v.d. Einden 
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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: Frans Timmermans tel 06 214 301 61  
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: Voorlopig gestopt 
Nieuwsbrief: Andre Meulman tel 592276 
Sjoelen:  Frans Timmermans tel 06 214 301 61 
Tuinieren: Leo Vos tel 592264 
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,  06 519 720 59 , email: arnobaks@upcmail.nl 
Secretaris: 
Willy Kuipers, tel 06 537 498 80,  
email: seniorenverenigingmaarheeze@gmail.com 
Penningmeester: 
Frits van Meijl, tel 06 291 326 31, email: frits.van.meijl@gmail.com 
Voorzitter Activiteitencommissie en  Algemene Zaken: 
AnneMarie van Kuijk, tel 06 360 400 19,  
email: annemarievankuijk@gmail.com 
Contactpersoon Communicatie, Nieuwsbrief en Website: 
Wil Thijssen , tel 592550 email: wil.thijssen.hendriks@gmail.com 
Contactpersoon namens  de beheerders: 
Willem van Gijzel, tel 06 510 644 27  email: willemvangijzel@gmail.com 
************************************************************** 
Overzicht beheerders  Onze School - Tel. Onze School   0495 623589 
Maandagochtend  Huub Peskens  tel 06 304 392 05 
Middag   Annemarie van Kuijk tel 06 360 400 19  
Late middag   Hans van den Akker tel 06 274 488 51 
Avond    Harrie van Horne  tel 06 431 514 50 

Dinsdagochtend  Willem van Gijzel  tel 06 510 644 27 
Middag   Harrie van Horne  tel 06 431 514 50 

Woensdagochtend Wendy van Mol  tel 06 546 488 21 
Middag   Beppie Draad  tel 06 365 417 22 

Donderdagochtend Arno Baks   tel 06 519 720 59 
Middag en Avond  Frits van Meijl  tel 06 291 326 31 
 
Vrijdag   Gerrit van Hees  tel 06 513 457 31 

Zaterdag en zondag wisselende diensten 
**************************************************************  
 Onze School is altijd te bereiken via telefoonnummer 0495 623589 
Adres: Stationsstraat 52 6026 CW Maarheeze 

Website vereniging: www.seniorenverenigingmaarheeze.nl 
Emailadres Nieuwsbrief: Nieuwsbrief.maarheeze@gmail.com 

mailto:willemvangijzel@gmail.com
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Hanneke Frenken heeft het onderstaande gedicht over de oorlog in de 
Oekraïne geschreven.  

De illustratie is ook door haar getekend. 

 
Hoe vertel je aan de volgende generatie, 
Over de steeds grauwer wordende lucht, 
Over tanks en bommen, 
Ontelbaar veel mensen op de vlucht? 
 
Hoe vertel je aan de volgende generatie, 
Over hebzucht geld en macht, 
Over slapen in koude schuilkelders, 
Een donkere eindeloze nacht? 
 
Hoe vertel je aan de volgende generatie, 
Over de instabiliteit en onzekerheid, 
Niemand weet wat er gaat komen, 
En hoe het is om op te groeien in deze 
tijd? 
 
Het is waar dat er van alles gebeurt, 
Maar ik zou ook zeggen tegen een kind, 
Dat ondanks het diepste dieptepunt, 
Liefde en saamhorigheid overwint, 
 
En ooit op een dag, 
Zal het gouden graan weer groeien, 
En onder de diepblauwe hemel, 
Staan vrolijke, gele zonnebloemen te bloeien. 
 
 

 

 

 

 


