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Van de bestuurstafel 
 
JUBILEUMVIERING van de seniorenvereniging Maarheeze  
   
Op 10 maart 2020 bestaat onze seniorenvereniging 60 jaar. Dit zal worden 
gevierd op dinsdag 10, donderdag 12 en zaterdag 14 maart. Al deze drie 
bijeenkomsten zullen dezelfde invulling krijgen.  
   
Iedereen wordt uitgenodigd om tijdig een keuze te maken voor het bijwonen 
van een van deze bijeenkomsten. We gaan uit van maximaal 3 keer 100 
personen. Bij overinschrijving zal voor deze leden een passende en 
vergelijkbare bijeenkomst worden georganiseerd.  
   
Het programma:  
   
De zaal gaat open om 13.00 uur en het programma is als volgt:  
13.30 uur: Opening, waarna koffie of thee met iets lekkers;  
14.30 uur: Optreden van een ludiek cabaret duo;  
15.30 uur: Pauze en gelegenheid tot het nuttigen van een drankje;  
16.00 uur: Ontspannende activiteit;  
17.00 uur: Buffet;  
19.00 uur: Einde bijeenkomst  
   
Als bijlage van de nieuwsbrief wordt een aanmeldingsformulier toegevoegd. 
Op dit formulier kan men aangeven geen voorkeur , eerste voorkeur en een 
tweede voorkeur , waarna het formulier  uiterlijk vrijdag 14 februari in “Ons 
Kwartier” moet worden ingeleverd.  Eventueel kunt u uw aanmelding met 
voorkeur doorgeven via het mailadres ons.kwartier@kpnmail.nl of 
telefonisch  op tel nr 0495 623589. 
   
Nadat we op basis van de aangegeven voorkeuren en gewenste evenredige 
bezetting van de bijeenkomsten een indeling hebben gemaakt, worden 
vanuit de vereniging de toegangskaarten thuis bezorgd.  
   
Per adres zal met de nieuwsbrief van maart een cadeaukaart worden 
toegevoegd. Deze kaart geeft recht op een nog te verschijnen glossy ter ere 
van het 100-jarig bestaan van het gebouw “Onze School”.  
 
Zowel tijdens de open dag op 3 mei 2020 als daarna kan het tijdschrift tegen 
inlevering van de ontvangen cadeaukaart in “Ons Kwartier” worden 
opgehaald.  
   
Het Bestuur  



4 

 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2020. 
  
Bij deze nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van 
de Seniorenvereniging die wordt gehouden op dinsdag 3 maart 2020 om 
19.30 uur in ‘Ons Kwartier’.  
 
Concept A G E N D A 

1 Opening en vaststellen van de agenda. 

2 Notulen van de vorige jaarvergadering 19 februari 2019. 

3 Jaarverslag 2019. 

4 Financieel verslag 2019. 

5 Verslag kascontrolecommissie. 

6 Benoeming kascontrolecommissie. 

7 Bestuursverkiezing. 

In de loop van 2019 is Huub Peskens gestopt met zijn bestuurstaken.  
Het bestuur heeft mevrouw Wil Thijssen bereid gevonden zich kandidaat 
te stellen voor de vrijgevallen plaats in het bestuur. 
Arno Baks, voorzitter van de vereniging, is in 2020 reglementair  
aftredend en herkiesbaar. 
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden bij de secretaris tot een 
week voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze 
vergadering zal, indien nodig, de bestuursverkiezing worden gehouden. 
 
Rooster van aftreden: 
Arno Baks  in functie sinds 02-02-2014     aftredend en  
                herkiesbaar in 2020. 
Willy Kuipers   in functie sinds 23-03-2018     aftredend in 2021. 
Frits van Meijl  in functie sinds 19-03-2019     aftredend in 2022. 
AnneMarie van Kuijk in functie sinds 18-02-2016     aftredend in 2022. 
Huub Peskens  in functie sinds 18-02-2016     gestopt in 2019 . 
  
8 Begroting 2020. 

9 Rondvraag. 

10 Sluiting 
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CONCEPT-notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op  
dinsdag 19 februari 2019  om 19.30 uur in Ons Kwartier. 
 
1. Opening 
Voorzitter Arno Baks opent de vergadering.  
Namens het voltallige bestuur een hartelijk welkom aan de circa 60 
aanwezige leden. 
Omdat wij volgend jaar ons 60-jarig bestaan vieren, zal dit wel de 59e 
algemene ledenvergadering zijn. 
 
