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Inleveren kopij uiterlijk zondag 18 SEPTEMBER in de brievenbus Floralaan 17
of via email: Nieuwsbrief.maarheeze@gmail.com
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Ledenmutaties JULI/AUG 2022
Nieuwe leden die we van harte welkom heten:
M. de Waal
B. van Turnhout
R. van Brussel
B. Bosch

A. Beldman
M. van Turnhout-der Kinderen
L. van Brussel-Schuurman
M. Roefs

Overleden:
A. M.A. Mulder
A. Maas

A. Mulder
G. v.d. Kerkhof

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte met hun verlies.
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Van de bestuurstafel

Ja hoor, hier zijn we weer. We laten ons
door de hitte, de droogte, de inflatie of
door al die andere problemen die
tegenwoordig spelen niet weerhouden om
elke maand via de brievenbus of de
computer bij u binnen te komen met onze
Nieuwsbrief.

Het is helaas wel waar dat we te maken
hebben met een (ondertussen al lange) lijst
met problemen die als crisis betiteld worden. We zullen ze hier maar niet
opnoemen, u kent ze vast wel. Van die opsomming zou je moedeloos
kunnen worden en dat willen we niet, want daar schieten we niet veel mee
op. We moeten toch maar proberen positief te blijven en de hoop blijven
houden dat er zoveel creativiteit, kennis, inzet en doorzettingsvermogen in
onze samenleving en in onszelf is, dat de antwoorden en oplossingen die
nodig zijn op tijd gevonden worden.
In deze Nieuwsbrief geen crisissen. Wel nieuws over de vele activiteiten die
op stapel staan. Er wordt hard gewerkt aan een gevarieerd programma,
waaruit voor iedereen wel iets te kiezen valt. Ons uitgangspunt is dat er voor
al onze leden een reden moet zijn om Onze School/Ons Kwartier af en toe
binnen te lopen om daar een prettige tijd door te brengen. Dat kan zijn om
mee te doen met een activiteit, om een muzikale of informatieve
bijeenkomst bij te wonen, om samen te genieten van een etentje, een
mooie film of spannende voetbalwedstrijd of gewoon om een praatje bij een
lekker kopje koffie.
Naast de wekelijke activiteiten als tuinieren, kleuren, sjoelen, kaarten, jeu de
boules, handwerken, darten, biljarten, fietsen en wandelen en maandelijkse
activiteiten als nordic walking(2 x per maand), samen eten, fotograferen en
kienen, staan er voor de komende tijd nog veel interessante en gezellige
extra activiteiten op het programma.
Op de middenpagina in deze Nieuwsbrief kunt u ze allemaal vinden en als u
ze daar leest, weet dan dat u voor al deze activiteiten van harte uitgenodigd
en heel erg welkom bent. De invulling van het activiteitenprogramma, met al
het regelwerk dat daaraan vastzit, wordt voor het grootste deel gedaan door
onze evenementencommissie met Anne Marie van Kuijk als altijd actieve
kartrekker.
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Ook in het bestuur wordt hierover meegedacht en ideeën en tips van onze
vrijwilligers en onze leden zijn altijd welkom. Zo willen we ook ruimte bieden
aan mensen, die een interessante lezing kunnen geven over bijvoorbeeld
hun hobby, een speciale reis of iets anders dat ze meegemaakt hebben. Als
dat iets voor u zou zijn, of als u iemand kent die een goed verhaal zou
kunnen vertellen over een bepaald onderwerp, geeft dat door aan
Anne Marie, dan wordt daar zeker werk van gemaakt.
In september, starten we op de 21e weer met onze maandelijkse
filmavonden. Op veler verzoek zal dat de film West Side Story worden. We
zullen in de maanden erna wel rekening houden met de belangrijkste
voetbalwedstrijden waar zoveel van onze leden graag naar kijken. U kunt
nog steeds aangeven welke film u graag zou willen zien op ons grote scherm.
We wensen u een mooie septembermaand toe, geniet zeker nog van de 20
zomerdagen die deze maand te bieden heeft en heel graag tot ziens in Ons
Kwartier in Onze School.
Het bestuur.
**************************************************************
Vrijwillig
Zomaar, voor niets.
Zomaar, zonder reden.
Een schouderklop, een ruggensteun,
een luisterend oor, een helpende hand.
Jij, met je hele ik
zomaar voor een ander.
Zomaar, of toch niet,
maar uit engagement.
Groter dan eindeloos
en zo broodnodig in ons samenzijn.
Daarom verdien jij
1000 keer dank
en ons warm hart.
Niet zomaar, voor niets.
Niet zomaar, zonder reden.
Maar om al jouw keren ‘zomaar’.
Katrien Schryvers
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September start kaartcompetitie weer
Op donderdag 1 september starten we weer met competitie kaarten, zowel
voor het rikken als jokeren. Iedereen die graag een kaartje legt is van harte
welkom. Als U vroeger ooit gerikt heeft en U denkt dat U niet meer precies
weet hoe het spelletje ging en U kaart graag in een gezellige omgeving, kom
dan maar eens langs. De basis van het rikken is niet veranderd. U kunt een
keertje gratis “proefdraaien” . Wekelijks spelen we met minimaal 5 tafels
rikkers. Elke donderdag wordt er gekaart. We starten om 19.30 uur en
iedereen is rond 19.15 uur aanwezig. Als iedereen binnen is en we weten
hoeveel deelnemers we hebben, worden de kaartjes verdeeld, zodat U
weet aan welke tafel U zit. Iedereen betaalt 2 Euro inleg.
Om ongeveer 20.45 uur gaat een bel en
dan krijg je een ander kaartje met het
tafelnummer erop. Om 22.00 uur stoppen
we met kaarten. Iedereen krijgt aan het
begin van de avond een bakje met 100
fiches, dat is het betaalmiddel van het
kaarten. Aan het eind van de avond
worden de fiches geteld, dan heb je een
positief of een negatief saldo. Diegene met de meeste punten krijgt een
waardebon van 10 Euro en voor de anderen die meer als 10 punten hebben
zijn er prijsjes zoals een fles wijn, bonbons e.d.
De uitslag van het kaarten wordt elke week geplaatst in het HAC onder de
rubriek “sportuitslagen”.
Voor het jokeren kunnen we nog steeds mensen gebruiken, die graag een
kaartje leggen. Ook daarvoor gelden dezelfde prijzen.
De telling wordt wekelijks bijgehouden en elke donderdag ligt er een
standenlijst op de tafels, zodat we eind december weten wie de winnaars
zijn van de najaar competitie.
Op alle tafels ligt een reglement en het is de bedoeling dat het reglement
wordt nageleefd, dit geldt zowel voor het rikken als het jokeren!!!
Wilt U een avondje gezellig kaarten kom dan naar Onze School, U bent van
harte welkom!
Leo Dekkers
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Zwerf Afval Pakkers
Misschien is het u al opgevallen dat langs de uitvalswegen van Maarheeze
minder zwerfafval ligt. Daar zijn zij en nog 7 andere enthousiaste Zwerf Afval
Pakkers (Zap)-vrijwilligers verantwoordelijk voor!
Ja u leest het goed! Er zijn inmiddels 10 Zap- vrijwilligers in Maarheeze
actief. Het grootste deel van de uitvalswegen is nu verdeeld en wordt
regelmatig door hen schoongehouden. Tientallen speciale groene
afvalzakken zijn al door hen bij de milieustraat afgegeven of bij hen thuis
opgehaald.
Zaterdag 17 september is het World Cleanup Day en gaan zij met de hele
groep een deel van het centrum van Maarheeze ‘prikken’.
Ze starten om 10.30 uur bij de Brandweerkazerne in de Molenstraat in
Maarheeze. Om 12.00 uur wordt er afgesloten met koffie en iets lekkers. Zin
om aan te haken? Zij zorgen voor materiaal. Van te voren aanmelden hoeft
niet.

