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

 
 
Nieuw  e-mail adres 
 
 
 
E-mailadreswijziging Redactie Nieuwsbrief 
Het huidige e-mailadres is niet langer meer in gebruik. 
 

Het nieuwe e-mailadres is nieuwsbrief.maarheeze@gmail.com 
 

De redactie verzoekt u om uw bericht te sturen naar het nieuwe 
E-mailadres en het oude E-mailadres uit uw adresboek te verwijderen. 

mailto:Nieuwsbrief.maarheeze@gmail.com
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Van de bestuurstafel 
 
In het afgelopen jaar gingen de berichten van de bestuurstafel -of we het 
wilden of niet- steeds maar weer over dat je-weet-wel-virus. Deze keer 
willen we dat woord er niet in hebben, we willen zo positief mogelijk zijn. 
Ondanks dat de cijfers wat betreft het aantal positieve tests nog steeds niet 
rooskleurig zijn en voorzichtigheid voorop moet blijven staan, wordt de 
stemming aan de bestuurstafel toch steeds optimistischer.  
 
Daar werken de voorproefjes van de lente die we al mee mochten maken 
zeker aan mee. We werden erdoor uitgenodigd om naar buiten te gaan voor 
een wandeling of fietstochtje en dat doet een mens goed. Maar dat is het 
niet alleen, er zijn ook signalen dat de betere tijden, waar we al zo lang naar 
uitkijken, dichterbij aan het komen zijn.  
We putten hoop uit de voortgang van het vaccineren. We horen van leden 
dat ze al een prik gehad hebben of dat de afspraak daarvoor gepland staat 
en we weten dat we allemaal aan de beurt zullen komen. 
 
Dat alles zorgt ervoor dat we als bestuur hoopvol vooruit durven kijken, 
want we verlangen ernaar dat we onze leden weer wat gezelligheid kunnen 
bieden. In de laatste bestuursvergadering hebben we daarom afgesproken 
dat we, zodra de maatregelen dat toestaan en het weer een beetje 
meewerkt, het terras bij Onze School/Ons Kwartier weer willen openen. Wat 
zal het fijn zijn als we elkaar daar weer kunnen ontmoeten (uiteraard op 1½ 
m.) en gezellig bij kunnen praten.  
Alleen de gedachte daaraan maakt je al vrolijk. 
 
Zodra die mogelijkheid zich voordoet maken we dat bekend op onze website 
(www.seniorenverenigingmaarheeze.nl), dus houd deze tegen die tijd in de 
gaten. Daarnaast gaan we voor het tussentijds informeren van onze leden 
ook gebruik maken van e-mail. De oproepen die in de Nieuwsbrief gestaan 
hebben om het e-mailadres door te geven, hebben zoveel respons 
opgeleverd dat we een behoorlijk digitaal ledenbestand op hebben kunnen 
bouwen. Ideaal om op deze manier snel iets door te kunnen geven. Bereiken 
we u zo niet, omdat u uw adres niet doorgegeven heeft? Dat kan nog altijd 
via: ons.kwartier@kpnmail.nl. En voor wie dat niet wil of niet kan is er de 
website of eventueel een telefoontje naar Onze School tel. 0495-62 35 89. 
 

http://www.seniorenverenigingmaarheeze.nl
mailto:ons.kwartier@kpnmail.nl
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Wat ook nog op ons programma staat, is de Algemene Ledenvergadering. 
Tot nu toe is het nog niet mogelijk geweest deze te houden. En wanneer dat 
wel kan is nog de vraag. We hopen dat het gaat lukken om in ieder geval 
vóór de zomervakantie een A.L.V. te organiseren. 
Vooruitlopend daarop publiceren we in deze Nieuwsbrief alvast de stukken 
voor deze jaarvergadering.  
Dat betreft: de door het bestuur vastgestelde stukken, zoals het jaarverslag 
2020 van de secretaris en het financieel verslag van de penningmeester. Ook 
zijn opgenomen  de concept-notulen van de Algemene Ledenvergadering 
van 3 maart 2020. 
Dat geeft u de gelegenheid deze alvast door te lezen. Mocht u al meteen 
vragen daarover hebben dan kunt u die doorgeven aan onze secretaris of 
onze penningmeester. Hun adresgegevens vindt u achter in dit boekje. Als u 
van plan bent om t.z.t. de Algemene Ledenvergadering bij te wonen, dan is 
het raadzaam om deze Nieuwsbrief te bewaren, zodat u dan de benodigde 
stukken bij de hand heeft. 
 