Vraag: heeft iemand bezwaar tegen het maken van een aantal foto’s?  
Hierop komt geen reactie. 
Vraag: zijn er opmerkingen of aanvullingen op de agenda?  
Nee. Dan conform agenda verdergaan. 
 
2. Notulen van de vorige jaarvergadering 23 maart 2018 
De notulen zijn opgenomen in de Nieuwsbrief van februari 2019. 
Er komen geen opmerkingen over en deze worden ongewijzigd 
goedgekeurd. 
De voorzitter bedankt Harrie Biemans voor het vastleggen van de notulen. 
 
3. Jaarverslag 2018  
Het jaarverslag 2018 is opgenomen in de Nieuwsbrief van februari 2019. 
 
Willy Kuipers bespreekt de algemene zaken nog even en daarna samen met 
AnneMarie van Kuijk de activiteiten. Verder wordt nog gemeld dat sinds dit 
jaar op de 1e vrijdag van de maand de fotoclub samenkomt. Dit is een groot 
succes, want er is zelfs een wachtlijst aangelegd. 
 
Een nieuw op te starten activiteit wordt het darten. Tiny van Mierlo gaat 
voor een dartbord zorgen. Heeft u belangstelling dan kunt u dat melden in 
Ons Kwartier, óók als u dit zou willen organiseren. 
 
Er wordt benadrukt dat er heel veel vrijwilligers actief zijn voor onze 
vereniging. Zonder de inzet van deze vrijwilligers zouden de activiteiten niet 
georganiseerd kunnen worden. Er volgt een luid applaus voor al onze 
vrijwilligers.   
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4. Financieel verslag 2018 
 
Penningmeester Peter Joppen geeft een overzicht van de stand van zaken 
middels een PowerPointpresentatie.  
Er volgt een overzicht met daarop het Resultaat 2018. Dit wordt  
doorgenomen en de penningmeester geeft bij enkele onderdelen een  
duidelijke toelichting. Ook Ons Kwartier wordt toegelicht. 
De grootste investeringen betreffen de aangeschafte stoelen, screens en de 
AED. 
Verder wordt gemeld dat de schoonmaak is uitbesteed aan een  
schoonmaakbedrijf. 
 
Voor 2018 kunnen wij een positief resultaat noteren van €4.380,00 
Ook de Balans per 31-12-2018 wordt getoond, naast de cijfers van 2017. 
Na de uitgebreide toelichting komen er geen vragen of opmerkingen over 
bovenstaande punten. 
Met applaus wordt Peter bedankt. 
 
5. Verslag kascontrolecommissie 
Else-Marie van Oirschot en Gerard Willemsen hebben de boeken gecon-
troleerd. Dit omdat Henk Bosman op het betreffende moment niet  
beschikbaar was. Gerard Willemsen geeft aan dat de opbrengst van de  
consumpties niet is te controleren. Voorstel: een vorm van omzetsysteem 
opzetten, zodat dit wel te controleren is. Verder zijn de stukken gecon-
troleerd en in orde bevonden. Peter bedankt. 
 
De penningmeester en daarmee ook het bestuur wordt décharge verleend. 
Voorzitter Arno Baks stelt voor dat een delegatie van het bestuur samen met 
de leden van de kascontrolecommissie gaat kijken naar een goede oplossing 
van het hiervoor aangekaarte omzetsysteem. Akkoord. 
De leden van de kascontrolecommissie worden bedankt. 
 
6. Benoeming kascontrolecommissie 
Gerard Willemsen zal ook komend jaar zitting nemen in de kascontrolecom-

missie. Henk Bosman zal nogmaals hiervoor worden gevraagd. Als reserve lid 

meldt zich aan Frans Keizer.  

Onder dank van de vergadering worden zij benoemd. 
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 7. Bestuursverkiezing 
 
De voorzitter bedankt Mieke Steer voor haar inzet gedurende zo’n 18 jaar en 
overhandigt haar een cadeaubon en een bos bloemen. Mieke op haar beurt 
bedankt een aantal personen die haar hebben geholpen bij haar  
werkzaamheden. Verder wenst zij Peter Joppen succes met de overname 
van de ledenadministratie. 
Mieke bedankt.  
Applaus. 
 
Daarna bedankt de voorzitter Peter Joppen. Peter is inmiddels 9 jaar pen-
ningmeester van onze vereniging en is hierbij ook nog een tijdje secretaris 
geweest. Peter wordt een cadeaubon overhandigd.  
Bedankt en luid applaus. 
 
De voorzitter meldt dat door een fout is verzuimd een oproep te plaatsen 
voor de leden om zich aan te melden voor vacatures in het bestuur. 
 
