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Nieuwsbrief nummer 01 januari 2021
Inleveren kopij uiterlijk zondag 20 december in de brievenbus Floralaan 17
óf
via email: nieuwsbrief.redactie@kpnmail.nl
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Ledenmutaties november 2020

Deze maand zijn er geen mutaties te melden
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Van de bestuurstafel
We staan aan het begin van de decembermaand. De maand van donkere
dagen, die we proberen licht en warm te maken voor elkaar met gezellige
feesten, samen rond de kerstboom, samen genieten van een lekkere
maaltijd. De maand waarin knusheid, gezelligheid en verbondenheid met
elkaar traditiegetrouw de boventoon voeren.

Helaas is er december 2020 nog iets anders dat de boventoon wil voeren en
dat is, u raadt het al: het coronavirus. Dat voelt zich ook heel prettig bij
gezellige bijeenkomsten waar mensen genieten van bij elkaar zijn en waarbij
‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’ van toepassing is.
Daar zullen we terdege rekening mee moeten houden om dat virus geen
kans te bieden weer flink zijn slag te slaan, zodat we na de feestdagen weer
met een nieuwe besmettingsgolf te maken krijgen.
Dus het wordt creatief zijn, wel zorgen voor warmte, gezelligheid, verrassingen voor elkaar, maar dat in kleinere groepjes of digitaal. Ongetwijfeld gaat
ons ook dat weer lukken, we krijgen er steeds meer ervaring in om, daar
waar nodig, aanpassingen te vinden, want het virus houden we koste wat
kost buiten de deur.
3

Ook in Onze School blijft de zorg voor de gezondheid van onze vrijwilligers
en onze bezoekers voorop staan. We hadden de termijn voor het inleveren
van kopij voor deze Nieuwsbrief al expres wat verlengd om de
persconferentie van 17 november af te kunnen wachten en eventuele
nieuwe mogelijkheden in Onze School hierbij aan u te kunnen meedelen.
Maar u heeft het waarschijnlijk ook meegekregen: gezien de aantallen
besmettingen en ziekenhuisopnames, blijven de maatregelen van 14 oktober
van kracht en horeca-activiteiten zijn niet toegestaan. Op basis van die
regels hebben we destijds besloten alle activiteiten stop te zetten. Dus er zit
niets anders op dan dit door te zetten, zeker als seniorenvereniging moeten
we voorzichtig zijn en kunnen we ons geen enkel risico permitteren.
De premier heeft aangegeven dat er begin december bekeken wordt of er
wat meer ruimte komt rond de feestdagen. Mocht blijken dat er dan ook
voor Onze School weer mogelijkheden komen, dan informeren we u daar
zeker over (via de website en een extra brief).
Dat we dit jaar geen sfeervolle kerstviering kunnen organiseren vinden we
een groot gemis. Gelukkig is er een alternatief bedacht om toch op passende
wijze aandacht te schenken aan de kerstgedachte. Daar hoort u tegen die
tijd wel meer van. Ook wat betreft het houden van een Nieuwjaarsborrel
hebben we onze twijfels. Maar we wachten af.
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Vorig jaar hebben we in de kersttijd met elkaar levensmiddelen verzameld
om daarmee kerstpakketten samen te stellen. Sociaal makelaar
Marina Bukkems wist wel in welke gezinnen die het meest van pas kwamen.
Dat was heel succesvol, we hebben een aantal gezinnen daar heel blij mee
kunnen maken. Dus alle reden om deze actie te herhalen. Maar nu er geen
activiteiten zijn en er dus geen bezoekers in Onze School komen is een
inzamelingsactie onmogelijk. Om de kerstgedachte toch tot uitdrukking te
laten komen, gaan we in samenwerking met Marina een aantal gezinnen, die
het moeilijk hebben, vanuit onze vereniging verrassen met een kerstgroet
vergezeld van een supermarktbon.
Een passend gebaar in de kersttijd, zeker nu die samenvalt met de
coronacrisis
Juist nu is omzien naar elkaar hard nodig. We moeten 1,5 meter afstand
houden, handen wassen, mondkapjes dragen, maar er is nog een maatregel
die niet vergeten mag worden: omzien naar elkaar. Een praatje maken, een
telefoontje, een boodschap doen, een kaartje of mailtje sturen. We kunnen
ook binnen de coronamaatregelen heel veel voor een ander betekenen
zonder dat het veel tijd of energie kost.