We sluiten dit bericht positief af in de hoop dat we het als bestuur 
binnenkort heel druk krijgen met het organiseren van allerlei activiteiten. 
Het is tijd voor optimisme. We zitten midden in de lente en gaan een mooie 
zomer tegemoet, die hopelijk weer wat recht kan zetten van wat we nu al 
een jaar gemist hebben: ruimte voor ontmoeting, gezellige contacten en 
samen leuke dingen doen.  
Daar gaan we voor, gaat u mee? 
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Concept Notulen Ledenvergadering 2020 

CONCEPT-notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op dinsdag 
3 maart 2020 om 19.30 uur in Ons Kwartier. 

1. Opening 

Voorzitter Arno Baks opent de vergadering. 
Namens het bestuur een hartelijk welkom aan de circa 50 aanwezige leden. 
Dit jaar vieren wij ons 60-jarig bestaan. Van de oprichters is nog steeds één 
persoon lid van onze vereniging en dat is Gerard Biemans. Voor de 
jubileumvieringen hebben zich ruim 300 leden aangemeld. Een geweldig 
mooi aantal. Hopelijk krijgen de leden die je tot op heden nauwelijks hebt 
gezien hierdoor de smaak te pakken en gaan zij zich vaker melden in Ons 
Kwartier. 
Vraag: zijn er opmerkingen of aanvullingen op de agenda? Nee. Dan conform 
agenda verdergaan. 
 

2. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 19 februari 2019 
De notulen zijn opgenomen in de Nieuwsbrief van februari 2020. 
Er komen geen opmerkingen over en deze worden ongewijzigd 
goedgekeurd. 
De voorzitter bedankt Harrie Biemans voor het vastleggen van de notulen. 
 

3. Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 is opgenomen in de Nieuwsbrief van februari 2020. 
Willy Kuipers neemt het jaarverslag op hoofdpunten nog even door. 
Met name de vele vrijwilligers van onze vereniging worden nog eens extra 
vernoemd. Zonder de inzet van deze vrijwilligers zouden de activiteiten niet 
georganiseerd kunnen worden. Er volgt een luid applaus voor al onze 
vrijwilligers.  
 

4. Financieel verslag 2019 

Penningmeester Frits van Meijl geeft een overzicht van de stand van zaken 
middels een aantal sheets. 
Er volgt een sheet met daarop de inkomsten, zowel begroot als definitief 
over 2019. 
Hetzelfde geldt voor Algemene Zaken en Activiteiten. 
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Bij de Activiteiten wordt vermeld dat het kaarten, het kienen en het 
koersballen zichzelf moeten bedruipen en dat de betreffende begeleiders dit 
keurig voor elkaar hebben. Hierop volgt een applaus. 
Bovenvermelde sheets worden doorgenomen en de penningmeester geeft 
bij enkele onderdelen een duidelijke toelichting. 
Voor 2019 kunnen wij een positief resultaat noteren van € 398,-- 
Ook de Balans per 31-12-2019 wordt getoond, naast de cijfers van 2018. 
Na de toelichting komen er geen vragen of opmerkingen over bovenstaande 
punten. Met applaus wordt Frits bedankt. 
 

5. Verslag kascontrolecommissie 
De boeken zijn gecontroleerd door Rinus van den Elsen en Frans Keizer. 
Rinus van den Elsen geeft een toelichting. De vorige kascontrolecommissie 
had de passage opgenomen “omzet kasontvangsten worden niet individueel 
op opbrengst geregistreerd. Dit betekent dat we mogelijk (klein) risico 
lopen”. Het bestuur heeft hier serieus naar gekeken, maar gezien de aard 
van onze organisatie en de betrokkenheid van de vrijwilligers wordt het 
eventuele afbreukrisico aanvaardbaar gevonden. Het anders organiseren 
heeft te veel consequenties. Daarom zo laten. 
De penningmeester heeft keurig werk geleverd. Frits bedankt. 
De penningmeester en daarmee ook het bestuur wordt décharge verleend. 
De leden van de kascontrolecommissie worden bedankt. 
 

6. Benoeming kascontrolecommissie 
Riky van den Berg meldt zich aan voor de kascontrolecommissie. Frans 
Keizer blijft ook aan. Rinus van den Elsen wordt reserve. Onder dank van de 
vergadering worden zij benoemd. 
 