Voor de functie van penningmeester wordt Frits van Meijl voorgedragen. 
Met hand opsteken wordt Frits benoemd. Frits neemt plaats achter de  
bestuurstafel. Applaus en welkom. 
 
8. Begroting 2019 
Middels een PowerPointpresentatie wordt de begroting 2019 weergegeven. 
Peter Joppen geeft hierop een toelichting. De begroting 2019 is veelal in lijn 
met het resultaat over 2018. 
 
Na de toelichting komen er geen vragen of opmerkingen. Peter bedankt. 
 
 
9. Ons Kwartier 
In 2019 zullen de activiteiten, zoals die er waren in 2018, worden voortgezet. 

Heb je nog aanvullingen, meld je aan en probeer het te organiseren. 

Verder bestaat onze vereniging in 2020 60 jaar. Om een en ander hiervoor te 

organiseren is er een jubileumcommissie samengesteld. 
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10. Lidmaatschap KBO-Brabant 
 
Zoals de voorzitter stelt, hebben wij ons al meerder keren afgevraagd wat de 
toegevoegde waarde is voor onze vereniging van het lidmaatschap van  
KBO-Brabant en dit gezien in relatie tot de jaarlijkse afdracht van €11,00 per 
lid. 
De voorzitter vervolgt: Na meerdere bijeenkomsten met onze collega’s uit 
Budel en twee gezamenlijke bijeenkomsten met de bestuursvoorzitter en de 
directeur van KBO-Brabant was onze gezamenlijke conclusie: we geven het 
bestuur van KBO-Brabant het voordeel van de twijfel. Dit met name 
gebaseerd op de uitgesproken voornemens van de nieuwe voorzitter. Wij 
willen zijn daden afwachten en hebben afgesproken het lidmaatschap 
jaarlijks te evalueren. Onder de indruk ben ik wel van de aanpak door  
KBO-Brabant inzake onze verloren gegane ANBI-status. Inmiddels heeft 
overleg met juristen en fiscalisten plaats gevonden op hoog niveau met de 
belastingdienst. Dit heeft geleid tot een besluit dat alle afdelingen onder een 
groepsbeschikking kunnen worden ondergebracht. De formele kant moet 
nog worden uitgewerkt.  
Ook het grote pensioendebat dat begin december plaatsvond was mede op 
initiatief van KBO-Brabant tot stand gekomen. Het is jammer te moeten 
constateren dat Den Haag alleen maar oren heeft voor de mening van 
mensen die deelnemen aan het arbeidsproces. De mening van 
gepensioneerden telt helaas niet mee.  
 
11. Rondvraag 
Hans van den Akker vraagt waarom er wordt gekozen voor activiteiten die 
niet kostendekkend zijn. 
De voorzitter antwoordt hierop dat wij ook subsidie van de gemeente krijgen 
om bepaalde activiteiten te organiseren. Wij willen de contributie zolang 
mogelijk ongewijzigd laten, evenals de prijs van een kopje koffie. We blijven 
deze niet kostendekkende activiteiten gewoon organiseren en indien 
noodzakelijk kan altijd nog de prijs van de koffie worden verhoogd. 
 

12. Sluiting van de vergadering 
Arno Baks dankt iedereen voor de bijdrage aan deze vergadering. 
Hij vervolgt: Blijf lekker zitten en neem nog een drankje. Hier wordt gezellig 
gebruik van gemaakt. 
 

Harrie Biemans, 21 februari 2019 
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Jaarverslag 2019. 
Op de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 19 februari 2019 zijn ruim 
60 leden aanwezig. Tijdens deze vergadering is de penningmeester, Peter 
Joppen, na deze functie 9 jaar te hebben vervuld, afgetreden. Het bestuur 
heeft als zijn opvolger voorgedragen:  Frits van Meijl. Zijn benoeming is met 
algemene stemmen aanvaard door de vergadering. 
Het bestuur bestaat dan uit: 
Arno Baks    Voorzitter 
Willy Kuipers-Vrijsen Secretaris 
Frits van Meijl  Penningmeester 
AnneMarie van Kuijk Lid; voorzitter activiteitencommissie en algemene  
    zaken. 
Huub Peskens  Lid 
 
Het bestuur heeft dit jaar 9 keer plenair vergaderd. In principe elke derde 
woensdag van de maand. 
Tijdens deze vergaderingen zijn o.a. aan de orde gekomen: 

60 jarig jubileum van de vereniging in maart 2020. 
ANBI status van de vereniging. 
Aanpassing van de statuten. 
Beleid m.b.t. contributie. 
Eigen website. 
Rabo clubsupport. 
De activiteiten en aanpassingen in ‘Ons Kwartier’ en 
De financiën van de vereniging. 

