
1 

 

MEI 2022 

 



2 

 

Inhoudsopgave:  
Pag. 01 Voorblad 
Pag. 02 Inhoudsopgave / Ledenmutaties 
Pag. 03 / 04  Van de bestuurstafel / Afscheidsdienst in Ons Kwartier 
Pag. 05 Mededelingen over activiteiten / Stoppen met Computerinloop 
Pag. 06 / 07 / 08 Kienen: een leuke ontspanning / Kunstroute Cranendonck 
Pag. 09 Viering 100 jarig bestaan St. Josephschool  
Pag. 10 / 11  Etentje op vrijdag 25 maart  
Pag. 12 / 13 / 14 Activiteitenoverzicht mei 2022 
Pag. 15 Plant van de maand: Elfenbloem 
Pag. 16 Zap -vrijwilligster 
Pag. 17 Rijbewijskeuringen in Maarheeze 
Pag. 18 Goede Doelen Week 
Pag. 19 Wist U dat…... 
Pag. 20 / 21 Prijspuzzel mei 2022 / prijswinnaar puzzel april 2022 
Pag. 22 Diverse gegevens / Contactpersonen activiteiten 
Pag. 23 Bestuurssamenstelling /  Overzicht beheerders 
Pag. 24 Bijdrage Literatuurke geschreven door Frans de Brouwer 
************************************************************** 

Nieuwsbrief  nummer 06 juni 2022  
Inleveren kopij uiterlijk zondag 15 mei in de brievenbus Floralaan 17   
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 Ledenmutaties april 2022 
 

Nieuwe leden die we van harte welkom heten: 
Mw. H.C.E. Winkelmolen 
Mw. M.A. de  Kort—Hulshof 
Dhr. V.J.G.M. de Kort  
Bedankt: 
Mw. A.M. van Oosterhout—v.d. Linden  
Overleden: 
Mw. M.J. Dillen 
 
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte met hun verlies. 
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Van de bestuurstafel   
Hoe goed we het ook hebben, je kunt niet 
zeggen dat we in een zorgeloze tijd leven. 
Corona is wat op de achtergrond geraakt, 
maar weg is het virus niet en niemand 
weet of en hoe we er in de toekomst nog 
mee te maken krijgen. Waakzaamheid blijft 
nodig. 
 
En dan is er ook nog de verschrikkelijke 

oorlog in de Oekraïne, waarvan we dagelijks de vreselijkste gevolgen zien 
voor de mensen daar. Die oorlog, dichtbij in ons eigen Europa, brengt naast 
zorgen om wat daar plaats vindt, veel onzekerheid met zich mee over wat 
dit alles op den duur ook voor ons zal gaan betekenen. 
 
Nee, het leven is niet altijd gemakkelijk en zeker niet voor mensen die 
daarbij ook nog persoonlijke problemen en tegenslagen moeten verwerken. 
Ook in onze eigen kring zijn er mensen die het zwaar hebben door ziektes of 
door het gemis van degene die het dichtste bij hen stond. 
 
Ondanks corona, de oorlog en persoonlijk verdriet, proberen we het beste 

uit ons leven te halen en te genieten van de mooie dingen die er ook zijn. 

Daar hebben we vooral elkaar bij nodig. Het gevoel dat er mensen om je 

heen zijn die je waarderen en je willen helpen als dat nodig is, houdt de 

moed erin en maakt je sterk. 

Daarbij kan Onze School/Ons Kwartier zeker een rol spelen. Het is een 

voorrecht dat we deze prachtige voorziening hebben. Daar staat de deur 

altijd open en kun je elke dag tussen 10.00 en 16.30 uur binnen lopen voor 

een kopje koffie en een praatje. Blijf vooral niet thuis zitten als je je verveelt 

of je wat eenzaam voelt, kom gezellig naar Ons Kwartier. Daar word je 

hartelijk ontvangen door de aanwezige gastvrouw of gastheer en er is altijd 

wel een plaatsje vrij bij iemand waar je aan kunt schuiven. Er heerst een 

gemoedelijke sfeer, zodat iedereen zich snel thuis kan voelen. Gewoon 

gezellig met iemand buurten, je verhaal kwijt kunnen of even op andere 

gedachten komen, dat doet een mens goed.  
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 Behalve koffie met een praatje kun je natuurlijk ook deelnemen aan een van 
de vele activiteiten die er voor onze leden georganiseerd worden. Op de 
midden-pagina’s van deze Nieuwsbrief is te zien wat er in de maand mei 
weer allemaal op het programma staat. Ga eens een kijkje nemen bij een 
activiteit die je aanspreekt. Dan zie je hoe plezierig het eraan toe gaat en dat 
helpt je misschien over de drempel heen om mee te gaan doen. Juist het 
samen bezig zijn met sport of spel doet je even je dagelijkse zorgen vergeten 
en levert positieve energie op. 
 