7. Bestuursverkiezing 
De voorzitter bedankt Huub Peskens. Helaas is Huub verhinderd. Applaus 
voor Huub. De blijk van waardering zal op een later tijdstip aan Huub worden 
overhandigd. 
Voor de vacature in het bestuur heeft Wil Thijssen zich kandidaat gesteld. 
Met applaus wordt zij gekozen. 
Wil neemt plaats achter de bestuurstafel. Welkom. 
Frans Keizer stelt de vraag hoe het gaat als nog iemand anders zich 
kandidaat stelt, hoe verhoudt zich dit dan tot in deze situatie Wil, die al een 
aantal maanden met het bestuur heeft meegedraaid. Willy Kuipers 
antwoordt dat dit geen probleem hoeft te zijn.  
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Mocht de andere persoon worden gekozen, dan heeft Wil de nodige 
ervaring opgedaan en verder geen probleem. 
 

8. Begroting 2020 
Aan de hand van sheets toont Frits de begroting 2020. 
Frits geeft hierop een toelichting. Er wordt een positief resultaat verwacht 
van € 500,-- 
Na de toelichting komen er geen vragen of opmerkingen. Frits bedankt. 

Foto: Algemene Ledenvergadering 2018 
 
9. Rondvraag 
- Arno Baks vraagt eerst aandacht voor onze nieuwe 
website: www.seniorenverenigingmaarheeze.nl 
Hij is gemaakt door Ron Kuipers en Wil Thijssen heeft er de nodige uren 
ingestoken om hem te vullen. 
Op het scherm volgt alvast een voorproefje. Vanaf vandaag is de website in 
de lucht. Ga eens kijken, je vindt er alle benodigde informatie over onze 
vereniging. Doen. 

http://www.seniorenverenigingmaarheeze.nl/


8 

 

- Verder geeft Arno aan dat er overleg is met KBO-Brabant vanwege een 
mogelijke statutenwijziging. Maar om de statuten te wijzigen is formeel 
toestemming nodig van KBO-Brabant. 
Waarom een statutenwijziging? 
1. Wat ons betreft mag de K van KBO eraf; 
2. Pas lid vanaf 50 jaar; 
3. De zittingsperiode. 
Omdat er een statutenwijziging aanstaande is vanwege het terugkrijgen van 
de ANBI-status, is het vanwege de kosten beter om dit dan meteen mee te 
nemen. Indien er een statutenwijziging komt, zal dit in een algemene 
ledenvergadering worden voorgelegd. 
- Riky van den Berg heeft een vraag over de keuringsarts rijbewijs. Zij is hier 
heel tevreden over. Maar toen zij anderen hierop attendeerde ontstonden 
er problemen om een afspraak te maken. AnneMarie van Kuijk geeft aan dat 
de keuringsarts eenmaal per maand komt. Via regelzorg moet vooraf een 
afspraak worden gemaakt. En dan word je gewoon geholpen. 
 

10. 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, 4 maart 2020 
 
Jaarverslag 2020. 
Op de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 3 maart 2020 zijn ruim 50 
leden aanwezig. Tijdens deze vergadering is bestuurslid Huub Peskens 
officieel afgetreden. Het bestuur heeft als zijn opvolger voorgedragen:  Wil 
Thijssen-Hendriks. Haar 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 Voorzitter activiteitencommissie en algemene  
    zaken. 
Wil Thijssen-Hendriks  Contactpersoon communicatie; nieuwsbrief en  
    website. 
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In de loop van het jaar is Willem van Gijzel als aspirant-bestuurslid 
toegetreden. Hij is contactpersoon voor de beheerders. In de komende 
jaarvergadering zal hij door de beheerders en het bestuur worden 
voorgedragen. 
 

Het bestuur heeft dit jaar 9 keer plenair vergaderd. Meestal op de derde 
woensdag van de maand. In de maanden april, mei en juni is er geen 
bestuursvergadering geweest i.v.m. Coronamaatregelen. Na deze tijd heeft 
het bestuur wel maandelijks vergaderd, met mondkapjes en op 1,5 meter 
afstand. 
 

Tijdens deze vergaderingen zijn o.a. aan de orde gekomen: 
• 60 jarig jubileum van de vereniging in maart 2020 en de afgelasting 

van het feest. 
• ANBI status van de vereniging. 
• Aanpassing van de statuten. 
• Nieuwsbrief en website. 
• Communicatie binnen de vereniging. 
• Verdeling van de onderhoudswerkzaamheden. 
• Coronamaatregelen. 
• Rabo clubsupport. 
• De activiteiten en aanpassingen in ‘Ons Kwartier’  
• De financiën van de vereniging. 
 