Op deze foto ziet u van links naar rechts Marjan van Nuenen, Diana Peskens
en Hannie Guns.
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Dans en muziekavond
In het verleden zijn de dansavonden bij onze vereniging een steeds terugkerende activiteit geweest. Deze avonden voldeden aan de verwachtingen van
onze leden en werden mede daardoor ook steeds druk bezocht. Vooral de
dansavonden met een live orkest werden altijd zeer gewaardeerd. Door de
coronamaatregelen waren we echter genoodzaakt deze activiteit tijdelijk te
stoppen. Nu alle beperkende maatregelen zijn opgeheven staat er eindelijk
weer een dansavond op ons programma.
We beginnen op 1 oktober
met het optreden van het live
orkest “de Grensmuzikanten”
uit Reusel.
Deze muziekgroep is ontstaan
uit muzikanten die zich in hun
jeugdjaren veel met muziek
bezig hielden en zich weer
aangetrokken voelden tot het
vormen van een bandje met
accordeon, zang, gitaar, banjo
en drum.
Samen brengen zij op deze avond gezelligheid en luistergenot met hoofdzakelijk Nederlandstalige dansmuziek. Hun optreden is zeer gevarieerd en voor
velen van ons heel herkenbaar. Zij treden veelvuldig met veel succes op in
hun eigen regio en zijn op ons verzoek bereid ook een keertje naar Maarheeze te komen.
Houd je niet van dansen maar wel van gezellige muziek dan ben je uiteraard
ook van harte welkom op deze avond. Samen luisteren naar muziek onder
het genot van een drankje. Het belooft bij voorbaat een gezellige avond te
worden. Deze avond is bedoeld voor leden van onze vereniging met hun
introducees. Dus breng gerust je vrienden en kennissen mee en maak er
samen een mooie avond van.
De toegang is gratis voor onze leden en aan niet leden (introducees)
vragen wij een bescheiden bijdrage van 5 Euro.
Dus noteer in je agenda: Dansavond Seniorenvereniging 1 Oktober
aanvang 20.00 uur. Ons Kwartier is open vanaf 19.30 uur.
Wij hopen velen van jullie op deze avond te mogen begroeten.
Gerrit van Hees en Harrie van Horne
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De dag voor de ouderen
Landelijk wordt deze
dag dit jaar gevierd op
vrijdag 7 oktober en
daar doen wij aan mee.
De deuren in Ons
Kwartier gaan om
11.00u open en we
dan beginnen met
koffie met wat lekkers
erbij.
Na de koffie is er tijd
voor een kletspraatje
met elkaar, totdat we
een fotoquiz gaan spelen.
Na de quiz gaan we samen aan de lunch, waar die uit bestaat blijft nog een
verrassing en na het natafelen
komt de klapper van de dag: Bart van Loon zanger, entertainer.
Bart begon als zanger in de Efteling en is inmiddels op de meest
uiteenlopende feesten te gast als zanger.
Zijn kracht is dat hij naast zijn zangkwaliteiten en breed repertoire ook een
echte entertainer is.
Hij weet ieder keer weer opnieuw in te spelen op de situatie en het publiek.
We hopen op een heel fijn optreden en een gezellige dag.
De kosten voor deze dag bedragen €10. p.p. en kunnen bij inschrijving direct
worden voldaan, waarna u uw
toegangskaart krijgt.
De eerste mogelijkheid om in te schrijven is op woensdag 7 september van
10.00 tot 12.00u.
Ook deze keer geldt weer Vol is Vol en overblijvende kaarten kunnen na die
datum gekocht worden bij de
gastvrouwen-heren of de beheerder van dienst in Ons Kwartier. Na betaling
ontvangt u uw toegangskaart.
Dat het maar een gezellige middag mag worden.
8