Ons Kwartier is er om mensen te ontmoeten, nieuwe contacten op te doen, 
elkaar in gesprekken of activiteiten beter te leren kennen en samen plezier 
te hebben. Zo ontstaat er meer verbinding met elkaar. Dat hebben we 
allemaal nodig, doet iedereen goed en maakt het leven mooier. 
 
Hoe meer we elkaar ontmoeten 
hoe beter we elkaar leren kennen 
hoe meer we om elkaar gaan geven 
hoe meer we elkaar willen helpen 
hoe mooier de zon gaat schijnen in ieders leven. 
 
(Vrij naar Ad Heymans  

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

Afscheidsdienst in Ons Kwartier 
Op maandagochtend 4 april vond in Ons Kwartier een afscheidsdienst plaats 

voor mevrouw Toos van der Thiel, die de week ervoor in Marishof overleden 

was. Het was heel ongewoon dat dit afscheid in deze ruimte plaats vond en 

dat riep daardoor hier en daar vragen op. We willen daarom uitdrukkelijk 

laten weten dat dit bij hoge uitzondering gebeurd is. De familie van der Thiel 

is altijd heel sterk verbonden geweest met de St. Josephschool, doordat 

vader René van der Thiel lange tijd directeur was van de school en hij en 

Toos met hun gezin in de woning vast aan de school woonden. De                

St. Josephschool is voor de familie heel bijzonder en vol herinneringen.        

Er was voor de kinderen dan ook geen mooiere plek te bedenken dan de 

vroegere aula van de school om het afscheid van hun moeder plaats te laten 

vinden. In dit speciale geval heeft het bestuur ervoor gekozen bij 

uitzondering aan hun verzoek hiertoe te voldoen. 
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Mededelingen over activiteiten 
 
Er gaat een nieuwe activiteit van start! Vanaf 6 mei gaan we elke eerste en 
derde vrijdag van de maand een uurtje nordic walken onder leiding van 
Wim Maas. Start steeds om 9.30 uur vanaf Onze School. U bent van harte 
welkom om mee te lopen! 
In de maand mei gaan we op de woensdagmiddagen in plaats van 
koersballen weer lekker buiten jeu de boules spelen. Daarmee starten we 
op 4 mei om 13.30 uur. Kom gerust meedoen als u dat leuk lijkt, want de 
groep kan best wat uitbreiding gebruiken. Ook als u niet elke woensdag 
van de partij kunt zijn bent u welkom. Sluit gewoon aan als het uitkomt. 
Op vrijdag 29 mei (de laatste vrijdag van de maand) staat het 
“vrijdagavond etentje” weer op het programma. Een heel gezellige manier 
om het weekend mee te beginnen. Aanmelden kan bij de balie in Ons 
Kwartier. (Kosten € 17,50). Dit is een activiteit voor onze leden en alleen 
als er plaats over is zijn niet-leden welkom. Aanmelden kan tot vrijdag 20 
mei 17.00u  maar Vol is Vol.  
Zoals u in de vorige Nieuwsbrief heeft kunnen lezen proberen we  een 
uitstapje te organiseren naar Katwijk om de musical “Soldaat van Oranje” 
te gaan zien. Datum zaterdag 27 augustus. Dat gaat lukken als we 
voldoende deelnemers daarvoor hebben. Tot nu toe hebben zich 19 
personen aangemeld. Daar moeten nog  enkele mensen bij komen, wil het 
reisje door kunnen gaan. Daarom de vraag of u nog eens wilt overwegen 
of dit iets voor u zou zijn. Definitief aanmelden vanaf nu. 
De kosten bedragen ongeveer € 130,- voor een  
1e rang plaats, de busreis, koffie met wat lekkers en een  diner. Het is  
een heel bedrag, maar dit alles op eigen gelegenheid doen, zal 
waarschijnlijk duurder zijn. Er ligt een lijst bij de bar in Ons Kwartier  
waarop u aan  kunt geven belangstelling te hebben voor deze activiteit. —————————————————————————————————- 
Stoppen met Computer Inloop 
Wegens gebrek aan belangstelling willen wij met ingang van 1 juni  
stoppen met de Computer Inloop. Heeft u nog ondersteuning nodig dan 
kunt u ons persoonlijk benaderen via 06 57585683 
of jovanmegen@gmail.com, Dit geldt zowel voor mij als voor Frans Tielen 
en Gerard vd Kerkhof.  
Wij danken voor de gastvrijheid van de Seniorenvereniging.  
Met vriendelijke groet,  
Jo van Megen  

mailto:jovanmegen@gmail.com
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Kienen: een leuke ontspanning! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere tweede vrijdag van de maand wordt in Ons Kwartier vanaf 13.30 tot 
ongeveer 16.00 uur met veel plezier gekiend. Om ook over deze activiteit 
van onze Seniorenvereniging een stukje in de Nieuwsbrief te kunnen 
schrijven, ben ik daar eens een kijkje gaan nemen. Mariet van Geldrop en 
Annie Reina zijn de spelleiders en de organisatie is bij hen in goede handen, 
dat wordt me die middag wel duidelijk. 
 
