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Website vereniging: www.seniorenverenigingmaarheeze.nl 
 
 
 
 

************************************************************** 
Nieuwsbrief  nummer 9 september  2020 

 
Inleveren kopij uiterlijk zondag 16 augustus in de brievenbus Floralaan 17 óf 

via email: nieuwsbrief.redactie@kpnmail.nl 
 
 

************************************************************* 
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 Van de bestuurstafel 
 
Afgelopen woensdag 15 juli heeft onze eerste reguliere bestuursvergadering 
in coronatijd plaats gevonden. Goed dat we deze draad ook weer op hebben 
kunnen pakken. Niet dat we in de afgelopen maanden geen overleg gehad 
hebben, zeker de te nemen coronamaatregelen hebben ons als bestuur  
behoorlijk bezig gehouden. Maar nu was het weer een gewone   
bestuursvergadering, met weer de gebruikelijke agendapunten en onze  
vaste notulist erbij. Het voelde goed dat dit weer mogelijk was, zij het  
natuurlijk met in achtneming van de anderhalve meter. 
 
In juli zijn ook weer diverse activiteiten (soms in aangepaste vorm) van start 
gegaan. Fijn dat deze sociale contacten weer mogelijk zijn en dat er in Onze 
School weer wat leven in de brouwerij komt. We merken wel dat het in De 
Huiskamer/Ons Kwartier nog niet zo druk is als vóór de coronatijd. Een  
aantal van onze leden kiest ervoor om het bezoek aan onze activiteiten nog 
wat uit te stellen en af te wachten hoe het verder verloopt met het  
coronavirus. Daar hebben we natuurlijk alle begrip voor, ieder maakt daarin 
zijn/haar eigen afwegingen.   
 
Zou u eigenlijk wel graag weer eens willen komen, maar twijfelt u,  
bijvoorbeeld omdat u niet weet of er voldoende veiligheidsmaatregelen  
genomen zijn, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden.  
Zij kunnen u uitleggen hoe een en ander nu geregeld is en met deze  
informatie kunt u dan uw eigen keuze bepalen om wel of niet te komen.  Die 
keuze blijft natuurlijk altijd uw eigen verantwoordelijkheid. 
 
Bij alle activiteiten die plaats vinden blijft het coronaprotocol van toepassing. 
Als u dit nog eens na wil lezen, dan vindt u dat in de Nieuwsbrief van juli en 
ook op onze website  www.seniorenverenigingmaarheeze.nl.  
De veiligheid van onze vrijwilligers en onze bezoekers staat steeds voorop. 
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Helaas is het zo dat een aantal activiteiten, zoals bijvoorbeeld het kaarten 
nog niet van start kunnen gaan. Binnen de maatregelen die nu gelden, zijn 
die gewoon niet uitvoerbaar. Heel jammer dat ook geplande  
muziek- en dansactiviteiten geen doorgang kunnen vinden. Ook de dag van 
de ouderen ( 14 oktober) zal dit jaar niet doorgaan, omdat het  
onverantwoord zou zijn om zoveel mensen (uit de kwetsbare groep) zo dicht 
op elkaar in Ons Kwartier te ontvangen. 
 
Voor de andere jaarlijkse activiteiten, waarbij altijd grote groepen aanwezig 
zijn, zoals de dag voor de vrijwilligers en de kerstvieringen beraden we ons 
nog over eventuele alternatieven. Zodra we daar meer over weten, hoort u 
van ons.  
 
We doen ons best om activiteiten te zoeken en aan te bieden die in deze tijd 
nog wel mogelijk zijn. Tegelijkertijd verlangen we natuurlijk naar betere  
tijden waarin we minder beperkt worden in de mogelijkheden iets te  
organiseren. Maar strikte hygiënische maatregelen zullen wel  tot het  
nieuwe normaal gaan behoren. En daar is niets mis mee. 
 
Een ander gevolg van de coronatijd is dat er minder vrijwilligers beschikbaar 
zijn  als gastvrouw/heer. We hebben echt behoefte aan mensen die het leuk 
zouden vinden een dagdeel per week deze gezellige  taak op zich te nemen.   
De gastvrouw/heer ontvangt onze bezoekers, serveert ze een kopje koffie of 
een ander drankje, houdt een praatje met ze en leert zo op een leuke manier 
andere mensen kennen.  
 
U staat er nooit alleen voor, want er is altijd een beheerder,  die zo nodig  
meehelpt of raad geeft.  Heeft u hier interesse in, twijfelt u erover of het iets 
voor u kan zijn, of heeft u  meer informatie hierover nodig , neem dan zeker 
contact op met een van de bestuursleden.   
 
U bent heel erg welkom en wie weet is deze activiteit juist iets voor u…. 
 