Je zou het misschien niet zeggen als je het nieuws volgt, maar er gaat ook
nog heel veel goed in de wereld. “Er zijn voor elkaar” is iets dat gelukkig nog
veel mensen in praktijk brengen. Met die gedachte sluiten we af en we
wensen u heel gezellige en warme feestdagen toe. Maak er ondanks alles
iets moois van, geniet ervan en sta af en toe even stil bij alles wat we wel
hebben en hoe goed we het hebben. Dat geeft een goed gevoel en maakt de
beperkingen door corona iets minder belangrijk.
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Heeft u binnenkort een cadeautje weg te geven?
Denk dan eens aan een cadeau lidmaatschap van onze seniorenvereniging?
Ook kunt u een bon voor een Lunch op zondag of een etentje bij het Eetpunt
kopen. Natuurlijk zijn er ook bonnen te koop voor een keer gratis kienen.
Het cadeaulidmaatschap van de vereniging kost: €20
Voor een bon voor het Eetpunt of de Lunch op zondag betaalt u € 6 en
de bon voor het kienen geeft u cadeau voor €5.

Lunch cadeau bon

Eetpunt cadeaubon

Bon voor een keer gratis Kienen

Zolang we niet open Zijn, kunt u bellen met ‘ons kwartier’ en dan
wordt het voor u geregeld!
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Maarheeze, november 2020

Dankbericht inzamelactie najaar 2020

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood wil graag alle mensen die hun
kleding en schoeisel hebben ingeleverd bij Dhr. van Velzen en Mevr. Rijkers
heel hartelijk danken.
Deze inzamelpunten in Maarheeze hebben samen maar liefst 810 KG textiel
ingezameld dit najaar! Daar zijn we ontzettend blij mee. Mede dankzij uw
bijdrage kunnen we projecten van Cordaid voor mensen in nood
blijven ondersteunen. Door uw hulp zijn weer veel mensen voorzien van
kleding en hebben velen weer hoop op een betere toekomst.
Wij hopen van harte dat u de eerstvolgende actieperiode uw kleding weer in
wil leveren op een van deze punten.
Heeft u in de tussenliggende periode nog kleding liggen die u graag wilt
inleveren, dan kan dat bij Dhr. van Velzen.
Dhr. Van Velzen heeft een doorlopend depot aan de Kerkstraat 5 in
Maarheeze waar u het hele jaar uw kleding kunt inleveren.
Namens team Sam’s Kledingactie
nogmaals onze hartelijke dank voor uw bijdrage.
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Onze tuin
Het oproepje in de vorige Nieuwsbrief voor liefhebbers van
lampepoetsersgrassen is niet zonder gevolgen gebleven. Meer dan genoeg
geinteresseerden meldden zich aan, zodat alle grassen een nieuwe tuin
hebben gevonden. Zelf hebben we er ook een paar gehouden: die zijn
geplant aan de oostkant van Onze School. Alles bij elkaar nog een heel
karwei. De grassen hadden zich stevig verankerd zodat de sterke
tuinmannen hard moesten werken om ze uit de grond te krijgen.

Wat overbleef waren veel kale plekken. Intussen zijn de twee tuinen aan de
Sterkselseweg opnieuw ingericht met tientallen soorten vaste planten. Nu
nog geen lust voor het oog maar dat zal in de komende lente en zomer zeker
veranderen. Heel fijn is ook dat er een beregeningsinstallatie is aangelegd.
De hete en droge zomer heeft veel planten de das omgedaan maar nu er
voortaan water voorhanden is zal dat niet meer gebeuren.
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Er is dit seizoen veel werk verzet in Onze Tuin. Naast het wekelijkse
onderhoud, het graven van sleuven voor de beregening, het uitspitten van
de grassen en de herinrichting van de tuinen aan de westkant zijn er nieuwe
borders aangelegd rondom de parkeerplaats aan de achterzijde. De
geraniums ofwel ooievaarsbekken die er nu nog staan verdwijnen
grotendeels en moeten plaats maken voor een meer aansprekende
inrichting van de tuinen..

In deze tijd van beperkingen is het toch gelukt om de omgeving van Onze
School er pico bello te laten uitzien. Op de ene foto kunt U zien hoe de
“stenentuin” er nu uitziet en op de andere foto een groot deel van de
werkgroep, poserend voor de nieuwste tuin. Meer foto’s zijn op de website
te vinden. Kom maar eens kijken als U toch aan het wandelen bent. De
tuinen zijn altijd open!
Nel Meulman.
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Een sprookje over licht, een verhaal van Diana Peskens
Een sprookje over licht
Lang, heel lang geleden werd er een licht geboren dat zo helder was dat
iedereen er zich aan kon warmen. Het scheen elke dag voor alles wat leefde.
Nooit was er een dag dat het licht verstek liet gaan.