 
Daarnaast zijn bestuursleden o.a. in overleg geweest met: 

Stichting ‘Onze School’. 
KBO Brabant over ja/nee doorgaan met het lidmaatschap. 
Seniorenvereniging Budel. 
De Seniorenraad, deelnemers hieraan zijn wethouder en  
beleidsambtenaar van de gemeente en alle seniorenverenigingen  
in Cranendonck. 

 
Ledenaantal: 
Op 1 januari 2019 heeft de seniorenvereniging 601 leden. 
Daar zijn in 2019 leden bijgekomen en helaas namen we ook afscheid van 
een aantal leden, wegens overlijden, verhuizing of  opzegging. 
Dat betekent dat we per 1 januari 2020 625 leden hebben. 
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Voor informatie is er de maandelijkse nieuwsbrief, een duidelijk en 
overzichtelijk boekje waarin alles te vinden is van de seniorenvereniging en 
dat door de leden goed gelezen wordt. Er wordt op dit moment een nieuwe 
website gebouwd. De nieuwe website zal, als het goed is, gepresenteerd 
worden op de Algemene ledenvergadering van 3 maart 2020. 
 
Seniorenvereniging Maarheeze heeft een aantal Vrijwillige 
Ouderenadviseurs, Cliëntenondersteuners en Belastinginvulhulpen. Zij 
kunnen door alle senioren van Maarheeze worden geraadpleegd.  
Behoudens een kleine vergoeding voor de belastingaangifte zijn aan de 
overige dienstverleningen geen kosten verbonden. Zij komen regelmatig bij 
elkaar voor overleg en worden regelmatig door KBO Brabant ‘bijgeschoold’. 
 
Het gebouw en de tuin van ‘Onze School’ zien er altijd uit om door een 
ringetje te halen. Daarvoor zorgen een groot aantal vrijwilligers. 
 
De gastvrouwen en gastheren zorgen er, samen met de beheerders, voor dat 
er altijd een warm onthaal is. In ‘Ons Kwartier’, maar ook in de rest van het 
gebouw. 
Naast de vele ‘wekelijkse’ activiteiten in ‘Ons Kwartier’, die goed bezocht 
worden door de leden zijn er nog enkele grotere activiteiten georganiseerd 
door het bestuur en/of de evenementencommissie. 

Op 4 oktober  vierden we de Dag van de Ouderen Op zaterdag 5 januari 
2019 was de Nieuwjaarsreceptie. Het was erg druk en gezellig. 
De Vrijwilligersdag was op 2 november.  Alle vrijwilligers, die in en om de 
vereniging actief zijn, waren uitgenodigd met hun partner en werden 
verwend met een heerlijk buffet. 
Kerstviering: Op 20 en 21 december waren er sfeervolle Kerstvieringen 
in ‘Ons Kwartier’. 
Bezoek aan Bevrijdende Vleugels in Best 
Het samen eten bij Syan Lin Garden in Maarheeze 

 
Natuurlijk is er door de verschillende werkgroepen in 2019 weer heel veel 
ander werk verricht.  De vereniging kent de activiteiten cie., die bestaat uit 
de kartrekkers van de vele min of meer wekelijkse activiteiten. Daarnaast is 
er ook een evenementen cie. die zich juist richt op de niet alledaagse, maar 
de speciale projecten. Onder de vaste  activiteiten kennen we  o.a. het 
kleuren op maandagochtend, het volksdansen, de mannen van metaal en 
het vrij kaarten op de dinsdag, het 2 wekelijkse koersballen en tot voor kort 
het knutselen op woensdagmiddag.  
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Op de donderdagen is er darten, haakaan, de biljartcompetitie en ’s avonds  
het kaarten, daarnaast op vrijdag wekelijks de computerclub en maandelijks 
de fotoclub en het kienen. Op de laatste zaterdag van de maand is er de  
muziek en dansavond en iedere zondag wordt er flink gewandeld. 
 
Een keer per maand kennen we de bijeenkomst van bakkie troost, het  
eetpunt en de zondaglunch allemaal met veel trouwe bezoekers. In de loop 
van dit jaar is er een heuse leesclub bijgekomen, die in een lagere frequentie 
op de maandagavond bij elkaar komt. 
 