We wensen u verder een heel mooie, zonnige  maand augustus toe en  
wellicht tot ziens in De Huiskamer/Ons Kwartier. 
 
Bij de brug in Weert staat dit gedichtje, het is wel aardig om daarmee af te 
sluiten: 
 

Voel het kloppen van je hart 
hoor de vogels zachtjes zingen 
vind de kunst van het genieten 

in de allerkleinste dingen. 
Het Bestuur 
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Onze website www.seniorenverenigingmaarheeze.nl 

 

 

Sinds ongeveer vier maanden is onze eigen website in de lucht. Dit is naast 
de Nieuwsbrief een tweede communicatiemiddel met onze leden. U vindt op 
de website eigenlijk alles wat er over de seniorenvereniging te vertellen valt: 
 
* Op de eerste plaats is er de rubriek “Nieuws”.  
Daarin plaatsen we berichten over onze vereniging die voor u van belang zijn 
om te weten.  Daarnaast kunnen er ook berichten in staan van buiten onze 
vereniging, waarvan wij denken dat ze interessant kunnen zijn voor u. 
  
* Dan volgt de rubriek  “Activiteiten”. 
Daarin vindt u de actualiteitenagenda van de lopende maand. Op dit 
moment betreft dat dus de activiteiten die in juli plaats vinden en zodra het 
1augustus is, plaatsen we daar de activiteiten in van die maand. 
Deze rubriek bevat nog een onderdeel, namelijk een overzicht van alle vaste 
activiteiten die vanuit de seniorenvereniging georganiseerd worden. Al die 
activiteiten worden kort beschreven en van de nodige informatie voorzien. 
Het is de moeite waard om daar eens wat in rond te kijken. Misschien komt 
u wel iets tegen, waar u aan deel zou willen nemen. Bij iedere activiteit is 
ook de contactpersoon vermeld met daarbij zijn/haar telefoonnummer. 
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Klikt u op de volgende rubriek: “Fotoalbums”, dan vindt u daar enkele 
fotoseries van activiteiten die plaats gevonden hebben. Hopelijk gaan er 
langzamerhand weer wat meer bijzondere activiteiten plaats vinden, want 
dan kunnen we nieuwe albums aanmaken. 
 
Vanaf 1 augustus starten we met maandelijks een nieuw album “Uit de oude 
doos”. Iedere maand kunt u dan even terug in de tijd door middel van oude 
foto’s die we hierin plaatsen. 
 
*De rubriek “Vereniging” bevat allerlei informatie over onze 
seniorenvereniging. Als u hierop klikt ziet u een hele lijst met zaken die onze 
vereniging betreffen zoals: De bestuurssamenstelling; De geschiedenis van 
de seniorenvereniging; Het lidmaatschap; Het huishoudelijk Reglement; De 
gedragscode; De privacyverklaring; De concept notulen van de laatste 
algemene ledenvergadering van maart 2020. 
 
* In de rubriek “Ledenservice” kunt u informatie vinden over wie  de 
vrijwillige ouderenadviseurs, belastinginvullers en de cliëntondersteuner zijn 
en wat zij voor u kunnen betekenen. 
 
* In de laatste rubriek “Contact” vindt u een lijst van alle contactpersonen 
van de verschillende activiteiten. Ook treft u daar een contactformulier aan 
waarmee u vragen of opmerkingen kunt sturen naar degene die de website 
onderhoudt (Wil Thijssen). Zij kan via de mail uw bericht beantwoorden. Zo 
kunt u ook via de website contact met de vereniging maken. 
 
Zoals u ziet is er heel wat te vinden op onze website. Maak er gebruik van als 
u bepaalde informatie nodig hebt en kijk er tussendoor gewoon eens af en 
toe even op, er valt altijd wel weer iets te ontdekken. 
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Woensdag 12 augustus wandelen we naar de Achelse Kluis. Ter plekke 
krijgen we een rondleiding van 1 uur.  

Ga je mee? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woensdag 12 augustus gaan wij wandelen naar de Achelse Kluis. We 
verzamelen bij Onze School en vertrekken daar om 10.30 uur. We starten 
onze wandeling bij Het Goor in Soerendonk. We lopen vanaf daar over de 
heide naar de Kluis. De afstand is ongeveer 4, 5 kilometer.  Bij aankomst 
krijgen we koffie of thee met een stuk vlaai. Als de benen wat uitgerust zijn 
begint de rondleiding door de Kluis die ongeveer een uur duurt.  Via een 
andere route doen we over de terugweg ook weer ongeveer 1 uur. De totale 
wandelroute is ruim 9 kilometer. We verwachten rond 15.30 uur weer bij 
Onze School terug te zijn.  