Daarnaast zijn bestuursleden dit jaar weinig in overleg geweest met 
externen. Door de beperkingen i.v.m. het virus was dit helaas niet mogelijk. 
 

Ledenaantal: 
Op 1 januari 2020 had de seniorenvereniging 625 leden.  
Daar zijn in 2020 29 leden bijgekomen en helaas namen we ook afscheid van 
een aantal leden. Wegens overlijden 13, verhuizing 8 of opzegging 14. 
Dat betekent dat we per  1 januari 2021  619  leden hebben. 
 

Voor informatie is er de maandelijkse Nieuwsbrief, een duidelijk en 
overzichtelijk boekje waarin alles te vinden is van de seniorenvereniging. Wij 
zijn blij dat het door de leden positief ontvangen en goed gelezen wordt. 
Sinds de vorige jaarvergadering is ook de nieuwe website in de lucht. Deze 
wordt actueel gehouden door Wil Thijssen. Hier kan men allerlei informatie 
vinden voor senioren en natuurlijk over de activiteiten en andere zaken van 
de vereniging. 
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Seniorenvereniging Maarheeze heeft een aantal Vrijwillige 
Ouderenadviseurs (VOA´s), Cliëntenondersteuners en Belasting-invulhulpen. 
Zij kunnen door alle senioren van Maarheeze worden geraadpleegd.  
Behoudens een kleine vergoeding voor de belastingaangifte zijn aan de 
overige dienstverleningen geen kosten verbonden. Ook zij zijn dit jaar 
nauwelijks bij elkaar geweest. Maar zij zijn wel door KBO Brabant, digitaal,  
‘bijgeschoold’. 
 

Het gebouw en de tuin van ‘Onze School’ zien er altijd uit om door een 
ringetje te halen. Daarvoor zorgen een aantal vrijwilligers. Ook in de periode 
dat er geen activiteiten waren in Ons Kwartier werd er elke maandag hard 
gewerkt. Intussen zijn er ook een aantal klussen in Onze School, die nog op 
de planning stonden, afgerond.  
De zaken m.b.t. het onderhoud van het gebouw en de tuin zijn verdeeld 
onder een aantal vrijwilligers. Voor elke deeltaak zijn twee mensen 
verantwoordelijk. Zijn er problemen op een van de deelgebieden dan weten 
zij wat er moet gebeuren. 
 

De gastvrouwen en gastheren zorgen er, als Ons Kwartier open is, 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, buiten 
Coronatijd, goed bezocht worden door de leden zijn er nog enkele grotere 
activiteiten georganiseerd door het bestuur en/of de 
evenementencommissie. 
 

• Op zaterdag 4 januari 2020 was de Nieuwjaarsreceptie. Het was erg 
druk en gezellig. 

• Op 10, 12 en 14 maart het 60 jarig bestaan van de vereniging. Drie 
feestelijke dagen waren er georganiseerd, maar op de eerste dag, om 
11 uur in de ochtend, moest alles worden afgeblazen vanwege de 
komst van het Coronavirus. 

• Ook het bedankfeestje voor de vrijwilligers kon niet worden 
georganiseerd. Het bestuur heeft toen besloten hen te verrassen met 
een cadeau in de vorm van waardebonnen, te besteden bij de 
plaatselijke middenstand. Deze attentie werd bijzonder gewaardeerd. 
En niet alleen de vrijwilligers, ook de deelnemende winkeliers waren 
er blij mee. 
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• De Kerstvieringen konden helaas ook geen doorgang vinden. Wel 
kregen alle leden voor Kerst een kerstbrood aangeboden met de 
allerbeste wensen op een zelf ontworpen kaart. 

 

Ondanks Corona is er door de verschillende werkgroepen in 2020 toch veel 
werk verricht.  De vereniging kent een activiteitencommissie, die bestaat uit 
de kartrekkers van de vele min of meer wekelijkse activiteiten. Daarnaast is 
er ook een evenementencommissie, die zich niet richt op de vaste 
activiteiten, maar op de speciale projecten.  
 

Tot de vaste  activiteiten, die helaas maar 3 maanden hebben kunnen plaats 
vinden, behoort  o.a. het kleuren en sjoelen op maandag, 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. 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 zijn er de bijeenkomst van het eetpunt en de 
zondaglunch, allebei met veel trouwe bezoekers. De leesclub komt 7 keer 
per jaar op de maandagavond bij elkaar. 
 