Op zowel de dinsdag als de donderdagmiddag kunnen de spieren  
onderhanden genomen  worden bij het gezond bewegen. Verder zijn er nog 
activiteiten die niet gedurende het hele jaar worden beoefend, zoals fietsen 
en jeu de boules, maar ook het bloemschikken. 
 
Daarnaast noemen we nog de dames die op ziekenbezoek gaan, en de 80 of 
90 jarigen bezoeken of langs gaan bij mensen die een jubileum te vieren 
hebben, voor zover zij daar van op de hoogte zijn. 
 
Natuurlijk zijn er nog veel meer zaken waarbij vrijwilligers ingeschakeld wor-
den en die zonder hen niet mogelijk zouden zijn. Zoals de  maandelijks  
terugkerende werkzaamheden voor de Nieuwsbrief, om deze in elkaar te 
draaien en daarna te verspreiden. 
 
De onlangs flink uitgebreide bibliotheek die nu ook Cd’s en Dvd’s  heeft, die 
geleend kunnen worden. De tuinploeg, die er voor zorgt dat alles er rondom 
de school picobello uitziet en ons veel complimenten bezorgt. Daarnaast is 
er de klusploeg die steeds maar weer  in touw is om verbeteringen aan te 
brengen en het geheel te verfraaien. 
 
En last but not least zijn er de gastheren, gastvrouwen en de beheerders die 
er dagelijks voor zorgen dat alle activiteiten mogelijk zijn en dat de 
“Huiskamer” ’s ochtends voor veel mensen een fijne plek is om contacten op 
te doen, een praatje te maken of een potje te biljarten en dat kopje koffie of 
thee te komen drinken. 
 
Er is dus voor elk wat wils en ieder lid van de seniorenvereniging kan  
deelnemen aan een activiteit die hij/ zij leuk vindt. 
 
Januari 2020. 
Willy Kuipers 
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De penningmeester over contributie voor het jaar 2020: 
 
Medio februari wordt bij alle leden, die aan onze vereniging een machtiging 
hebben verstrekt, de jaarlijkse contributie van € 20,00 per lid automatisch 
van de bankrekening afgeschreven. 
 

De leden die geen machtiging hebben verstrekt, krijgen eind februari een 
rekening in de brievenbus, waarna zij zelf de contributie kunnen overmaken. 
Enkele leden hebben de contributie al betaald. 

 

 

 

 

 

 

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

Ledenmutatie januari 2020 
 

Nieuwe leden, die we van harte welkom heten: 
 
Jan Arts 
Corry Arts - Jacobs 
Cor van Barschot 
Kees van ‘t Hof 
Henk van de Kerkhof 
Nia Klaassen 
Christiene van de Laar - de Ruijter 
Els de Ruijter 
Peter de Ruijter 
Kitty Schilders 
Piet Schilders 
 
Bedankt als lid 
An Bos  
Het ledenaantal per ultimo januari 2020 bedraagt 635 leden 
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 Deze maand een bijdrage van Literatuurke van  
Ria Ploegman. 
 

Wintergedachten 

 

 

Wintermaan 

Onbaatzuchtig licht  

Laat dromen dwalen 

 

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

    

 

Warrelende gedachten 

In de sneeuw begraven 

Laten geen sporen achter 

 

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

Stem van de wind 

IJzige adem 

Laat water verstijven 

 

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

 

 

 

Ria Ploegman 
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Activiteitenoverzicht 7 februari t/m 6 maart  
 

Februari 
 
Vr 07  09.30  fotoclub   
  10.30  computer inloop 
Zo 09  14.00  poëzie, muziek en hapjes 
  
Ma 10 10.00  kleuren voor volwassenen 
Di 11  09.00  volksdansen  
  13.00  mannen van metaal 
  13.30  vrij kaarten  
  13.30  gezond bewegen 
  19.00   Filmavond “Titanic” 
Wo 12 10.00  huiskamer  
Do 13  10.30  darten 
  13.30  biljarten de Doorzetters 
  13.30  gezond bewegen 1 
  14.00  haakaan 
  14.20  gezond bewegen 2 
   
  19.30  kaarten competitie 
Vr 14  10.30  computerclub 
  13.30  kienen 
 
 

Ma 17 10.00  kleuren voor volwassenen 
Di 18  09.00  volksdansen  
  11.00  bakkie troost 
  12.00  eetpunt 
  13.00  mannen van metaal 
  13.30  vrij kaarten  
  13.30  gezond bewegen 
Wo 19 09.00  bestuursvergadering 
  13.30  koersballen 
Do 20  10.30  darten 
  13.30  biljarten de Doorzetters 
  13.30  gezond bewegen 1 
  14.00  haakaan 
  14.20  gezond bewegen 2 
  19.30  kaarten competitie 
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Vr 21  10.30  computer inloop 
 