Beide dames heten me welkom als ik binnen kom en verleiden me om niet 
alleen maar te kijken, maar ook mee te spelen. Dat is inderdaad gezelliger en 
omdat ik alleen het eerste gedeelte tot aan de pauze wil blijven, koop ik een 
halve serie voor € 2,50. Daarvoor krijg ik een plank met cijfers en een bakje 
fiches.  
 
De prijzen voor het meespelen zijn niet hoog. De leden betalen € 5,- voor 
een serie, die bestaat uit 4 kaarten waarop alle 90 nummers voorkomen.  
Bij het kienen zijn ook niet-leden van harte welkom. Dus als u eens wilt gaan 
kienen kunt u gerust een kennisje of familielid uitnodigen om mee te gaan. 
(Zij betalen iets meer dan de leden: € 6,- per serie en € 3,- voor een halve 
serie.)  
 
Het kan zijn dat het binnenkort iets duurder moet worden, gezien de hard 
gestegen inkoopprijzen. 
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Tegen half twee zit iedereen startklaar. Ik tel die middag 22 personen die 
verdeeld zijn over 6 tafels. Mariet vertelt dat de bezoekersaantallen nog niet 
terug zijn op het niveau van vóór corona, toen was het veel drukker.  
“Dus maak maar veel reclame voor het kienen”, zegt ze.  
Dat doe ik bij deze: “Ga zeker eens meedoen met het kienen. Het is gezellig 
en ontspannend, je bent actief bezig en er zijn mooie prijzen te winnen.  
Je hebt een leuke middag, dat is zeker!” 
 
Met een belletje geeft Mariet aan dat het afroepen van de cijfers gaat 
beginnen. Ze wenst de deelnemers succes en noemt daarna luid en duidelijk 
de nummers op. De fiches leg je op de nummers die afgeroepen worden. 
Daarbij is het best goed opletten, want Mariet houdt het tempo erin, maar 
wel op zo’n manier dat het goed bij te houden is.  
De eerste keer gaat het erom een rijtje vol te krijgen. Het duurt niet lang of 
er wordt “kien” geroepen. Annie gaat naar de betreffende persoon en 
controleert of de nummers kloppen. Als dat het geval is geeft ze aan “goeie 
kien” en krijgt de gelukkige de bijbehorende prijs uitgereikt. Het afroepen 
van de nummers gaat meteen verder, nu moet een hele kaart vol zijn en 
gaat het om een grotere prijs. Hoe meer nummers genoemd zijn, hoe 
spannender het wordt, want de kaarten raken steeds voller en de kans op 
kien wordt steeds groter.   
 



8 

 

Dan is het grote moment daar: “kien!”, klinkt het enthousiast. Annie gaat 
weer controleren en als blijkt dat het een “goeie kien” is, heeft de winnaar 
een mooie prijs verdiend. De fiches kunnen van de kaarten af en    
er volgt een nieuwe ronde met nieuwe kansen.  

Ik zie dat de deelnemers met veel plezier bezig zijn, dat Mariet en Annie 
zorgen voor een gezellige sfeer en dat de gastvrouwen en de beheerder de 
aanwezigen graag van een drankje voorzien. Het loopt door de goede 
organisatie allemaal gesmeerd en er is gezorgd voor leuke en bruikbare 
prijzen. Zelf heb ik ook “beginnersgeluk”, zoals Mariet het noemt, want ik 
heb zelfs twee keer kien en ga niet met lege handen naar huis.  
Tot slot nog dit: Wie mee wil doen hoeft zich niet van te voren aan te 
melden, als je wil komen ben je zonder meer welkom. De eerstvolgende 
kienmiddag is op vrijdag 13 mei. Ga gerust eens meedoen, het is leuk en 
spannend, je hebt gezellig contact met elkaar en alle kans dat je met een 
leuk prijsje thuis komt. 
 

Wil Thijssen. 

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

De werkgroep "Kunstroute 
Cranendonck" bestaande uit: 
- Annie van Hunsel; 
- Maria Govers-Van Bree; 
- Wimke Houthuijzen; 
- Jo Heesakkers  
organiseren om de 2 jaar een 
kunstroute waar kunstenaars 
woonachtig in de gemeente 
Cranendonck aan 
deelnemen. Elke twee jaar 
komen weer andere 
kunstenaars aan bod. 