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, en ook het bloemschikken. 
 

Daarnaast noemen we nog de dames die op ziekenbezoek gaan, 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. 
 

Ook op meer cultureel gebied heeft de vereniging het nodige te bieden met 
de muziek-luistermiddagen o.l.v. Rose/Marie Hendrikx en de winterse 
filmavonden. 
 

Natuurlijk zijn er nog veel meer zaken waarbij vrijwilligers ingeschakeld 
worden en die zonder hen niet mogelijk zouden zijn. Zoals de  maandelijks 
terugkerende werkzaamheden voor de Nieuwsbrief, om deze te vullen, te 
corrigeren, te printen, te bundelen en daarna te verspreiden.  
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De onlangs flink uitgebreide bibliotheek waar nu ook puzzels te lenen zijn. 
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.  
 

Jammer genoeg hebben de activiteiten in 2020 slechts enkele weken 
doorgang kunnen vinden. Wij hopen dat alles weer snel op gang gaat komen. 
 
Maart 2021. 
Willy Kuipers  
 
De contributie 
De penningmeester over de contributie voor het jaar 2021: 
Medio april 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, worden hierbij vriendelijk verzocht om het bedrag voor eind april 
zelf over te maken op rekening: NL 45 RABO 01307.05.969 t.n.v. KBO 
Maarheeze.  
Hartelijk dank aan de leden die de contributie al hebben betaald. 
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Vroeger en Nu 
 

Vroeger ….. 

De keuken uit mijn kindertijd was altijd vol met mensen. 

Er stond 'n warme kachel, wat had je meer te wensen? 

De was hing er te drogen en de worst hing aan een spijker. 

De koffie stond te pruttelen, waar was het leven rijker? 

We zaten in ons keukentje met negen man te eten 

soep vooraf en pudding toe, ik zal 't nooit vergeten. 

De afwas was het ergste niet, dan stonden we te zingen. 

'n Grote zinken teil, dat was ons bad, er waren ergere dingen. 

Vader kwam van de markt, ik zie hem nog zweten 

de armen vol met groenten; we hadden weer te eten. 

Brood was er altijd op de plank en een varken in de kelder. 

Was 't vuil dan ging de dweil erdoor en alles was weer helder. 

 

 

 

 

en Nu..... 

De keuken van onze kinderen, staat vol met apparaten 

het nieuwste van het nieuwste, maar je kunt er niet mee praten. 

De was zit in de droger, in de vriezer zit het eten. 

Het is ongekende luxe, als ik niet beter zou weten. 

Ze eten in het keukentje, ja wie dat toch verzon 

'n Twee minuten maaltijd, recht uit de magnetron. 

De afwas die gaat in de machine, daar zitten ze niet mee 

en zingen dat hoeft ook al niet, ze draaien een cd. 

Geen teil meer, maar een bubbelbad, 'n auto voor de deur 

wie nou niet tevreden is, dat is een ouwe zeur. 

Wij hadden al die dingen niet, maar toch wel ietsje meer. 

'n Kostbaarheid in 't leven: gezelligheid en sfeer. 

      Ingezonden door Maria Nooijen 
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 Begroting 
2020 

 Resultaat 
2020 

 Begroting 
2021 

    
Inkomsten    

Contributie 
                 

12.700 
                 

12.685 
                 

12.600 

Donaties 
                   

1.500 
                       

819 
                       

800 

Legaten       

Renten 
                            
- 

                            
5 

                            
- 

Subsidie 
                   

5.850 
                   

5.850 
                   

5.850 

Ons Kwartier       

Omzet 
                 

26.000 
                   

9.720 
                 

13.000 

Verhuur 
                   

1.500 
                   

1.056 
                       

500 

Totaal inkomsten 
                 

47.550 
                 

30.135 
                 

32.750 

Uitgaven    

Bestuurskosten    

Afdr. KBO-Brabant 
                   

7.200 
                   

6.839 
                   

6.900 

Aanschaf       

Administratie 
                       

500 
                       

562 
                       

500 

Bankkosten 
                       

250 
                       

254 
                       

250 

Nieuwsbrief 
                   

5.000 
                   

2.898 
                   

3.000 

Reiskosten 
                       

200 
                       

122 
                       

100 

Relatiegeschenken 
                   

1.400     

Representatie   
                       

124 
                       

150 

Reservering jubileum 
                   

1.000 
                   

1.000   

Website 
                       

350 
                   

1.307 
                       

350 

Totaal bestuurskosten 
                 

15.900 
                 

13.106 
                 

11.250 
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  Begroting    Resultaat    Begroting   