Ma 24 10.00  kleuren voor volwassenen 
  19.30  leesclub 
Di 25  09.00  volksdansen  
  13.00  mannen van metaal 
  13.30  vrij kaarten  
  13.30  gezond bewegen 
Wo 26 10.00  huiskamer 
Do 27  10.30  darten 
  13.30  biljarten de Doorzetters 
  13.30  gezond bewegen 1 
  14.00  haakaan 
  14.20  gezond bewegen 2 
  19.30  kaarten competitie 
Vr 28  10.30  computerinloop  
Za 29  19.30  muziek- en dansavond 
 
Maart 
  

Ma 02 10.00  kleuren voor volwassenen 
Di 03  09.00  volksdansen  
  13.00  mannen van metaal 
  13.30  vrij kaarten  
  13.30  gezond bewegen 
  19.30  Algemene Ledenvergadering Seniorenvereniging 
Wo 04 13.30  koersballen 
Do 05  10.30  darten 
  13.30  biljarten de Doorzetters 
  13.30  gezond bewegen 1 
  14.00  haakaan 
  14.20  gezond bewegen 2 
  19.30  kaarten competitie 
Vr 06  09.30  fotoclub 
  10.30  computerclub 
  13.30  kienen 
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Dinsdag 10, donderdag 12 en zaterdag 14 maart  
viering 60 jarig bestaan seniorenvereniging 

 
In deze week worden er na maandag geen andere activiteiten 
georganiseerd. 
 
Wel is “Ons Kwartier”dagelijks geopend tijdens de Huiskamertijden 
Na maandag kan er niet gebiljart worden 
 
************************************************************** 
   
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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 Filmavond op dinsdag 11 februari start om 19.00u 
 
De volgende film die we gaan draaien op verzoek is de romantische film  
rond de ramp met de Titanic, het passagiersschip dat verging als gevolg van 
botsing met een ijsberg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is een spectaculair meesterwerk van James Cameron, met in de hoofd-
rollen Kate Winslet  en Leonardo di Caprio. 
 
De Titanic film is inmiddels een klassieker, de ‘special effects’, die voor he-
dendaagse begrippen nog steeds zeer realistisch zijn, het schip, het verhaal, 
de romantiek etc. 
 
Kortom :  een prachtige film.     
Maar denk eraan: het is een lange film, dus we starten die avond echt om 
19.00u  
 
Graag van te voren aanmelden in “Ons Kwartier” 
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 Zet het vast in jullie agenda!!!! 
 
Vrijdag 6 maart gaan we weer een lange wandeling maken.  
Vanaf half februari kun je nadere informatie  in ‘Ons Kwartier’ lezen. Het in-
schrijven voor de wandeling kan ook vanaf dat moment. Even aan de  
gastvrouw, heer of beheerders vragen of ze je  op de lijst willen zetten. 
 
Huub Peskens en Gerrit van Hees gaan de wandeling voorbereiden, dat 
wordt dus vast weer een hele leuke dag.  Deze keer blijven we wat dichter in 
de buurt. 
 
************************************************************** 
Zomaar een morgen in de Huiskamer van Onze School. 
Het koffiezetapparaat werkt op volle toeren! De gastvrouwen hebben hun 
handen vol om iedereen van een lekker vers bakkie koffie of thee te  
voorzien. Er wordt gezellig gekletst, gebiljart, gelachen, geklust en gekleurd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kerstboom wordt opgezet en de werkgroep voor de Wensboom is bezig 
de wensen in de Wensboom te hangen.  De tuinploeg neemt even pauze en 
de tennissers komen bij ons uitrusten van hun inspanningen. Zomaar een 
morgen in Onze School! Wie had dit durven voorspellen toen we met de 
Huiskamer begonnen!!! 
 
Diana Peskens 
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ONZE VRIJWILLIGERS ZEGGEN....... 

 

Onze vrijwilligers zijn het hart van de seniorenvereniging, zonder hen kan de 

vereniging zijn deuren direct sluiten. Maar wie zijn die vrijwilligers, wat be-

weegt hen om vrijwilligerswerk te gaan doen? 

 

De enigen die daar een antwoord op kunnen geven zijn de vrijwilligers zelf. 

Vandaar dat wij ieder kwartaal een groep vrijwilligers uitnodigen om ons 

daar deelgenoot van te maken. 