Weer een muzikale luistermiddag in het verschiet!
Op vrijdagmiddag 21 oktober kunt u weer komen genieten van een
muziekmiddag die gegeven wordt door Rose-Marie Hendrix. Wie als eens
eerder een lezing van haar bijgewoond heeft, weet dat dit weer een
prachtige muzikale luistermiddag gaat worden. Rose-Marie verstaat de kunst
om heel boeiend te vertellen over een muziekstuk. Ze geeft heel veel
achtergrondinformatie over het muziekstuk en over de componist en ze
neemt je mee door het muziekstuk door steeds gedeeltes te laten horen en
daar uitleg over te geven.
Als dan de middag afgesloten wordt met het beluisteren van het complete
stuk, geniet je door wat Rose-Marie je meegegeven heeft nog veel meer van
de mooie muziek. Een aanrader dus om deze middag bij te komen wonen.
Noteer de datum alvast in uw agenda!
Op 21 oktober staat het muziekstuk Sheherazade van Rimski-Korsakov op
het programma.
Sheherazade is een symfonische suite van Nikolaj Rimski-Korsakov (18441908) en een van de bekendste werken van de componist. Het stuk geldt als
een van de grote klassieke werken uit de muziekhistorie. De suite, waarin de
soloviool de rol van Sheherazade uitbeeldt, is gebaseerd op vertellingen uit
het Arabische boek Duizend en één nacht.
Sultan Sjahriaar was er van
overtuigd dat alle vrouwen
ontrouw waren. Hij besloot
daarom de vrouwen met wie hij
de eerste huwelijksnacht
doorbracht te vermoorden. De
jonge Sheherazade pakt het
anders aan, ze vertelt de sultan
een spannend verhaal dat ze
belooft de volgende nacht af te
maken. De sultan is nieuwsgierig en wacht de volgende nacht af.
Sheherazade doet wat ze beloofd heeft en begint daarna direct aan een
nieuw verhaal. Zij put haar verhalen uit wondermooie oude verzen van
dichters en volksliederen. De boosaardige sultan vergeet uiteindelijk zijn
wrede plan. Sheherazade gaat duizend-en-een nachten door met vertellen.
Na die tijd is Sjahriaar van zijn waanzin genezen en hij en Scheherazade
leven nog lang en gelukkig.
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Repair Café komt eraan
Net voordat door corona alle activiteiten in Onze School en Ons Kwartier stil
kwamen te liggen, waren er voorbereidingen aan de gang om te starten met
een Repair Café. Ook waren er gesprekken gepland met mensen die zich
hiervoor in wilden gaan zetten. Maar toen het virus ervoor zorgde dat de
plannen niet door konden gaan, zijn de voorbereidingen gestopt en is het er
nog steeds niet van gekomen om een herstart te maken.
Nu is het zover dat de organisatie weer opgepakt wordt. We gaan met een
groepje vrijwilligers aan de slag om te proberen het Repair Café op te
zetten. We hopen binnen enkele weken zover te zijn dat we deze leuke en
vooral zinvolle activiteit in ons programma hebben opgenomen. Hopelijk
kunnen we er in de volgende Nieuwsbrief al meer concrete informatie over
geven.
Wat is een Repair Café?
Een Repair Café is een bijeenkomst
waarbij het gaat om samen dingen te
repareren. Bezoekers nemen van thuis
kapotte spullen mee en in het Repair
Café gaan ze samen met de daar aanwezige vrijwilligers aan de slag om de
reparatie uit te voeren. Het is gezellig
om zo samen bezig te zijn, je kunt er
altijd nog van leren en je bent duurzaam bezig door spullen niet zomaar
weg te gooien, maar ze een tweede
leven te geven. Wie niets heeft om te
repareren, neemt een kop koffie of thee, kijkt waar men mee bezig is of gaat
helpen bij een reparatie waar iemand anders mee bezig is.
Lijkt het u ook leuk om hieraan mee te werken, dan is een telefoontje naar
Ons Kwartier in Onze School 0495-623589 voldoende om u aan te melden.
Vraag naar de dienstdoende beheerder en hij/zij zal uw gegevens noteren
en doorgeven.
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Gratis je verkeerskennis opfrissen?
We willen allemaal zo lang mogelijk blijven autorijden. Zolang je dit kunt blijven doen, heb je je vrijheid. Maar je wordt wat ouder en het verkeer vergt
veel van je aandacht. Hoe zorg je dat je mobiel blijft?

Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan gratis meedoen met de VVN Opfriscursus Auto van Veilig Verkeer Nederland. In opdracht van de gemeente
Cranendonck, in samenwerking met de lokale VVN afdeling en de lokale seniorenverenigingen, organiseren we een opfriscursus verkeerskennis voor de
ervaren automobilist.
Ook is er de mogelijkheid voor deelnemers aan deze cursus om zich aan te
melden voor een individuele praktijkrit in de eigen auto (geheel vrijblijvend).
Verdere informatie hierover ontvang je tijdens de cursus.
De cursus is op (je wordt beide dagen verwacht):
Maandag 7 en 14 november 2022; tijdstip 13.30 – 15.30 uur in Maarheeze.
Ben je boven de 55, een ervaren verkeersdeelnemer en inwoner van de gemeente Cranendonck en is dit iets voor jou?
Meld je dan uiterlijk een week voor aanvang van de cursus aan via onderstaande link of bel tijdens kantooruren met 088-5248850.
https://vvn.nl/opfriscursuscranendonck
Deelname is gratis, maar let op: vol=vol!
Je ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestiging met de
locatiegegevens.
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Activiteitenoverzicht maand september 2022
Huiskamertijden ma t/m vrij van 10.00 tot 12.30 uur, in Ons Kwartier.
De huiskamer is vrij toegankelijk voor iedereen jong, oud, lid of geen lid,
iedereen is welkom en er is verse koffie.
Ons Kwartier is op werkdagen geopend van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur,
‘s middags vanaf 12.30 uur speciaal voor leden.
Wekelijks terugkerende activiteiten seniorenvereniging
Maandag

Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Zondag

09.00
10.00
13.30
10.00
13.00
13.30
13.30
13.30
10.00
13.30
13.30
13.30
14.00
19.30
09.00
10.00

tuinieren
kleuren voor volwassenen
sjoelen
volksdansen
mannen van metaal
gezond bewegen
vrij kaarten
jeu de boules
darten
biljarten leden de Doorzetters
gezond bewegen
fietsen
haakaan
kaarten
lange wandeling
korte wandeling