Deelname aan de kunstroute is zeer laagdrempelig en geeft kunstenaars de 
gelegenheid hun werk(en) aan een groter publiek te tonen dan aan de eigen 
familie in de huiskamer.Na een periode van gedwongen rust als gevolg van 
de Coronaperikelen eindelijk weer een Kunstroute Cranendonck in 2022. 
Deze wordt gehouden op zaterdag 7 mei en zondag 8 mei van 11.00u tot 
17.00 u. onder andere in Onze School. 
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Viering 100 jaar bestaan voormalige St. Josephschool met glossy en open 
dag 
Ter ere van het eeuwfeest van het gebouw van de St. Josephschool vindt er 
op zondag 1 mei een open dag en reünie plaats. Eigenlijk werd die 100 jaar al 
bereikt in 2020, maar toen en ook in 2021 kon de viering vanwege corona 
niet doorgaan. Tijdens de open dag zal een fototentoonstelling te zien zijn en 
presenteren de huidige gebruikers van Onze School zich aan de bezoekers.   
Ook komt er een glossy uit, een mooi geïllustreerd magazine vol gegevens 
over de historie van het gebouw en de mensen die daarin onderwijs gevolgd 
en gegeven hebben. Deze glossy is tijdens de open dag te koop voor € 5,-.   
Aan de leden van onze Seniorenvereniging wordt per gezin een glossy gratis 
aangeboden. Die kunt u in ontvangst nemen in Ons Kwartier tegen inlevering 
van onderstaande, ingevulde bon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________  
 
Tegen inlevering van deze bon ontvang ik als lid van 

Seniorenvereniging gratis de glossy “Onze School” ter waarde van € 5,  
Naam: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
U kunt deze bon inleveren in Ons Kwartier. 
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Etentje op vrijdagavond 25 maart   
Op vrijdag 25 maart vond voor de eerste keer het “Vrijdagavond etentje” 
plaats. Om 17.00 uur verzamelden de deelnemers zich in Ons Kwartier. Er 
hadden zich 40 personen aangemeld. Omdat het een nieuwe activiteit  
betreft en het nog afwachten was hoe het zou gaan lopen, was van tevoren 
bepaald dat zich maximaal 40 personen konden inschrijven. Er bleek zoveel 
animo te zijn, dat het aantal van 40 snel gehaald was en er nog mensen  
teleurgesteld moesten worden.  

Maar de 
bedoeling 
is om deze 
activiteit 
elke laat-
ste vrijdag 
van de 
maand te 
organise-
ren, dus er 
komen nog 
kansen  
genoeg. 

Deze eerste keer heeft al geleerd dat het aantal personen nog best wat  
uitgebreid kan worden. 
Bij binnenkomst waren de tafels al keurig gedekt en al snel zat er rond  
iedere tafel een groepje gezellig te buurten met een drankje erbij. Rond  
half 6 werd het buffet gebracht door de cateraar en vulde de zaal zich met  
heerlijke geuren die de eetlust nog extra opwekten. Een half uurtje later zat 
iedereen te smullen van een lekker romig bospaddenstoelensoepje. 
Een prima begin van de maaltijd! 
Daarna kon men gaan genieten van het buffet met volop keuze aan heerlijke 
gerechten: voor elk wat wils! 
Het smaakte allemaal voortreffelijk, waardoor menigeen nog een tweede 

keer langs het buffet ging om een bordje te vullen. Dat kon ook best, want 

de cateraar had kennelijk gerekend op grote eters, er was zoveel dat er nog 

best veel overbleef. 
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Na het eten werd er met een goed gevuld buikje nog een tijdje onder het 
genot van een drankje gezellig nagepraat. Voorzitter Arno vertelde dat het 
volgende “Vrijdagavond etentje” plaats zal vinden op 29 april, zelfde tijd, 
zelfde plaats. Alleen de prijs zal iets hoger moeten zijn, want € 12,50 bleek 
niet voldoende te zijn om de kosten te dekken. De volgende keer wordt het 
€ 17,50 (inclusief de afwas) en dan wordt er weer voor een andere invulling 
van het menu gezorgd. Op de vraag van de voorzitter of deze nieuwe  
activiteit goed bevallen was, kreeg hij een enthousiast “ja!” en een  
waarderend applaus van de aanwezigen. Het “Vrijdagavond etentje” is een 
gezellige en smakelijke start van het weekend en zeker voor herhaling  
vatbaar!  
Als u dit leest is 29 april ook al voorbij en kijken we alweer vooruit naar de 
volgende keer. Dan is het etentje op 27 mei. Daarvoor kunt u zich  
aanmelden. 
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Activiteitenoverzicht maand mei 2022 
 
Huiskamertijden ma t/m vrij van 10.00 tot 12.30 uur, in Ons Kwartier.  
De huiskamer is vrij toegankelijk voor jong en oud en er is verse koffie.  
Ons Kwartier is op werkdagen geopend van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur,  
‘s middags speciaal voor leden.       
Ma 2  09.00    tuinieren  