 

Bij deze aflevering 1: de bezorgers van de Nieuwsbrief. 

 

Deze groep vrijwilligers werkt geheel in de anonimiteit. Zij zijn diegenen die 

elke maand het KBO blad “ONS” samen met onze Nieuwsbrief bij u thuis in 

de bus doen. En daarbij trotseren zij alle weersomstandigheden, met recht 

door weer en wind! 

 

De groep bestaat globaal uit 11 mannen en vrouwen, waarvan er 2 als reser-

ve beschikbaar zijn.  De drukker levert ongeveer 450 exemplaren van de 

Nieuwsbrief en het blad ONS bij onze School af, meestal op maandag of dins-

dagochtend.  

De bezorgers halen hun deel op, variërend van 35 tot 85 exemplaren. Zij lo-

pen in wijken en vaak al jaren lang in dezelfde, zodat zij vertrouwd zijn met 

veel inwoners uit die wijk.  

 

En dat is nu een van die zaken die het rondbrengen zo leuk maakt, een 

praatje hier, een praatje daar. En daarbij zijn zij in beweging, wat elke arts 

zal waarderen, lopen lekker in de buitenlucht en zitten daarna aangenaam 

en voldaan aan de koffie. 



20 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto ( v.l.n.r.) Martien Heesterbeek, Eddy Rampen en Wil Lodewijks 
 
 
 
En dat zij dit aangenaam vinden blijkt dat wel uit de jaren dat zij deze bezig-
heid doen. Velen al meer dan 10 jaar! En dat zegt genoeg! Daarbij opge-
merkt dat men altijd bereid is, als de situatie daarom vraagt, om een wijk 
van een collega vrijwilliger (deels) over te nemen.  
 
Zij zien het rondbrengen als een “uitstapje” en hopen daar nog jarenlang 
mee door te kunnen gaan. En eerlijk gezegd, de vereniging ook!  
Allen, heel hartelijk bedankt voor jullie jarenlange inzet: Chapeau! 
 
Frans Keizer 
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  Het was weer een ouderwetse filmavond. 
 
Afgelopen dinsdagavond 21 januari  was het weer raak, de film   
"The Intouchables" bracht veel filmliefhebbers in vervoering. En dat is nou 
zo leuk bij Onze School. 
Naast allerlei dagelijkse activiteiten vinden er regelmatig speciale dag-  en 
avond- evenementen  plaats, zoals muziek, dans en ja ook,  
filmvoorstellingen. En laten wij eerlijk zijn, samen een film kijken is gewoon 
gezelliger. Soms met een traan, een lach of met een diepe zucht. De ruim 
veertig aanwezigen hebben genoten en velen toosten na afloop met elkaar 
op deze weer geweldige avond.  
Hopelijk zullen er nog veel volgen! 
 
 Frans Keizer 
 
************************************************************** 
 
Samen dansen, ja gezellig! 
 
U hoort de melodieuze muziek, u kijkt uw partner in de ogen, u voelt uw hart 
bonzen en “zweeft” gracieus over de dansvloer! 
 
Wauw.....dat is genieten pur sang! 
 
U kunt dit ook en wel op iedere laatste zaterdagavond van de maand. 
Gewoon in Onze School. En lukt dansen even niet, dan genieten van de mu-
ziek, van elkaar en van een lekker drankje. En u hoeft niet te reserveren, u 
bent altijd welkom. 
 
Frans Keizer 
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De Weense Wals  
 
Afgelopen zaterdagavond was er een “stijldans avond” in Het Kwartier van 
Onze School in Maarheeze. Ik kwam daar binnen toen de paren vol enthousi-
asme aan het dansen waren. Op het moment dat ik aan een tafel plaats 
nam, was de dans net ten einde gekomen. De paren liepen naar hun zetels 
toe en terwijl zij langs mij liepen, zag ik bij een oudere dame die twinkelende 
blik in haar ogen.  
 
Wellicht was dit een herinnering aan vervlogen tijden, maar het was over-
duidelijk dat zij genoten had. Daarbij maakte het niet uit of hij per ongeluk 
op haar tenen gestaan had, zij hadden gedanst! En laten wij eerlijk zijn, waar 
kunnen jongere en wat oudere senioren in een aangename omgeving nog 
ergens (echt) dansen? 
 
Bij het naar buitengaan liep ik langs een ouder stel, die ik die avond samen 
de Weense wals had zien dansen. Ik vond het fijn dat je meegegaan bent, 
hoorde ik haar tegen haar partner zeggen. Ik ook zei hij, jij was een een vlin-
der in mijn armen! Ik keek haar in het voorbijgaan even aan, zij straalde! 
 