Overige activiteiten in september:
Donderdag 1
13.30
demonstratie bewegen voor ouderen of
samen koffie drinken
Vrijdag 2
09.30
fotoclub
09.30
nordic walking
Vrijdag 9
13.30
kienen
Dinsdag 13
11.00
bakkie troost
12.00
eetpunt
19.00
bestuursvergadering
Woensdag 14
14.30
bezoek kasteel Heeze, tijdig aanwezig zijn
in Heeze bij het kasteel
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Vervolg overige activiteiten in september
Vrijdag 16
09.30
nordic walking
Zaterdag 17
16.00
barbecue, inloop vanaf 16.00 u
Dinsdag 20
19.30
eerste filmavond van het seizoen
West Side Story
Vrijdag 30
17.00
vrijdagavond etentje, inloop vanaf 17.00 u
Aankondigingen: maand oktober
Zaterdag 1
20.00
muziek en dansavond
inschrijven vanaf nu mogelijk!!!
Vrijdag 7
11.00
dag voor de ouderen
inschrijven vanaf 7 september
kosten € 10 p.p.
Vrijdag 21
muziekmiddag met Rose Marie Hendrikx
inschrijven vanaf volgende nieuwsbrief

Eerste filmavond van dit jaar: 20 september 19.30 u
Op veler verzoek gaan we weer beginnen met onze gezellige filmavonden.
De eerste keer zal zijn op dinsdag 20 september, waarbij we starten om
19.30u.
Aangezien er veel vraag is geweest
naar West Side Story, gaan we daar
mee beginnen.
Graag even opgeven aan de bar of u
komt, zodat we daar de opstelling
van de stoelen en tafels op aan kunnen passen.

We proberen rekening te houden met de belangrijkste voetbalwedstrijden
op tv, zodat we elkaar niet in het vaarwater zitten.
Wilt u een bepaalde film heel graag een keer bij ons bekijken, of heeft u
een gouden tip voor een speciale film, ook dat kunt u doorgeven op de lijst
in de blauwe map. Onze gastvrouwen-heren schrijven het heel graag voor
u op.
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Vervolg activiteitenoverzicht
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.
Vriendelijk maar dringend verzoek aan iedereen om bij een activiteit,
waarvoor betaald moet worden, dit direct bij het inschrijven te doen en bij
telefonische aanmelding voor de datum dat de activiteit plaatsvindt.
Wie het eerst komt het eerst maalt want Vol is Vol! Niet vergeten uw
telefoonnummer door te geven
**************************************************************
Zomerpersbericht CBR Rijbewijskeuringen in Maarheeze
Verloopt uw rijbewijs dit najaar en moet u medisch gekeurd worden voor
het behalen of verlengen van uw rijbewijs? Dan kan dit misschien zelfs op
uw vakantieadres!
RegelZorg is hét afsprakenbureau voor rijbewijskeuringen op meer dan 250
locaties in heel Nederland waaronder de Veluwe, Zeeland, Zuid-Limburg en
Drenthe. Op onze website vindt u gemakkelijk en snel het dichtstbijzijnde
spreekuur en de bijbehorende keuringsprijzen door middel van de postcode
van uw vakantieadres.
Voor wie?
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.
Toch liever in de bekende omgeving?
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen bij Onze
School op donderdag 18 augustus en donderdag 15 september medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.
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:
Gemakkelijk en snel via onze 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 ons.
14

Plant van de maand: Crocosmia, ook wel genoemd Montbretia
Crocosmia is een bolgewas, afkomstig uit
Zuid Afrika, uit de familie van de iris.
Afrikaanse lelie wordt ie ook wel genoemd. De planten zijn niet geheel winterhard, maar met de zachte winters van
tegenwoordig kun je de bollen gerust in
de grond laten zitten. In de tuin van
Onze school vind je 2 soorten, de lagere
oranjekleurig bloeiende en de hoge,
felrood gekleurde en zeer rijk bloeiende
masonorum. Een zeer goede snijbloem
die lang goed blijft in de vaas en ook na
de bloei zijn de zaaddozen zeer decoratief. De plant houdt absoluut van zon
maar ook van vocht. Dankzij de beregening in de tuin staan de meeste planten
er ondanks de hete droge zomer florissant bij, maar de waterdruppels vallen niet overal en dat zie je meteen aan de planten. Hopelijk kan dat in de
toekomst nog verbeterd worden!
Crocosmia is een snelle groeier, de
bollen vermeerderen zich vlug en
in het voorjaar moeten de bollen
opgegraven worden en opnieuw
ruim uitgeplant worden. Doe je dat
niet dan komen er weinig
bloemen. De bloemen trekken veel
vlinders. De naam crocosmia is
afgeleid van oud Griekse woorden
voor saffraan en geur. Als je de
bloemen in heet water dompelt
komt de geur van saffraan vrij. Het
gele sap van de bloemen werd wel
gebruikt als vervanging van saffraan.
Nel Meulman
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Wensboom
Afgelopen winter hebben we weer heel succesvol een aantal wensen voor
inwoners van Maarheeze uit kunnen laten komen. In de wensboom hing
ook een kaartje van Lia van Hees voor álle inwoners van Maarheeze om de
coronatijd te herdenken.
Een indrukwekkende tijd die bij iedereen een onuitwisbare herinnering
heeft achtergelaten; een tijd van veel zorgen, angst, verdriet en eenzaamheid, die we nooit meer zullen vergeten. Al pratend met Lia kwamen we tot
het plan om een mooie boom te plaatsen ergens midden in ‘t dorp.