Het was zo mooi dat er mensen waren die het voor zichzelf wilden hebben.
Ze bedachten van alles om het te kunnen vangen.
Het licht vond het in het begin wel een leuk spelletje en speelde het mee.
Soms verstopte het zich achter een wolk, een andere keer achter de horizon.
Dit duurde echter niet lang want steeds meer mensen wilden het mooie licht
voor zichzelf hebben en bedachten de meest verschrikkelijke dingen om hun
doel te bereiken.
Het licht werd er erg verdrietig van en kroop steeds vaker weg.
De wolken zagen haar verdriet en konden hun tranen niet bedwingen. De
mensen waren verbaasd. Wat was dat? Waar kwamen die tranen vandaan?
Maar in plaats van verstandig te zijn en het licht met rust te laten werd er
met nog meer passie op haar gejaagd.
Langzaam werd het licht moe, zo moe dat elke dag haar stralende gezicht
eerder betrok en het een paar minuten vroeger donker werd.
Op het laatst waren er zelfs dagen dat het bijna helemaal niet meer licht
werd.
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De mensen werden somber en depressief. Beseften toen pas dat het licht
niet te vangen was, maar het was al te laat.
Alle mooie kleuren waren verbleekt, de velden bruin, de mensen grauw, de
lucht grijs. De mensen misten het licht en probeerden dit te compenseren
met kaarsen. Hun onderkomens werden er helemaal mee vol gezet. Echt
helpen deed het echter niet.
Op de dag dat het licht zo verdrietig was dat het zich helemaal terug wilde
trekken werd er een Kindje geboren. Niet zo maar een Kindje, nee een
speciaal Kind dat Jezus werd genoemd.
Het licht dat van deze geboorte had gehoord gluurde eens in het kribje en
zag zichzelf weerkaatst in ogen zo helder en mooi dat zij er stil van werd.