  10.00   kleuren voor volwassenen 

  13.30   sjoelen 

Di 3  10.00   volksdansen 

  13.00   mannen van metaal 

  13.30   gezond bewegen   

  13.30   vrij kaarten 

Wo 4  13.30   jeu de boules ipv koersballen  

Do 5  10.00   darten 

  13.30   biljarten voor leden van de Doorzetters 

  13.30   gezond bewegen  

  13.30   fietsen 

  14.00   haakaan 

  19.30   kaartcompetitie 

Vr 6  09.30   nordic walking (nieuw) 

  10.30   computerinloop 

  13.30-16.30  geen biljarten ivm opbouw kunstroute 

Za 7  11.00-17.00  kunstroute 

Zo 8  09.00    lange wandeling 

  10.00   korte wandeling 

  11.00-17.00  kunstroute 
 
Ma 9  09.00    tuinieren  

  10.00   kleuren voor volwassenen 

  13.30   sjoelen 

  19.30   leesclub 

Di 10  09.00   bestuursvergadering 

  10.00   volksdansen 

  11.00   bakkie troost 

  12.00   eetpunt    

  13.00   mannen van metaal 
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Di 10  13.30   gezond bewegen 

  13.30   vrij kaarten 

Wo 11 13.30   jeu de boules 

Do 12  10.00   darten 

  13.30   biljarten voor leden van de Doorzetters 

  13.30   gezond bewegen 

  13.30   fietsen  

  14.00   haakaan 

  19.30   kaartcompetitie 

Vr 13  10.30   computerinloop 

  13.30   kienen 

Zo 15  09.00    lange wandeling 

  10.00   korte wandeling 
 
Ma 16 09.00    tuinieren  

  10.00   kleuren voor volwassenen 

  13.30   sjoelen 

Di 17  10.00   volksdansen 

  13.00   mannen van metaal 

  13.30   gezond bewegen 

  13.30   vrij kaarten 

Wo 18 13.30   jeu de boules 

Do 19  10.00   darten 

  13.30   biljarten voor leden van de Doorzetters 

  13.30   gezond bewegen 

  13.30   fietsen  

  14.00   haakaan 

  19.30   kaartcompetitie 

Vr 20  09.30   nordic walking 

  10.30   computerinloop 

  14.00   UITGESTELD FEESTJE 60 JARIG BESTAAN 

Zo 22  09.00    lange wandeling 

  10.00   korte wandeling 
 
Ma 23 09.00    tuinieren  

  10.00   kleuren voor volwassenen 

  13.30   sjoelen 
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Vervolg agenda mei 2022 

 

Di 24  10.00   volksdansen 

  13.00   mannen van metaal 

  13.30   gezond bewegen 

  13.30   vrij kaarten 

Wo 25 13.30   jeu de boules 

Do 26     HEMELVAARTSDAG dicht 

Vr 27  10.30   computerinloop (laatste keer) 

  17.00   vrijdagavond etentje 

Zo 29  09.00    lange wandeling 

  10.00   korte wandeling 
 
Ma 30 09.00    tuinieren  

  10.00   kleuren voor volwassenen 

  13.30   sjoelen 

Di 31  10.00   volksdansen 

  13.00   mannen van metaal 

  13.30   gezond bewegen   

  13.30   vrij kaarten 

Biljarten  
Dagelijks, tijdens de huiskameruren van 10.00 tot 12.30u  bestaat  
in principe de mogelijkheid om vrij te biljarten. 
’s Middags tot 16.30u is het alleen voor leden van de vereniging!   
Inschrijven in de rode map op de bar, tot maximaal 14 dagen vooruit. 
De komende maanden op donderdagmiddag competitie spelen voor leden 
van onze biljartclub de “Doorzetters”.  
 
De zondagse wandelingen starten en eindigen bij Onze School. 
 
Het aanmelden voor een activiteit kan, vanaf het moment dat de  
nieuwsbrief uitgekomen is, waarin de activiteit wordt aangekondigd! 
Aanmelden in Ons Kwartier, inschrijven in de blauwe map op de bar of 
telefonisch op 0495 623589 .  
Wie het eerst komt het eerst maalt want Vol is Vol!  Niet vergeten uw  
telefoonnummer door te geven. 
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Plant van de maand: Elfenbloem 
Deze prachtige plant, 