 2020 2020 2021 

Algemene zaken    

Receptie nieuwjaar                 750                  705    

Kerst                3.073               2.500  

Jubileum                   193    

Leden- /ziekenbez + 80/90 jr                 500                  373                  500  

Voorlichting / bijscholing                  500     

Vrijwilligers(dag)  attentie              2.500               4.341               2.500  

Totaal algemene zaken              4.250               8.685               5.500  

    

Saldo activiteiten                 500               1.452                  500  

    

Ons Kwartier    

Huur div. ruimtes                  7.000  

Aanschaf inventaris              3.000                  712    

Reservering verv. invent.              5.000                 3.000  

Inkopen - horeca              9.000               3.621               4.500  

Algemene kosten              1.400               1.484               1.200  

Totaal Ons Kwartier            18.400               5.817             15.700  

    

Beheer gebouw    

Schoonmaakkosten              7.600               4.012                  600  

Tuin                 400                      8                  200  

Totaal beheer gebouw              8.000               4.020                  800  

    

Totaal inkomsten            47.550             30.135             32.750  

Totaal uitgaven            47.050             30.176             32.750  

Voordelig resultaat                 500                   -41                       -  
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Vraag en aanbod: stuur uw zoekopdracht  of aanbod naar de redactie van 
de Nieuwsbrief. 
 
Op zoek naar iets speciaals, wilt u iets (gratis) aanbieden, heeft u iets 
verloren of juist gevonden? Stuur uw oproep met eventueel een foto via 
post of via mail naar de redactie. 
Alleen inzendingen met voor– en achternaam, adres, woonplaats en 
telefoonnummer worden in behandeling genomen.  
De redactie  behoudt zich het recht voor inzendingen te weigeren. 
Aanbod 
• Voor de liefhebber! 
 Een Sonycamera de AC-V30. tel. 06-36 04 00 19 
• Een rieten hondenfietsmand, met een afsluitbare korf, zodat de hond 

er niet uit kan springen. Wij gebruikten de mand voor onze teckel.  
 Af te halen na belletje op tel. 06-36 04 00 19 
 
************************************************************** 
Rijbewijskeuringen CBR.  

Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer 
u 75 jaar of ouder bent, of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat 
halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet 
bezoeken van het CBR. 
 
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op Onze 
School medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. Elke 
maand heeft een keuringsarts zitting in Onze School om de keuring uit te 
voeren. 
 
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 45,00.  
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 55,00. 
 
Afspraak maken: 
Dat kan gemakkelijk zelf via website RegelZorg.nl of door tijdens 
kantooruren te bellen naar het landelijke afsprakenbureau 088 23 23 300.  
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Plant van de maand: de sleutelbloem  
Een nieuw rubriekje waarin elke maand een plant uit de tuin rondom Onze 
School in de schijnwerpers wordt gezet.  
Deze keer de sleutelbloem. In het latijn: primula. Dat komt van primus en 
betekent eerste: de bloemen horen bij de eerstbloeienden in de lente. 
Waarom sleutelbloem: iemand heeft bedacht dat de bloem op de baard van 
een sleutel lijkt, je moet wel fantasie hebben om dat te kunnen zien. Voor 
de gelovigen onder ons: Petrus liet zijn sleutel vallen en op die plaats 
groeide de sleutelbloem!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In ons land komen 3 soorten sleutelbloemen in het wild voor, de echte, de 
stengelloze en de slanke sleutelbloem. Vooral in Zuid Limburg, maar ook in 
een natuurgebied in Asten zijn ze te vinden. Hartstikke zeldzaam, ze zijn 
beschermd, afblijven dus. De grote primula’s met de knallende kleuren die je 
in de bouwmarkten en  plantenwinkels kunt kopen als de kerstballen vaak 
nog in de bomen hangen, zijn kruisingen van soorten uit Azie. De bloemen 
worden steeds groter. Als je deze primula’s in de tuin plant en je laat ze een 
paar jaar staan, dan zul je merken dat de kleuren veranderen en ook dat de 
bloemen weer kleiner worden. De plant keert terug naar zijn natuurlijke 
situatie.  
Tegenwoordig is het hip om allerlei wilde planten in de sla of in de soep te 
gooien.  Dat zou ik met de sleutelbloem niet doen, de plant bevat 
saponinen, een stofje dat niet echt lekker valt.  
Nel Meulman 
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Kruiswoordraadsel 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het 
corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 vechtsport 5 pl. in Flevoland 10 Franse kaassoort 12 
roofvogel 14 deel v.e. korenhalm 15 oefenmeester 19 aanwijzend 
vnw. 20 bevel 21 tijdwijzer 23 buislamp 24 voordat 26 hoge berg 27 
zich verschaffen 29 tuinvak 31 honingbij 32 Bijbelse priester 34 Engels 
bier 36 boomscheut 37 voordat 39 soort fee 40 rangtelwoord 41 
loofboom 42 ik 43 teer 44 stuk grond 46 afslagplaats bij golf 48 plek 
51 fijn weefsel 53 toverkunst 55 deel v.e.schoen 57 rij 59 a priori 60 
vernieuwing 63 namelijk 64 woonboot 66 tropische vogel 67 koordans 
68 tekst op muziek 70 Scandinaviër 71 geraffineerd 72 na die tijd. 

