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Van de bestuurstafel  
 
In onze vorige Nieuwsbrief (juni 2021) meldden we vol optimisme dat we op 
weg waren om corona achter ons te laten en we weer een aantal activiteiten 
konden gaan opstarten. Daar was al zo lang naar uitgekeken en eindelijk 
konden we, ingeënt en wel, ook in Onze School weer een stukje terug naar 
normaal. 
Voor zover het mogelijk en verantwoord was zijn activiteiten als o.a. 
kleuren, kaarten, darten en biljarten weer met veel enthousiasme opgepakt. 
Ook heeft onze voorzitter weer gezorgd voor een heerlijke en gezellige 
barbecue, waar zo’n 40 personen van genoten hebben. Gezien de grote 
belangstelling willen we begin augustus nog wel een keer zo’n barbecue 
organiseren. 
 
We kunnen nog niet zeggen dat we weer helemaal terug zijn bij de situatie 
van vóór corona. Verschillende activiteiten zijn niet mogelijk op anderhalve 
meter en ook het aantal bezoekers in Ons Kwartier is nog niet op het niveau 
van vóór corona. Waarschijnlijk zijn veel mensen van onze leeftijd nog wat 
huiverig om deel te nemen aan activiteiten of om even binnen te lopen voor 
een kopje koffie en een praatje. Na zo’n lange tijd van thuis blijven en 
contacten zoveel mogelijk beperken is dat wel te begrijpen. We hopen dat 
dit langzaam maar zeker beter gaat worden.  
 
Dat op dit moment de besmettingen weer fors oplopen helpt daar natuurlijk 
niet aan mee. Helaas hebben zowel de regering, als veel mensen die corona 
helemaal beu waren, een veel te roze bril opgezet en veel maatregelen los 
gelaten toen het even goed leek te gaan. Het virus heeft daarop gereageerd 
met te laten zien dat het zich nog niet gewonnen geeft. 
 
Dus we blijven waakzaam, ook in Onze School en Ons Kwartier. We gaan 
ervoor om zoveel mogelijk activiteiten te organiseren die de mogelijkheid 
bieden om elkaar te ontmoeten, want we beseffen hoe waardevol contacten 
zijn voor onze leden. Maar wat we doen moet veilig en verantwoord zijn, 
daarom houden we ons nog steeds aan de regels: handen desinfecteren bij 
binnenkomst; naam en telefoonnummer noteren en anderhalve meter 
afstand houden. 
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Onze bezoekers zijn praktisch allemaal twee keer gevaccineerd, dat geeft 
natuurlijk al veel veiligheid.  
 
Maar  dat ontslaat ons als bestuur niet van de verantwoordelijkheid om te 
zorgen voor een zo veilig mogelijke omgeving, waar de geldende regels in 
acht genomen worden om het virus buiten de deur te houden. U helpt ons 
daarbij door zich aan de genoemde afspraken te houden en ook aan  
eventuele aanwijzingen van beheerders of gastvrouwen/heren. En mochten 
er mensen zijn, die de keuze gemaakt hebben om zich niet te laten  
vaccineren, dan aan hen het verzoek om voorlopig toch nog even niet in Ons 
Kwartier te komen en anders extra goed de coronamaatregelen te hanteren 
en liefst een mondkapje te dragen. Dit voor hun eigen veiligheid en vooral 
die van de andere bezoekers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hopen van harte dat het gaat lukken om in september weer als vanouds 
actief te zijn in Onze School met een goed gevulde agenda en veel  
bezoekers. We hopen er het beste van en wensen u allemaal (ondanks alles 
wat niet mogelijk is) toch een fijne vakantieperiode toe. Maak er maar van 
wat kan en laten we vooral onze zegeningen tellen. Dat zijn er gelukkig nog 
best veel! 
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De bijdrage van Literatuurke komt deze maand van Diana Peskens 
 

Mijn moeder, 
 

Daar staat ze 
stoer met haar handen aan het roer 
  
de stroom metend 
zijn kracht wetend 
 
varen zit haar in het bloed 
geen bocht in de rivier die zij niet kent 
 
vertrouwd met elke krib of ton 
waarlangs zij haar steven wendt 
 
haar blik ligt in het verschiet 
waar zij mij reeds voor zich ziet 
 
haar dochter 
het schipperskind  
 

Diana  
************************************************************** 
De jaarvergadering 
Voor de door corona steeds maar uitgestelde jaarvergadering, hebben we 
nu de datum dinsdag 7 september a.s. vastgelegd. We hopen dat het dan 
toch eindelijk gaat lukken deze vergadering te houden.   
De agenda en de  concept-notulen worden geplaatst in de Nieuwsbrief van 
september. Deze notulen kunt u overigens al vinden op onze website 
www.seniorenverenigingmaarheeze.nl onder het kopje “Vereniging”.  
 