die tot de 10 mooiste 

schaduwplanten 

behoort, heet zo, 

omdat de bloemetjes 

op zwevende elfjes 

lijken. Epimedium heet 

hij in het latijn en er zijn 

zo’n 25 soorten in deze 

familie. In het wild vind 

je hem in Zuid Europa 

en Azie. De plant is een 

langzaam groeiende 

bodembedekker. In het 

voorjaar komen eerst 

de bloemen en daarna 

mooie roodbruine met 

groen dooraderde 

blaadjes die in de loop 

van de zomer 

verkleuren naar 

heldergroen en in de 

winter naar 

donkerrood. Je moet in februari/maart wel de blaadjes afknippen anders 

kun je de bloemetjes niet zien. Deze plant heeft in China en Engeland niet 

zo’n mooie naam als bij ons. De Chinezen noemen hem losbandige 

geitplant en de Engelsen zeggen horney goat weed. Hij schijnt 

lustopwekkende kwaliteiten voor geiten te hebben zodat ze vaak 

copuleren. Er zijn bedrijven die producten van deze plant aanbieden als 

lustopwekkende kracht. Je vindt deze mooie planten bij Onze School zowel 

in de voortuin als in de zijtuin. Hij staat daar meestal in de zon, dus niet 

echt ideaal maar doet het toch goed. 

Nel Meulman 
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Zap-vrijwilligster 

 
Op de foto ziet u Diana Peskens, zij 
is Zap- vrijwilligster (Zwerf-afval-
pakker) en raapt zwerfafval in 
Maarheeze op. Ze doet dit sinds 
enige tijd en krijgt daarbij ook hulp 
van haar man Huub. Graag zou zij 
een groep van enthousiaste 
mensen bij elkaar krijgen om 
Maarheeze tot het ‘schoonste dorp’ 
van de Kempen te maken!  
 
De gemeente ondersteunt dit werk 
door in de randvoorwaarden te 
voorzien. Materiaal als zakken, 
knijpers, handschoenen, etc. 
worden gratis verstrekt. Het 
opgeraapte afval wordt na melding 
thuis opgehaald of kan tijdens de 
openingstijden van de milieustraat gratis worden afgegeven. Diana’s ideaal 
is dat ieder een deel van de uitvalswegen ‘adopteert’ en die naar eigen 
invulling schoonhoudt. Samen worden ook op gezette tijden de 
groenstroken in de kern schoongemaakt. Natuurlijk met een pauze met 
koffie en wat lekkers!  
 
Inmiddels hebben zich al twee vrijwilligers gemeld die dit plan omarmen en 
ook een deel van de uitvalswegen hebben geadopteerd. Ergert u zich ook 
zo aan de rommel die overal ligt? Pak de knijper en kom deze vier 
vrijwilligers helpen.   
 
Wilt u meer weten? Neem dan contact met Diana op. Haar mailadres is: 

d.wijbrandi@gmail.com   
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Rijbewijskeuringen CBR in Maarheeze 
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 medisch laten keuren voor de 
verlenging van hun rijbewijs. 
 
Rijbewijskeuringen in Onze School zijn op  donderdag 12 mei en donderdag 
9 juni. 
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.  
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 55,00. 
 
Afspraak maken 
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg 
Dat kan gemakkelijk en snel via de website: www.regelzorg.nl of tijdens 
kantooruren via de afsprakenlijn: 088-23 23 300. 
Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u 
naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u bovengenoemd nummer. 
 
De Procedure 
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 5 maanden 
voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch 
gekeurd moet worden. 
De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat 
kan online op mijn cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een 
papieren Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste gemeenten of 
via RegelZorg. 
 
Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en 
opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms 
meer dan één), dat de keuringsarts moet invullen. Op dát moment kunt u 
pas een afspraak maken voor de keuring. 
De artsen waar RegelZorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij 

ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze 

direct naar het CBR. Meer informatie over de procedure leest u op de 

website van RegelZorg.  

https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1
http://www.regelzorg.nl/oogarts
https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/uw-gezondheidsverklaring.htm
https://regelzorg.nl/aanvragen/gezondheidsverklaring-bestellen-bij-regelzorg
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Collecte-vrijwilligers gezocht 
 

Elk jaar collecteren onze vrijwilligers eenmaal voor 12 goede doelen. Kanker-
fonds, Hartstichting, Longfonds, Alzheimer, Reumafonds, Nierstichting, 
Spierfonds, MS fonds, Rodekruis, NSCX, Brandwondenstichting, Hersenstich-
ting met als doel: zoveel mogelijk geld inzamelen voor onderzoek bij al deze 
Goede Doelen. 
 
Maarheeze is verdeeld in 61 routes .elke route beslaat + 35 huizen, vaak een 
of twee straten. 
 
De collectevrijwilliger bezorgt een GDW-envelop bij deze huizen in de week 
van 30/5 tot 3/6 en haalt deze envelop op in de week van 7/6 tot 11/6. 
 
De afgelopen twee jaar hebben een aantal vrijwilligers zich om diverse re-
den afgemeld, vandaar dat we op zoek zijn naar enkele nieuwe collectanten. 
 
Wilt u ons komen helpen om de collecte week 2022  
tot een succes te maken ? 
 