Verticaal: 1 Afrikaans dorp 2 hooghartige houding 3 muzieknoot 4 
losse draad 6 vergrootglas 7 en volgende 8 wiel 9 bevoorrechte groep 
10 reisgoed 11 luxe woonhuis 13 ober 15 gewichtsaftrek 16 gravin van 
Holland 17 wolvlokje 18 soort appel 21 groot water 22 deel v.e. fiets 
25 slotwoord 28 leerkracht 30 vloermat 31 traag 33 vogeleigenschap 
35 iedere persoon 36 pl. in Gelderland 38 pl. in Gelderland 42 dag en 
nacht 43 kanselrede 45 samengaan 47 vrouwelijk dier 49 nageslacht 
50 zitbad 52 watering 54 grasmaand 55 dierenverblijf 56 poes 58 in 
elkaar 61 Chinees gerecht 62 robe 65 uitblinker 67 soort hert 69 
dominee 70 dit is. 

 

Prijswinnaar Puzzel Nieuwsbrief 

Stuur Uw oplossing per post of email naar de redactie van de Nieuwsbrief 
voor zondag 18 april (inzenddatum kopij nieuwsbrief volgende maand).  
 
Vermeld duidelijk Uw naam, adres en telefoonnummer.  
De goede inzender wordt beloond met een waardebon van € 10,00. 
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.  



20 

 

De buurtbussen gaan weer rijden! 

Vanaf maandag 22 maart gaan veel buurtbussen weer van start. 

Alle voorzieningen zijn getroffen om het transport corona-veilig te laten 

verlopen. Vergeet daarbij niet uw mondkapje.  

Voorlopig rijdt de lijn 258, Heeze, Maarheeze, Someren, Weert nog met een 

aangepaste dienstregeling.  

Voor meer informatie daarover zie:  

https://www.buurtbus258.nl/Nieuws.html;  

Er is op dit moment plaats voor een aantal nieuwe  chauffeurs.  

Omdat met de buurtbus maximaal 8 personen vervoerd mogen worden is 

een B-rijbewijs voldoende.  

Heeft u interesse in dit leuke vrijwilligerswerk en zo’n 4 uur per week 

beschikbaar op een vaste dag en wilt u er wat meer over weten dan kunt u 

contact opnemen met Anne Marie van Kuijk. (adresgegevens achter in dit 

boekje). 

 

https://www.buurtbus258.nl/Nieuws.html
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Veerle Dietvorst heeft deze lentemaand voor een passende bijdrage van 
schrijverskring Literatuurke gezorgd. 
 
 
Ongelukkige lentebode 
 
In de vroege ochtend hoorde ik je lied 
de heldere klank van een lentesymfonie 
een glimlach van verwachting op mijn gezicht 
dromend van de komende lente 
 
Dan kijk ik op, bruut ontwaakt uit mijn dromerij 
je ogen boos, je lijfje onbeweeglijk als in een houtgreep 
je veren dwarrelen rond mijn bed 
en mijn poes... de koning te rijk 
haar instinct is ontwaakt door je eigen lentegroet 
 
Heel voorzichtig pak ik je vast 
boos gepik en krachtige vleugelslagen 
even houd ik je in mijn hand 
en voel de zachtheid van je verenkleed 
verfrommeld maar nog bijna geheel intact 
 
Dan loop ik naar het raam 
en geef je je vrijheid terug 
je vliegt gelukkig weer weg 
maar zingt nu toch een toontje lager 
 
     Veerle Dietvorst 
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Seniorenvereniging Maarheeze Belangenvereniging voor 50+ 
IBAN Banknummer: NL45 RABO 01307.05.969 
Opgericht 10 maart 1960 Ingeschreven bij K.V.K.-Eindhoven nr. 17229531 
 
Contributie: €  20,= per jaar 
 
Inschrijven: d.m.v.: inschrijfformulier te verkrijgen bij het secretariaat of in 
Ons Kwartier en inleveren in Ons Kwartier. 
 