6 

 

Kennismaking met onze gastvrouw Tina Spoorenberg 

Wie in de afgelopen weken op maandagmiddag in Ons Kwartier wel eens 
meegedaan heeft met het sjoelen of binnengelopen is voor een kopje koffie, 
heeft vast al eens kennis gemaakt met onze nieuwe gastvrouw Tina 
Spoorenberg. Eigenlijk is ze al niet meer zo heel nieuw, want toen het het 
vorig jaar even iets beter ging met de besmettingen en Ons Kwartier weer 
open ging, is Tina als gastvrouw begonnen. Dat was helaas maar van korte 
duur, want al heel snel nadat ze gestart was, moesten we weer dicht 
vanwege de volgende coronagolf. En nu is ze net als de andere gastvrouwen 
en -heren weer met veel plezier opnieuw van start gegaan. Ze is om de week 
op maandagmiddag aanwezig in Ons Kwartier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tina heeft eerder in Eersel en Valkenswaard gewoond en sinds enkele jaren 
woont ze met haar gezin (man en drie kinderen) in Maarheeze. Tina doet 
veel vrijwilligerswerk met name op het gebied van zwemopleidingen. Ze 
doet daar bestuurswerk en zet zich ook in als instructeur en examinator. Ze 
geniet heel erg van dit werk en van de vele contacten die het met zich 
meebrengt. Maar dat vrijwilligerswerk heeft vooral plaats buiten Maarheeze 
en om ook hier in het dorp mensen te ontmoeten en contacten te maken 
heeft ze het vrijwilligerswerk als gastvrouw opgepakt.  
 
Het bevalt haar heel goed in Ons Kwartier, ze geniet van de fijne sfeer, het 
plezier dat de sjoelspelers hebben en de gezellige ontmoetingen met de 
bezoekers. En wij zijn blij met Tina en hopen dat ze nog heel lang onze 
gastvrouw zal blijven.  
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Kaarten in Onze School, het kan weer! 
 

  
Diverse activiteiten zijn weer van start gegaan, waaronder natuurlijk het 

kaarten, want dat hebben veel mensen echt gemist. Op dinsdagmiddag 

vanaf 13.30 uur is het vrij kaarten en kan iedereen die daar zin in heeft een 

kaartje komen leggen. Er wordt gerikt en gebridged. Op de 

donderdagavonden wordt er gerikt en gejokerd. Het is gebruikelijk dat dan 

competitie gespeeld wordt, maar daar beginnen we pas in september weer 

mee. Deze zomer wordt er op de donderdagavonden gewoon gezellig 

gekaart, maar om het wat spannender te maken, zijn er wel prijsjes te 

winnen. U bent van harte welkom om hieraan mee te doen en daarbij kunt u 

dus kiezen tussen rikken of jokeren. Inloop vanaf 19.00 uur en het kaarten 

start precies om 19.30 uur. Om uiterlijk 23.00u wordt Ons Kwartier gesloten. 

De eerste kaartavonden hebben al plaats gevonden. Al flink wat leden 

hebben daar met veel plezier aan deel genomen, opgelucht en blij dat de 

draad weer opgepakt kon worden. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, dus 

als u kaartliefhebber bent, kom dan zeker meedoen. Fijn om weer bekenden 

te ontmoeten of nieuwe contacten op te doen, gezellig om samen een 

spelletje te spelen en daarbij wordt natuurlijk gezorgd voor een  

kopje koffie/thee of een glaasje.  
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Plant van de maand: ereprijs 
 