De sociaal makelaar
Marina Bukkems is samen met de
gemeente een ronde gaan maken
door het dorp, want wat is nu de
beste plek voor een hele speciale
boom? Al snel kwamen we uit bij de
prachtige tuin van “Onze School” en
de keuze was gevallen op de “ginkgo
biloba” in de volksmond ook wel
levensboom genoemd. Heel tekenend voor de tijd die veel levens
heeft beïnvloed. Het mooie van deze
plaats is dat de tuin altijd en makkelijk te bereiken is en overdag goed te
combineren met een lekkere kop koffie en een praatje in de huiskamer van
“Onze School”. We hebben een gedenkplaatje laten maken dat nog op een
bijpassende paal bevestigd moest gaan worden. Jan Engelen heeft dit voor
ons kunnen maken zodat het een mooi geheel is geworden en de tuinvrijwilligers hebben het stevig verankerd vlak bij de boom. Donderdag 18 augustus hebben we onder grote belangstelling het speciaal gemaakt gedenkplaatje kunnen onthullen en hebben we deze ochtend gezamenlijk afgesloten met een kop koffie en lekkere vlaai.Met vereende krachten hebben we
deze wens van Lia in vervulling kunnen laten gaan en hebben we hier iets
moois neer gezet waar we trots op kunnen zijn met ons allen.
De gemeente, Stichting Onze School, de seniorenvereniging van Maarheeze,
de tuinvrijwilligers, Jan Engelen en de werkgroep van de wensboom.
Bedankt allemaal. Marina Bukkems- te Dorsthorst
Sociaal Makelaar Maarheeze
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Glossy Magazine nog te koop
In het kader van het 100-jarig bestaan van het
gebouw van de voormalige St. Josephschool en
nu Onze School is de eerste Maarheezer glossy
verschenen. In dit pracht geïllustreerde magazine wordt de onderwijsgeschiedenis van
Maarheeze van de periode 1650-2010 belicht.
Met name de geschiedenis van de Sint Josephschool komt aan bod. Dit gebeurt door middel
van verhalen over onderwijzers, leerlingen,
directeuren en andere betrokkenen bij de
school. Veel nieuw gemaakte en historische
foto’s verrijken de verhalen. Oud-leerlingen,
van alle generaties, vertellen wat de voormalige Sint Josephschol voor hen
in het verdere leven betekend heeft. Ook ontbreken de grappige verhalen
over onderwijzers, het kattenkwaad en de bijnamen niet.
De organisaties en diensten die nu zijn ondergebracht in Onze School presenteren in het magazine hun diensten en activiteiten op het gebied van
zorg, welzijn, cultuur en educatie. Foto’s laten zien wie en wat zij zijn.
Kortom het is een unieke uitgave die heel veel lof geoogst heeft en die
leuk is om te hebben of om cadeau te geven. Voor degenen die het blad
alsnog graag aan willen schaffen is daar nog de mogelijkheid toe in Onze
School/Ons Kwartier. De prijs bedraagt €5,In de Nieuwsbrief van mei 2022 stond een bon die u in kon vullen en uitknippen. Deze bon is nog steeds geldig. Tegen inlevering ervan kunt u een
gratis exemplaar van de glossy op komen halen.
************************************************************
Boekhandel Sprankenis bedankt.
De verkoop van het jubileum magazine “Onze School 100 jaar” bij boekhandel Sprankenis is nu geëindigd. De boekhandel was op ons verzoek
spontaan bereid het magazine bij de kassa te leggen en zo onder de aandacht van de klanten te brengen. Er werden veel exemplaren verkocht. De
opbrengst was volledig voor Onze School. Wij bedanken de heer Ralf
Sprankenis en zijn medewerkers hartelijk hiervoor. Het magazine is nog
steeds verkrijgbaar bij de beheerder of de gastvrouw/heer in Ons Kwartier
in Onze School.
De jubileum commissie.
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Wist u dat:
•
Er veel bijzondere activiteiten op stapel staan.
•
U de nieuwsbrief dus goed moet lezen en bewaren.
•
We tot nu toe genoten hebben van een geweldige zomer.
•
De kaartcompetitie op de donderdagavond en de biljartcompetitie
op de donderdagmiddag weer starten op 1 september.
•
We al verschillende nieuwe gezichten gezien hebben in Ons Kwartier,
na de oproep om eens aan te komen, in de vorige Nieuwsbrief.
•
Er nog veel meer onbekende leden verwacht worden.
•
Het bewegen voor ouderen nu echt weer gaat beginnen in
september
•
Kasteel Heeze op 14 september bezocht gaat worden voor een heuse
excursie
•
U zich nog op kunt geven, maar dat ook hier geldt Vol is Vol
•
De kosten € 8 bedragen en als u wilt meerijden, dan betaalt u de
chauffeur € 2.
•
Er vanaf begin september weer een andere schilderijen
tentoonstelling te zien is in Ons Kwartier
•
Riek Jeijsman komt exposeren en zij hele mooie stillevens maakt.
•
Er in november een opfriscursus verkeersregels wordt gegeven door
Veilig Verkeer Nederland
•
Deze cursus kosteloos is en speciaal voor leden van de
seniorenverenigingen in Cranendonck.
•
U zich moet aanmelden bij VVN. Zie elders in deze Nieuwsbrief
•
U ook kosteloos een proefrit kunt maken, een vrijblijvende testrit.
Dat een hele plezierige ervaring kan zijn.
•
Wij ons afvragen of er mensen/leden zijn, die iets willen komen
vertellen over hun ’bijzondere’ hobby?
•
U zich in dat geval kunt melden bij de beheerder van dienst en hij/zij
u verder helpt.
•
Nordic Walking heel leuk is om te doen, maar er nog meer mensen
bij kunnen
•
Als u nieuw bent en even doorgeeft aan Wim Maas dat u mee wilt
doen, u dan een berichtje krijgt als het niet door gaat.
•
De dag van de ouderen dit jaar op 7 oktober wordt gevierd,
•
We op 1 oktober weer een dans- en muziekavond organiseren in Ons
Kwartier.
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Vervolg wist u dat:
•
De barbecue van 13 augustus heel warm en gezellig was en het nog
lang druk bleef op ons terras.
•
We het nog een keer organiseren op zaterdag 17 september, we wel
hopen dat het dan minder warm is om half tien in de avond.
Inschrijven vanaf nu tot en met vrijdag 9 september.
•
We daarbij zeggen: inloop vanaf 16.00u en liever niet eerder.
•
Voor het etentje op de vrijdagavond ook geldt dat de inloop begint
om 17.00u en liever niet eerder.
*******************************************************************