Afmelden: gaarne schriftelijk óf via email bij de ledenadministratie: 
Schriftelijk: Peter Joppen, Bruine Akkers 17, 6026 DL Maarheeze. 
Via email: phwjoppen1946@kpnmail.nl óf ons.kwartier@kpnmail.nl 
 
************************************************************** 
Contactpersonenen activiteiten: 
Bezorging Nieuwsbrief en Ons: Martien Heesterbeek tel 592255 
Biljarten: Martien Heesterbeek tel 592255 
Bloemschikken: Rita Masselink tel 06 295 08 540 
Computerclub: Jo van Megen tel 593303 
Darten: Tiny van Mierlo tel 06 384 99 953 
Eetpunt: Willy Kuipers tel 06 133 13 407 
Fietsen: Peter Joppen tel 593247 
Fotoclub: Anja Matheeuwsen, anja@luckymail.com  
Gezond bewegen: Diana Guns-van Casand tel 06 135 03 278 
Haakaan:  Inge Ploegmakers tel 06 409 43 404 
Kaarten: Leo Dekkers tel 592387 
Kienen: Mariet van Geldrop tel 592699 
Kleuren voor volwassenen: Diana Peskens tel 591741 
Koersballen: Angeline van Diesen tel 591502 
Leesclub: Wil Thijssen tel 592550 
Mannen van metaal: André Thirion 06 171 51 699 

Naaimachine clubje: Corrie Rozenveld tel 591027  
Nieuwsbrief: Else-Marie van Oirschot tel 591994 
Tuinieren: Tiny van Mierlo 06 384 99 953 
Volksdansen: Anny van Weert tel 593728 
Voorzitter Werkgroep Ouderenadviseurs: André Oud tel 591337 
Vrij kaarten op dinsdag / Wandelen: Harrie van Horne tel 592173 
Ziekenbezoek: Maria Rijkers tel 591523  
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Bestuurssamenstelling Seniorenvereniging Maarheeze 
 
Voorzitter:  
Arno Baks,  tel 592019, email: arnobaks@upcmail.nl 
Secretaris: 
Willy Kuipers, tel 06 133 13 407,  
email: seniorenverenigingmaarheeze@gmail.com 
Penningmeester: 
Frits van Meijl, tel 06 291 32 631, email: frits.van.meijl@gmail.com 
Voorzitter Werkgroep Algemene Zaken/Activiteiten: 
AnneMarie van Kuijk, tel 06 360 40  019,  
email: annemarievankuijk@gmail.com 
Algemeen lid: 
Wil Thijssen , tel 592550 email: wil.thijssen.hendriks@gmail.com 
Aspirant-bestuurslid namens  de beheerders: 
Willem van Gijzel, tel 06 510 644 27  email: willemvangijzel@gmail.com  
************************************************************** 
Beheerders overzicht Onze School  
Maandag   Huub Peskens     
Late middag   Hans van den Akker  
Avond    Huub Peskens     

Dinsdag   Harrie van Horne   
Ochtend   Willem van Gijzel   

Woensdag   Beppie Draad   

Donderdagochtend Tiny van Mierlo   
Middag   Frits van Meijl   
Avond   Wisselend   

Vrijdag   Gerrit van Hees   

Zaterdag   Wisselend 

Zondag   Wisselend 

Onze School is altijd te bereiken via telefoonnummer 0495 62 35 89 

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

Emailadres Nieuwsbrief: nieuwsbrief.maarheeze@gmail.com 

mailto:willemvangijzel@gmail.com
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Duizend mooie dromen 
 

Duizend mooie dromen 
Heb ik diep in mij bewaard. 

Ik wil ze uit zien komen 
Ze zijn nog niet verjaard. 
Een van die stille Beden 

Is gehuld in hemelsblauw, 
Haar lieve naam is Vrede 

Voor iedereen en Jou. 
Ik weet dat er een nieuwe tijd nadert 

Ik zie hoop en vertrouwen 
In de tijd die komen gaat. 

 

     Jeanne 

 

 

 

 