Frans Keizer 
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 Slopen versus repareren?  
   
U kent het wel, wil je iets maken, stopt het apparaat er mee. Niets zo  
vervelend als dat! Moet je weer op pad voor een nieuwe. En wat doe je met 
die oude?  
   
Er zijn mensen die slopen tot hun hobby gemaakt hebben. Hun leven is  
slopen. Wat zij wellicht thuis niet mogen, doen zij met veel elan in “Onze 
School”. Zij noemen zich de “Mannen van Metaal” . Dit slopen doen zij  
Iedere dinsdagmiddag in Onze School. Het liefst slopen zij van alles, maar dat 
gaat helaas niet, dus houden zij zich voornamelijk bezig met het slopen van 
elektrische apparaten. Vrijkomende materialen van waarde worden ver-
kocht. Alle overige restmaterialen worden gescheiden afgevoerd. Ja, die 
mannen zijn verantwoordelijk bezig!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zij kennen echter maar één grote teleurstelling, dat is als zij tijdens het  
slopen er achter komen dat het apparaat gewoon en vaak nog gemakkelijk 
ook, te repareren valt. Oeps, dat doet pijn! Slopen is fijn, maar repareren zou 
een betere optie geweest zijn.  
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De mannen hebben dit aangegeven (toch fideel van ze) dat er eigenlijk een 
mogelijkheid moet zijn om deze apparaten te kunnen repareren. Zelf zit dat 
niet in hun bloed, dus zoekt de seniorenvereniging mannen (volgens mij  
kunnen vrouwen dat ook heel goed) die graag niet-werkende apparatuur 
weer aan de praat willen krijgen. En dat is ook een uitdaging!  
 
   
Vandaar dat het bestuur een oproep aan onze leden wil doen om een zoge-
naamd Repair Café op te gaan starten en te organiseren, zodat met name 
elektrische spullen weer een tweede leven kunnen krijgen. Wij hebben  
hiervoor een permanente ruimte binnen onze school beschikbaar en enig 
gereedschap is aanwezig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Zowel slopen als repareren zijn leuke bezigheden, goed voor de sociale  
contacten en het helpt de afvalberg te verkleinen.  
   
Aanmeldingen graag via ons.kwartier@kpnmail.nl en zodra we voldoende 
aanmeldingen hebben ontvangen, zal er een informatiebijeenkomst worden 
belegd om het Repair Café te kunnen realiseren.  
   
Alvast heel hartelijk bedankt en voor eventuele (aanvullende) vragen zijn wij 
uiteraard beschikbaar.  
   
Het Bestuur  
 

mailto:ons.kwartier@kpnmail.nl


25 

 

   Wist u dat? 
 
 De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op  
        dinsdag 3 maart om 19.30 uur 
 We hopen op heel veel belangstelling en ook nieuwe leden die 

aanschuiven. 
 Er druk wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor de viering van 

het 60 jarig jubileum op 10, 12 en 14 maart in “Ons Kwartier” 
 Er drie middagen voor uitgetrokken worden, die alle drie hetzelfde 

programma hebben 
 U op het bij deze nieuwsbrief ingeschoven inschrijfformulier kunt 

aangeven wat uw eerste of tweede voorkeur is.  
 U uiterlijk 14 februari moet aangeven of u komt en welke dag uw 

voorkeur heeft 
 Het niet mogelijk is om iedereen op 1 dag te laten komen, omdat 

we hopen dat er meer dan 100 leden komen en 100 het maximum 
is voor Ons Kwartier. 

 U uw toegangsbewijs op een later tijdstip ontvangt  
 We elders alvast een tipje van de sluier oplichten over wat er die 

dagen gaat gebeuren 
 Wij er in ieder geval heel veel zin in hebben 
 Ons Kwartier in die week alleen maar open is tijdens de Huiskamer 

uren, maar dat er geen andere activiteiten worden gepland.  
 Dat er na maandagmiddag die hele week niet gebiljart kan worden 
 Er in februari geen Lunch op zondag is, maar een middag met  
         poëzie, muziek en  hapjes op zondag 9 februari 
 Op dinsdag 11 februari de film Titanic gedraaid gaat worden en we 

dan eerder beginnen, omdat het een lange film is 
 We hopen dat u geniet van een fijne Carnaval, maar wij er in “Ons 

Kwartier” niets aan doen.  
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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 
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 

 
U komt toch zeker ook! 

 
 