1. Datum: Woensdag 12 augustus. 
2. Vertrek: 10.30 uur parkeerplaats van Onze School. 
3. Kosten € 9,00 (voor rondleiding Achelse Kluis, een kop koffie of thee 

en een stuk vlaai). Te betalen bij inschrijving. 
4. Aanmelden: Inschrijfformulier aan de bar in Ons Kwartier.  
5. Vervoer: Eigen auto, daar waar mogelijk samen rijden. Onkosten 

onderling regelen.  
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Activiteitenoverzicht maand augustus 2020 
 

 
Zo 2  09.00  start lange wandeling  (duur ca 2 uur) 
  10.00  start korte wandeling  (duur ca 1 uur) 
   

Ma 3  09.00  tuinieren 
  10.00  kleuren voor volwassenen 
Di 4  13.30  gezond bewegen 
Wo 5  13.30  jeu de boules 
Do 6  10.00  darten 
  13.30  gezond bewegen  
  13.30  fietsen 
  14.00  haakaan 
Vr 7  10.30  computer club (vooraf aanmelden) 
   
Zo 9  09.00  start lange wandeling  (duur ca 2 uur) 
  10.00  start korte wandeling  (duur ca 1 uur) 
 
 

Ma 10 09.00   tuinieren  
  10.00  kleuren voor volwassenen 
Di 11  13.30  gezond bewegen 
Wo 12 13.30  jeu de boules 
  10.30  Wandeling  Achelse Kluis (zie artikel) 
Do 13  10.00  darten 
  13.30  gezond bewegen  
  13.30  fietsen 
  14.00  haakaan 
Vr 14  10.30  computerclub (vooraf aanmelden) 
  13.30  Kienen aanmelden tot wo 12 aug 16.30 u 
Zo 16  09.00  start lange wandeling  (duur ca 2 uur) 
  10.00  start korte wandeling  (duur ca 1 uur) 
  
 

Ma 17 09.00  tuinieren 
  10.00  kleuren voor volwassenen 
Di 18  13.30  gezond bewegen 
Wo 19 09.00  bestuursvergadering  
  13.30  jeu de boules 
  
  



9 

 

Do 20  10.00  darten 
  13.30  gezond bewegen  
  13.30  fietsen 
  14.00  haakaan 
Vr 21  10.30  computer club (vooraf aanmelden) 
Zo 23  09.00  start lange wandeling  (duur ca 2 uur) 
  10.00  start korte wandeling  (duur ca 1 uur) 
  16.00  Barbecue aanmelden tot wo 19 aug. 16.30 u 
 
Ma 24 09.00   tuinieren  
  10.00  kleuren voor volwassenen 
DI 25  13.30  gezond bewegen 
Wo 26 13.30  jeu de boules 
Do 27  10.00  darten 
  13.30  gezond bewegen  
  13.30  fietsen 
  14.00  haakaan 
Vr 28  10.30  computer club (vooraf aanmelden) 
Zo 30  09.00  start lange wandeling  (duur ca 2 uur) 
 ` 10.00  start korte wandeling  (duur ca 1 uur) 
 
Ma 31 09.00   tuinieren  
  10.00  kleuren voor volwassenen 
 
 
Ons Kwartier en bij goed weer ook het terras zijn in de maand augustus alle 
werkdagen open van 10.00-16.30 uur.  De Huiskamer is open van  
10.00-12.30 uur. 
 
Op deze tijden  is iedereen altijd van harte welkom om bij een kopje  
koffie/thee of een andere drankje een praatje te komen maken. Dat geldt 
uiteraard ook voor mensen die niet aan een van de genoemde activiteiten 
deelnemen. 
 
Biljarten: Iedere werkdag van 10.00-16.30 uur verdeeld in speeltijden van 1 
uur. Wel aanmelden! 
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Gedicht : Wat ik niet kan zien…….. 
 
Laatst kreeg ik onderstaand gedicht van Okke Jager onder ogen. En juist in 
deze moeilijke Coronatijd waar mensen afstand moeten houden, ver van 
elkaar wonen en/of elkaar niet meer mogen ontmoeten, brengt de telefoon 
vaak uitkomst. Maar woorden zijn en blijven woorden, er is geen beeld bij en 
daarom is dit gedicht juist zo bijzonder. 
Frans Keizer 
 
Wat ik niet kan zien……. 
  
Ik zie mijn woorden niet bij hen belanden 
zij zeggen a en kijken b erbij, 
ik houd alleen mijn eigen hand in handen 
en zie daarin wat ik ze weer niet zei. 
  
Ik kan tussen de regels door niet lezen 
Ik heb ze met hun woorden aan de lijn, 
doen ze het om niet zo alleen te wezen 
of om pas werkelijk alleen te zijn. 

  
Hoe meet ik de afstand van hun mond en ogen? 
zij horen niet wat ik verstopt verkrop, 
ik zie ze recht staan en ze staan gebogen 
ik zie ze buigen en ze staan rechtop. 
  