Meld je aan bel of mail naar:  
Annette van Raaij    tel 06-29510931    
info@goededoelenweekmaarheeze.nl  
of 
Harrie van Horne     tel  06- 43151450     
m.horne1@chello.nl 
 
Veel dank namens alle medewerkers Goede Doelen Week Maarheeze 

mailto:info@goededoelenweekmaarheeze.nl
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Wist u dat: 
 
• Er door de Stichting We Collect 7 kg aan oude GSM’s en gebruikte 

printer cartridges is opgehaald die volgens de voorgeschreven regels 
vernietigd zijn.  

• Wij daar een vernietigingscertificaat van hebben ontvangen. 
• Dat de opbrengst ervan naar de Stichting AAP gaat. 
• Er in Ons Kwartier nu een kartonnen doos staat van de Stichting We 

Collect en u daar uw gebruikte  inktcartridges en oude GSM’s in kunt 
stoppen. 

• De mannen van metaal geen printers of oude tv’s (Met zo’n toeter) 
slopen, ivm de vervuilende en vieze  materialen die daarbij vrij komen. 

• Corona roet in het eten heeft gegooid bij het opstarten van het Repair 
Café, waardoor er inmiddels verschillende(heren) hebben afgehaakt, 
maar we toch graag zouden willen gaan starten. 

• Enthousiaste knutselaars dus heel hartelijk welkom zijn. 
• De vraag gekomen is of er belangstelling is voor een gezamenlijk 

bezoek aan de Floriade in Almere. 
• Twin Tours een aantal data heeft waar wij ons voor in kunnen 

schrijven. 
• U kunt zich melden in ons Kwartier en uw naam wordt genoteerd op 

de daarvoor bestemde lijst 
• De kosten ongeveer € 60 bedragen inclusief bus en  toegangskaart.  
• De Floriade inmiddels geopend is en open blijft tot begin oktober. 
• De vorige Floriade 10 jaar geleden in Venlo was. 
• Het wel belangrijk is dat u redelijk tot goed kunt lopen om alles te 

kunnen zien. 
• Het  terras bij de school weer in gebruik genomen is, maar het gebruik 

ervan nog een beetje tegen valt (ook wat de temperatuur betreft). 
• Er weer een nieuwe activiteit wordt opgestart, ‘nordic walken’ op de 

eerste en de derde vrijdag van de maand. 
• In het weekend van 7 en 8 mei de kunstroute Cranendonck weer 

actief is en dat ook in Onze School een aantal kunstenaars hun werk 
exposeren. 

• U kunt alles bekijken en een lekker kopje koffie drinken op zaterdag 
en zondag van 11.00 tot 17.00u. 

• Wij op Hemelvaartsdag dicht zijn.  
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Breng de letters uit de puzzel over naar de hokjes met de corresponderende  
letter. 

Horizontaal: 1 Ariana Grande – Rihanna – Madonna 10 Welk woord 
betekent zowel echtgenoot als molen? 11 De Franstaligen noemen deze stad 
Liege 13 broer van Willem Bever 14 overzicht van cijfers 15 schoolonderzoek 
16 reisspullen 18 in bosjes bijeen staand 20 Teletubbie 21 ….verkopen 23 
Ierland 24 voorname mensen 26 een reddende ….. 27 groot hert 28 bosgod 
31 rivier in Frankrijk 34 adellijk 35 gemiddeld 37 plezier 38 … de beste 40 
verorberen 42 regeringsreglement 43 tractor 44 zich bevindend in 45 land in 
Azie 46 Cilessen of Neuer 48 deel van een wapenuitrusting 
Verticaal: 1 voetklavier 2 dat is lood … om oud ijzer 3 startklaar 4 zingende…. 

5 gebergte in Europa 6 wereldbol 7 Europese munt 8 invoegen van auto’s 9 

eerste kwartier 10 gekwetst 12 wat is een ornitholoog? 15 Stichting ideele 

reclame 17 …… en glamour 19 rookartikel 22 verdieping 25 hoog aanzien 26 

en dergelijke meer 29 bloedvat 30 appel 32 handelend optreden 33 

ontkenning 35 de….. is uit de fles 36 koffiekleur 39 bloeiwijze 41 vrucht 45 

schoolvak (afk) 47 vader 

Stuur uw oplossing per post of email naar de redactie  van de Nieuwsbrief 
voor zondag 15 mei (inzenddatum kopij nieuwsbrief volgende maand). Zie 
pagina 2 voor inzendadres 
 
Vermeld duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer. 
 
De goede inzender wordt beloond met bonnen tot een waarde van €  10,00 
af te halen in Ons Kwartier en te besteden in Ons Kwartier. 
 
Bij meerdere goede oplossingen wordt de prijswinnaar middels loting 
bekend gemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
 
Redactieleden en bestuursleden zijn van deelname uitgesloten. 
 
De prijswinnaar wordt in de eerstvolgende Nieuwsbrief bekend gemaakt. 
 