Bridgen heeft u het ooit gespeeld of is uw belangstelling gewekt?
Dan even verder lezen!
Heeft u al heel lang niet meer gebridged en zou u het wel weer willen
ophalen, al is het maar voor het bridgen in Ons Kwartier op dinsdagmiddag,
of met vrienden in de huiselijke kring.
Harrie van Horne, wil op een aantal avonden in september of oktober voor
leden van de seniorenvereniging een opfriscursus verzorgen, voor hen die
ooit gebridged hebben en het weer op willen pakken. De cursus gaat
gegeven worden in Ons Kwartier.
Heeft u nog nooit gebridged, maar is uw belangstelling gewekt, laat dit dan
even weten. Bij voldoende belangstelling kunnen in een aantal avonden de
voornaamste regels worden uitgelegd. Wie weet kan er iets moois ontstaan
en gaat u dit fascinerende spel heel erg waarderen. Een vervolgcursus is
dan zeker bespreekbaar.
Er ligt een intekenlijst in de map achter de bar, er zijn geen kosten aan
verbonden, maar we hopen wel weer een aantal mensen enthousiast te
maken.
*************************************************************
Heeft u een bijzondere hobby of ooit een heel speciale reis gemaakt of…
We zoeken interessante verhalen voor leden van onze seniorenvereniging.
Dus als u een heel speciale hobby heeft, of ooit een echt bijzondere reis
heeft gemaakt of er iets anders is waarvan u denkt dat het een interessant
verhaal oplevert dan geven wij u de gelegenheid hierover te vertellen.
Aanmelden kan bij de gastheren-vrouwen of de beheerder van dienst. Zij
noteren wat u te vertellen heeft met uw telefoonnummer en wij nemen
contact met u op. Wij zijn de leden van de evenementencommissie:
Anja Mattheeuwsen, Ger Thijssen en Anne Marie van Kuijk. Wie weet
kunnen we weer een aantal interessante verhalen te horen krijgen?
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Doorloper
Horizontaal: 1 helpen; treuzelaar; leesteken - 2 verheven; uitholling door
stromend water; op die plaats - 3 opstootje; vies; slepende ruzie; muisarm 4 larve v.d. langpootmug; beroemdheid; dopheide - 5 Eskimowoning;
grootmoeder; oprolbaar meetlint - 6 lidwoord; behoeftig mens; vlijt;
uitstraling - 7 loofboom; Spaans eiland; Amerikaanse munteenheid 8 Nieuwe Testament; water in Friesland; adellijk persoon; Russisch heerser 9 communicatiemiddel; tafelgast; aanwijzend vnw; grote papegaai - 10 knop
op het toetsenbord; familielid; slordig - 11 graanafval; persoonlijkheid; fraai;
noordnoordoost - 12 één en ander; muze v.h. minnedicht; rookgerei.
Verticaal: 1 gereedmaken; stadium - 2 levenslucht; gedaante - 3 ver (in
samenst.); stuk doek; bijkomend - 4 oude lengtemaat; hulde; Australische
struisvogel - 5 nieuw (in samenst.); praalgraf; klus - 6 bloeiwijze; jonge
vrouw; echtgenote - 7 slagader; metaal; pluk - 8 lectori salutem; aftakeling;
proefopname - 9 Chinese deegwaren; gordijnrail; Griekse liefdesgod 10 kookgerei; troep - 11 riv. in Duitsland; zacht en sappig; uniek - 12 moeder
van Jezus; ruiterlansier; achter - 13 make-up; kampplaats - 14 deel v.e.
opera; gewichtsaftrek; insect.
Stuur uw oplossing per post of email naar de redactie van de Nieuwsbrief
voor zondag 18 september (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 augustus 2022
Oplossing: DAT HEEFT VEEL VOETEN IN DE AARDE en
de prijswinnaar is A. de Laat
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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
**************************************************************
Contactpersonen activiteiten:
Bezorging Nieuwsbrief en Ons: Martien Heesterbeek tel 592255
Biljarten: Martien Heesterbeek tel 592255
Computerclub: Jo van Megen tel 593303
Darten: Frans Timmermans tel 06 214 301 61
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
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 06 226 631 65
Sjoelen: Frans Timmermans tel 06 214 301 61
Tuinieren: Leo Vos tel 592264
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 06 519 720 59, 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 Activiteitencommissie en Algemene Zaken:
AnneMarie van Kuijk, tel 06 360 400 19,
email: annemarievankuijk@gmail.com
Contactpersoon Communicatie, Nieuwsbrief en Website:
Wil Thijssen , tel 06 537 498 80 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
Maandagochtend
Huub Peskens
tel 06 304 392 05
Middag
Annemarie van Kuijk
tel 06 360 400 19
Late middag
Hans van den Akker
tel 06 274 488 51
Avond
Harrie van Horne
tel 06 431 514 50
Dinsdagochtend
Middag