Die ogen vroegen haar om die domme mensen te vergeven en weer terug te
keren. En zij beloofde het hem.
En zo gebeurde het. Voorzichtig kwam het licht weer terug, elke dag een
beetje meer.
Toch is het nooit meer helemaal goed gekomen tussen haar en de mensen
uit deze streek, want in de wintertijd trekt zij zich nog steeds elke dag een
paar minuten eerder terug.
Maar gelukkig herinnert zij zich elk jaar weer de geboorte van het
Kindje Jezus en de belofte die ze aan hem heeft gedaan.
Diana
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Uw e-mailadres
Voor het doorgeven van actuele informatie zou het heel handig zijn als we
een compleet en juist bestand zouden hebben van de e-mailadressen van
onze leden. Juist in deze coronatijd missen we zo’n lijst. Een keer per maand
komt de Nieuwsbrief uit en daar kunnen we de informatie van dat moment
in kwijt. Maar verandert er daarna iets, dan moeten we wachten tot de volgende Nieuwsbrief om u daarover te informeren, terwijl we dan misschien
achter de feiten aanlopen.
Natuurlijk hebben we onze website(www.seniorenverenigingmaarheeze.nl),
die is up to date, maar een persoonlijk bericht is toch altijd nog directer.
Daarom onze vraag of u uw e-mailadres aan ons door wilt geven als dat nog
nooit gebeurd is of als dat in de afgelopen tijd veranderd is. Dat kan via
ons.kwartier@kpnmail.nl;
U kunt er zeker van zijn dat uw mailadres door het bestuur alleen zal worden
gebruikt voor toezending van informatie van onze seniorenvereniging.
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Vanuit KBO-Brabant hebben we de vraag gekregen om onderstaand bericht
aan u door te geven in verband met de rechtszaak over de Pensioenwet
waar KBO-Brabant mee bezig is. Hun verzoek is of u hierop wil reageren als
het onderstaande voor u van toepassing is:
Verzoek van KBO-Brabant om informatie aan onze leden inzake rechtszaak
pensioenen
Zoals u wellicht weet, hebben KBO-Brabant (125.000 leden) en
Stichting PensioenBehoud (1.000 donerende sympathisanten) een
bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat aangespannen over de
Pensioenwet, die naar onze mening strijdig is met de Europese
pensioenrichtlijn IORP II. Onze zaak heeft forse vertraging opgelopen door
reguliere wachttijden bij de rechtbank en verlenging daarvan als gevolg van
corona, maar op 27 november a.s. vindt eindelijk de eerste zitting plaats in
Den Haag. Voor nadere informatie over deze procedure verwijzen wij u naar
de informatie op onze website https://www.kbo-brabant.nl/donatiepensioenprocedure/
Met het oog op de rechtszaak zouden we graag willen weten of, en zo ja
hoeveel leden van onze seniorenvereniging KBO-Brabant pensioen opbouwen
of een pensioenuitkering ontvangen van een van de volgende fondsen:
·
SBZ Pensioenfonds (zorgverzekeraars)
·
Pensioenfonds Detailhandel
·
Pensioenfonds Metaal en Techniek
·
Pensioenfonds van de Metalelektro
·
Algemeen Pensioenfonds Centraal Beheer
·
Pensioenfonds PNO Media
Indien u lid bent van de KBO (en dus ook van KBO-Brabant) én deelnemer
bent van een of meer van de bovengenoemde fondsen, zou u zich dan bij
KBO-Brabant willen melden , per e-mail (info@kbo-brabant.nl o.v.v.
‘pensioen’) of telefonisch (073 – 644 40 66).
We gebruiken de gegevens uitsluitend om ons belang als eisers verder te
kunnen staven, mocht dat onverhoopt nodig blijken.
Graag vóór 26 november!
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De “Ons” van 23 november
We willen u attenderen op twee berichten in de “Ons”, die u bij deze
Nieuwsbrief ontvangt:
Een artikel over de collectiviteitskortingen bij VGZ en bij
Centraal Beheer.
De moeite waard om deze te bekijken, wellicht kunt u er uw voordeel
mee doen.
Het Prijzenfestival waarover in de vorige “Ons” ook al werd geschreven.
Omdat het blad “Ons” in januari 2021 tien jaar bestaat, wil
KBO Brabant dit vieren met het “Ons Prijzenfestival”. Er worden
meer dan 100 prijzen weggegeven met een totale waarde van ruim
22.000 euro! Kans maken op een van de prijzen doet u door de
website www.onsledenvoordeel.nl/prijzenfestival; te bezoeken en u
in te schrijven voor gratis deelname aan het prijzenfestival. In de
“Ons” vindt u er alle informatie over.
Omdat enkele leden hebben gevraagd een oplossing te bedenken voor
leden, die zelf niet digitaal actief zijn en ook niemand in hun netwerk hebben
op wiens e-mail adres ze kunnen deelnemen aan de win-actie, is de
volgende oplossing bedacht: Leden die geen e-mailadres hebben en toch
graag willen deelnemen aan Ons Prijzenfestival, kunnen de
KBO-klantenservice bellen op (085) 486 33 63.
Hun naam wordt dan geregistreerd en zo dingen ze alsnog mee naar een
prijs. Ook leden die wel een e-mailadres hebben, maar hulp nodig hebben,
kunnen naar dit nummer bellen. De medewerkers van de
KBO-klantenservice helpen graag en doen zo nodig de registratie voor hen.
Deelname is mogelijk tot en met 30 december 2020, en uiteraard is de
KBO-klantenservice alleen bereikbaar op werkdagen.
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Wist u dat:
