Oplossing en prijswinnaar puzzel Nieuwsbrief april 2022 
Oplossing: LENTEBRIES  en de prijswinnaar is Wilma Wenmakers-Jansen 
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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: Schriftelijk: Peter Joppen, Bruine Akkers 17, 6026 DL Maarheeze. 
of via email: phwjoppen1946@kpnmail.nl óf ons.kwartier@kpnmail.nl 
——————————————————————————————————- 

Contactpersonen activiteiten: 
Bezorging Nieuwsbrief en Ons: Martien Heesterbeek tel 592255 
Biljarten: Martien Heesterbeek tel 592255 
Bloemschikken: Rita Masselink tel 06 295 085 40 
Darten: Tiny van Mierlo tel 06 384 999 53 
Eetpunt: Willy Kuipers tel 06 133 134 07 
Fietsen: Peter Joppen tel 593247 
Fotoclub: Anja Matheeuwsen, anja@luckymail.com  
Gezond bewegen: Diana Guns-van Casand tel 06 135 032 78 
Haakaan:  Inge Ploegmakers tel 06 409 434 04 
Jeu de boules: Frans Timmermans tel 06 214 301 61 
Kaarten: Leo Dekkers tel 592387 
Kienen: Mariet van Geldrop tel 592699 
Kleuren voor volwassenen: Diana Peskens tel 591741 
Koersballen: Angeline van Diesen tel 591502 
Leesclub: Wil Thijssen tel 592550 
Mannen van metaal: André Thirion tel 06 171 516 99 
Naaimachine clubje: Voorlopig gestopt 
Nieuwsbrief: Andre Meulman tel 592276 
Nordic Walking: Wim Maas tel 592005 
Sjoelen:  Frans Timmermans tel 06 214 301 61 
Tuinieren: Tiny van Mierlo tel 06 384 999 53 
Volksdansen: Anny van Weert tel 593728 
Voorzitter Werkgroep Ouderenadviseurs: André Oud tel 591337 
Vrij kaarten op dinsdag: Harrie van Horne tel 592173 
Wandelen op zondag: Gerrit van Hees tel 06 513 457 31  
Ziekenbezoek: Maria Rijkers tel 591523 
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Bestuurssamenstelling Seniorenvereniging Maarheeze 
 
Voorzitter:  
Arno Baks,  tel 592019, email: arnobaks@upcmail.nl 
Secretaris: 
Willy Kuipers, tel 06 133 134 07,  
email: seniorenverenigingmaarheeze@gmail.com 
Penningmeester: 
Frits van Meijl, tel 06 291 326 31, email: frits.van.meijl@gmail.com 
Voorzitter Aktiviteitencommissie en Algemene Zaken: 
AnneMarie van Kuijk, tel 06 360 400 19,  
email: annemarievankuijk@gmail.com 
Contactpersoon Communicatie, Nieuwsbrief en Website: 
Wil Thijssen , tel 592550 email: wil.thijssen.hendriks@gmail.com 
Contactpersoon namens  de beheerders: 
Willem van Gijzel, tel 06 510 644 27  email: willemvangijzel@gmail.com 
************************************************************** 
Overzicht beheerders  Onze School - Tel. Onze School   0495 623589 
Maandag   Huub Peskens  tel 06 304 392 05 
Late middag   Hans van den Akker tel 06 274 488 51 
Avond    Harrie van Horne  tel 06 431 514 50 

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

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

Donderdagochtend Tiny van Mierlo  tel 06 384 999 53 
Middag   Frits van Meijl  tel 06 291 326 31 
Avond   Wisselend       

Vrijdag   Gerrit van Hees  tel 06 513 457 31 

Reserves   Anne Marie van Kuijk tel 06 360 400 19 
    Arno Baks   tel 06 519 720 59 
Zaterdag en zondag wisselende diensten 
************************************************************** 
Onze School is altijd te bereiken via telefoonnummer 0495 623589 

Website vereniging: www.seniorenverenigingmaarheeze.nl 

Emailadres Nieuwsbrief: nieuwsbrief.maarheeze@gmail.com 

mailto:willemvangijzel@gmail.com
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 Deze maand van schrijverskring Literatuurke een gedicht van  

Frans de Brouwer 
 

Zomaar op een zondagmiddag 
Zomaar zittend in de zon  
Zomaar in gedachten 
Een beetje wind langs me heen  
Wat stemmen ergens achter me  
Enkele geluiden in de lucht 
Een glas wijn 
Een sigaartje  
Een boek achter de hand 
Waar ik nu zit dansten wij ooit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rond dit water liepen we  
In dit water zwommen we  
Niet zomaar een zondagmiddag meer  
niet meer zomaar in gedachten  
Maar vol fijne herinneringen 
Met warmte op mijn huid  
En warmte in mijn hart  
 
Frans de Brouwer 