Willem van Gijzel
Harrie van Horne

tel 06 510 644 27
tel 06 431 514 50

Woensdagochtend
Middag

Wendy van Mol
Beppie Draad

tel 06 546 488 21
tel 06 365 417 22

Donderdagochtend
Middag en Avond

Arno Baks
Frits van Meijl

tel 06 519 720 59
tel 06 291 326 31

Vrijdag

Gerrit van Hees

tel 06 513 457 31

Zaterdag en zondag wisselende diensten
**************************************************************
Onze School is altijd te bereiken via telefoonnummer 0495 623589
Adres: Stationsstraat 52 6026 CW Maarheeze
Website vereniging: www.seniorenverenigingmaarheeze.nl
Emailadres Nieuwsbrief: Nieuwsbrief.maarheeze@gmail.com
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Deze keer een bijdrage van Diana Peskens. Op de foto staat zij zwaaiend op
de luiken van het vrachtschip waarop zij haar jeugd heeft doorgebracht.
Zoete pijn
Met mijn ogen gesloten
vergroten
de herinneringen
aan wat eens was
Een kind puur en rein
klein
in wensen en dromen
die komen en gaan
Gedragen door liefde en water
spoelde ik later
heel veel later aan
Nimmer heeft de zoete pijn
mijn
hart verlaten
de heimwee naar mijn kindertijd
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