Alle activiteiten in “Ons Kwartier” voorlopig nog gestopt blijven,
vanwege corona.
We hopen dat u daar begrip voor heeft.
Het een heel ongezellige tijd is, deze al 8 maanden durende corona
tijd, wij het graag anders zouden willen hebben en er nu thuis ook
maar het beste van maken.
’Ons Kwartier’ altijd telefonisch bereikbaar is, ook als de deuren dicht
zijn . U dus gewoon kunt bellen naar 0495 62 35 89 als u iets wilt
weten of vragen.
Wij u nogmaals verzoeken om uw werkende mailadres door te geven,
zodat we iedereen indien nodig ook per mail kunnen informeren.
Alleen de ingang aan de Oude Boom geopend is voor de boeken en de
puzzels .
De tuinploeg heel hard gewerkt heeft en veel gras ’pollen’ een andere
standplaats hebben gekregen, er veel nieuwe pollen bij geplaatst zijn
en het groen aan de Oude Boom ook weer helemaal mooi gemaakt is.
We nu wachten op de verlichting in de kerstboom.
Iedereen blij zal zijn als al het blad van de bomen is, want de mannen
blijven blazen en vegen.
De CBR rijbewijs gezondheidskeuringen, geregeld via ‘Regelzorg.nl`,
nog steeds doorgaan in Maarheeze. U, bij uw aanvraag niet moet
vergeten te vermelden dat u lid bent van onze seniorenvereniging.
We u nog niet kunnen melden hoeveel geld de RABO Bank Support
stemming heeft opgeleverd, omdat de uitslag voor ons pas volgende
week binnen komt.
We graag willen weten of er nog mensen zijn die sleutels hebben van
Onze School, of van een van de lokalen, waar wij dan weer niets van af
weten. Het gaat hier om officieel niet meer in gebruik zijnde sleutels.
De sleutelbeheerder deze dan graag zou willen ontvangen en u deze
gewoon in de brievenbus van ‘Onze School’ kunt doen. Het wel
handig is, als u de sleutel in een envelop doet en er op schrijft waar
die van is (als u dat nog weet), uw naam mag erbij, maar is niet nodig.
De kerstviering op school er dit jaar echt niet in zit en een
nieuwjaarsreceptie waarschijnlijk ook niet.
We al blij zijn als we wel weer open mogen en toch wat kerstsfeer
kunnen delen.
We iedereen ondanks alles alvast hele fijne kerstdagen wensen.
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Kruiswoordpuzzel
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende
nummer.
Horizontaal: 1 pl. in Italië 5 deel v.e. klok 10 ondoordringbaar 11 injectie 13
pl. in Gelderland 14 sufferd 16 bergweide 18 een zeker iemand 19 Frans lidwoord 20 burger 23 modern 24 buit 26 bijbelse vrouw 27 soort schaatsen 29
inwendig orgaan 31 koningstitel 32 spinsel 34 poes 36 pl. in Gelderland 37
opstaande kraag 39 watering 40 brilslang 41 Bijbelse priester 42 kerker 43
hok met gaas 44 op de wijze van 46 grote papegaai 48 melkklier 51 in de
knel 53 dekkleed 55 Turks bevelhebber 57 dier 59 extra large 60 brandstof
63 overdreven 64 lokspijs 66 rivierarm 67 visgerei 68 nachtjapon 69 vereniging 71 vaartuig 72 werktuig 73 doktersvoorschrift.
Verticaal: 1 dichterbij 2 vlaktemaat 3 per dag 4 hard klinkend 6 lichtpaars 7
per persoon 8 glorie 9 evenaar 10 assistent 12 dierenpension 14 alleen in
zijn soort 15 deel v.h. oor 16 gravin van Holland 17 overdreven voorliefde 20
vrouwtjesschaap 21 soort hert 22 cachot 25 ongeval 28 propaganda 30 autocoureur 31 hechtlat 33 Engels bier 35 gewicht 36 tijdperk 38 nageslacht 42
geschenk 43 soort appel 45 verzamelband 47 oplettend 49 loofboom 50 ik
52 water in Utrecht 54 groot hert 55 woonboot 56 indien 58 flinke zet 61
plakband 62 Ierland 65 Engelse titel 68 ingesponnen rups 70 errore excepto
71 schapengeluid.
**************************************************************
Deze keer is de bijdrage van schrijverskring Literatuurke een gedicht van
Diana Peskens.
Herfst
Met gebogen hoofd
de capuchon diep over mijn ogen
stap ik door de regen
De wind trekt aan mijn jas en aan mijn lach
die door vallend blad wordt meegenomen
En ik, ik wortel diep in mijn geliefde herfst
Diana
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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@chello.nl
Aspirant-bestuurslid namens de beheerders:
Willem van Gijzel, tel 06 510 644 27 email: willemvangijzel@gmail.com
Notulist bestuursvergadering: Harrie Biemans tel 592818
**************************************************************
Beheerders overzicht Onze School Tel. Onze School 0495 62 35 89
Maandag
Late middag
Avond

Huub Peskens
Hans van den Akker
Huub Peskens

06 - 304 392 05
06 - 274 488 51
06 - 304 392 05

Dinsdag
Ochtend

Harrie van Horne
Willem van Gijzel

06 - 431 514 50
06 - 510 644 27

Woensdag

Beppie Draad

06 - 365 417 22

Donderdagochtend
Middag
Avond

Tiny van Mierlo
Frits van Meijl
Wisselend

06 - 384 999 53
06 - 291 326 31

Vrijdag

Gerrit van Hees

06 - 513 457 31

Zaterdag

Wisselend

Zondag

Wisselend

**************************************************************
Website vereniging: www.seniorenverenigingmaarheeze.nl
Emailadres Nieuwsbrief: nieuwsbrief.redactie@kpnmail.nl
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