Ik maak wel vaker met een mens een praatje 
maar blijf dan op mijn eigen voeten staan, 
een juffrouw knoopt een draadje aan een draadje 
waar haalt ze mij en dan het recht vandaan? 
  
Zij zijn bedriegers die ik heb bedrogen 
wat de muziek maakt is maar niet de toon, 
mijn oren zijn bevriend met mijn twee ogen 
en daarom haat ik elke telefoon! 
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Rabo Clubsupport 
 
Ook dit jaar stelt Rabobank Weerterland en Cranendonck weer een flink 
bedrag beschikbaar (€ 175.000) om verenigingen/clubs te steunen en  
daarmee bij te dragen aan de leefbaarheid in onze regio.  
Leden van de bank kunnen stemmen op de clubs die zij een warm hart 
toedragen. Hoe meer stemmen een vereniging/club krijgt, hoe groter het 
bedrag is dat uitgekeerd wordt. Onze seniorenvereniging mocht in 2019 een 
mooi bedrag ontvangen, wat natuurlijk heel welkom was. 
Het is wel belangrijk om te weten dat je als klant bij de Rabobank, niet 
vanzelf ook lid bent.  Alleen leden kunnen stemmen en op deze manier 
meebeslissen over de verdeling van het bedrag. Daarom deze tip: wordt 
(gratis) lid via www.rabobank.nl. Het lidmaatschap kost niets en brengt geen 
verplichtingen met zich mee.  Het voordeel is dat u mee kunt stemmen en 
daarmee o.a. onze seniorenvereniging kunt steunen. Daarnaast ontvangt u 
vier keer per jaar het ledenmagazine Rabo & Co.  Lukt het u niet om via 
internet lid te worden, vraag dan gerust een van de ouderenadviseurs, zij 
zijn altijd bereid u even te helpen. In de komende maand oktober vindt de 
stemming over de verdeling van het beschikbaar gestelde bedrag plaats. We 
hopen natuurlijk op veel stemmen van onze leden.   
Dus : Bent u nog geen lid, maar wel een klant van de RABO bank, wordt dan 
zo snel mogelijk lid en stem straks op de Seniorenvereniging. 
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 Kruiswoordpuzzel 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende 
nummer. 

Horizontaal: 1 propaganda 6 deel v.e. uitlaat 12 vette vloeistof 13 zwaard-
walvis 14 deel v.h. oor 16 gymnastiektoestel 18 eerste vrouw 19 grote beker 
21 Chinese munt 22 cosmetisch product 24 Frans lidwoord 25 loofboom 26 
alsmede 27 Engels bier 28 muzieknoot 30 slee 31 reeds 33 extra large 34 pl. 
in Italië 37 lacune 40 soort hert 41 bijbelse vrouw 42 bijna nooit 45 treurig 
48 vanaf 49 tegenover 50 en omstreken 51 rooms-katholiek 53 koraalbank 
54 regenscherm 56 Europeaan 57 bijwoord 58 eetgerei 59 lidwoord 60 wa-
ter in Utrecht 62 kerkstraf 63 volledig dronken 65 eikenschors 66 erg leuk 68 
opbergmiddel 70 Europeaan 71 bijna altijd. 

Verticaal: 1 deodorantstaaf 2 opstaande kraag 3 laatstleden 4 hooghartige 
houding 5 zoetwatervis 7 kort verhaal 8 grote papegaai 9 laatste kwartier 10 
bundel 11 schouwspel 15 vorderen 17 vaarroute 18 effen 20 brede laan met 
bomen 23 United Nations 29 naaigerei 32 vet 35 vlaktemaat 36 plechtige 
gelofte 38 Bijbelse priester 39 draagzak 42 land in Afrika 43 vitrine 44 soort 
schaatsen 45 zuigspeen 46 vleesgerecht 47 deel v.e. trap 48 eigenaardig 52 
insect 55 a priori 61 bloeimaand 62 nogmaals 64 vermoeid 65 Europeaan 67 
Nieuwe Testament 69 rund. 

Ledenmutaties  juli 2020 
 
Nieuwe leden. Die we van harte welkom heten: 
Mevrouw  F.T. Hurkmans 
Mevrouw  K. Sweegers 
 
Overleden:  
Mevrouw  L.M. Kip - Zuidwijk 
De heer W.J. Schenkels 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met dit verlies. 
 
Verhuisd: 
Mevrouw T. van den Eijnde – Reinders 
Mevrouw  M.P.J. van den Heuvel 
De heer A.H. van den Heuvel 
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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 

Emailadres Nieuwsbrief:  nieuwsbrief.redactie@kpnmail.nl 

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 
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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@chello.nl 
 
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 99 953 
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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