De ereprijsfamilie, in het latijn veronica, telt honderden soorten. De plant 
van de foto in de tuin van Onze School is veronica longifolia, langbladig 
ereprijs. De plant komt oorspronkelijk uit Azie. Een gemakkelijke plant die 
zich royaal uitzaait en met weinig tevreden is. Kijk maar naar afgelopen hete 
zomer, toen heeft de plant het gewoon volgehouden zonder extra water. 
Een mooie plant voor snijbloemen. Knip hem na de bloei helemaal terug, 
dan krijg je nog een bescheiden nabloei.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De naam ereprijs komt van de waardering voor de plant: eer en prijs voor 
zijn goede eigenschappen. Hij werd gebruikt bij diepe wonden en zweren en 
ook tegen nier- en blaaskwalen. De naam veronica is wat onduidelijk: 
waarschijnlijk genoemd naar een Keltische stam: de Vettones. 
Er zijn ook leden van de grote ereprijsfamilie die door sommigen worden 

vervloekt. Denk aan draadereprijs, een piepklein plantje dat zich vooral 

thuisvoelt in prachtige gazons en bijna niet uit te roeien is, als je dat 

tenminste zou willen! 

Nel Meulman 
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De mannen van metaal zijn ook weer begonnen 
 
Nagenoeg alle activiteiten van de seniorenvereniging zijn inmiddels weer 
opgestart. 
Dat geldt ook voor de mannen van metaal. 
We houden ons wel aan de verplichting om anderhalve meter afstand te 
houden en om die reden hebben we de deelnemers in twee groepen 
ingedeeld. Elke groep komt eens per 2 weken aan de beurt. 
En …. het is nodig dat er weer flink wat werk wordt verzet want de 
opslagrekken puilen uit. 
Bijna anderhalf jaar geleden hadden we een grote hoeveelheid te slopen 
materiaal ingeslagen en de spullen lagen goed en wel in de rekken toen het 
coronaspook opdook. 
In de zomer van 2020 hebben we even overwogen om weer te beginnen, 
maar uiteindelijk is daar toch van afgezien. 
Er is dus werk aan de winkel. 
Dat betekent overigens niet dat we onbeperkt nieuwe geïnteresseerden 
kunnen plaatsen. Om praktische redenen moeten we bij elk nieuw verzoek 
bekijken of het kan. 
Maar …. kom gerust eens kijken op dinsdagmiddag tussen 1300 en 1500 uur. 
 
En …. ondanks het feit dat er op dit moment nogal wat apparaten op 
voorraad liggen blijven we geïnteresseerd in oude kapotte (elektrische) 
apparaten. Hierop zijn een paar uitzonderingen te weten:  oude (dikke) tv 
toestellen omdat het slopen niet altijd veilig kan en oude printers omdat 
deze bijna alleen uit oninteressant plastic bestaan en vanwege het feit dat 
het uit elkaar halen van printers meestal resulteert in een smeerboel door 
de inktpatronen. Lever dit soort apparaten beter in bij de milieustraat op het 
Rondven. 
 
En …. er is al eens geopperd om te starten met een repaircafe.  Wie o wie wil 
daarmee starten? 
Wij, de mannen van metaal, willen graag in het verlengde van dit repaircafe 
de niet te repareren spullen in ontvangst nemen. 
 
Jo van der Heijden 
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Repair Café in Onze School 

  
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 met mensen die zich hiervoor 
wel in wilden gaan zetten. Maar toen het virus ervoor zorgde dat de plannen 
niet door konden gaan, zijn de voorbereidingen gestopt.  
Nu hopen we in september met een Repair Café te kunnen beginnen
(afhankelijk natuurlijk van de toestand op dat moment wat betreft de co-
ronamaatregelen). Ook hebben we nog enkele vrijwilligers nodig om hieraan 
mee te werken. 
 
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 repa-
reren, neemt een kop koffie of thee, kijkt waar men mee bezig is of gaat hel-
pen 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.  
U bent van harte welkom! 



11 

 

 
Samen naaien met naald en draad of de naaimachine 
 
Het is misschien een leuk idee om samen een creatief naaigroepje te vormen 
in onze school.  Maak een leuke tas voor de schoondochter, een mooie  
nieuwe jurk voor jezelf, een theemuts voor oma, repareer de spijkerbroek 
voor de kleinzoon, bekleed een oud krukje en geef elkaar een goed idee over 
het maken van een nieuw gordijntje. 
Lijkt je dit iets om te gaan doen op de woensdagmiddag?  Laat het mij dan 
weten . Als we al met vijf mensen zijn, kunnen we starten. 
corrierozenveld@gmail.com 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbod: 

Ter overname aangeboden: 
Bij ons in de garage ligt een fietsenrek voor achter op de auto in de weg. 
De garage moet nodig opgeruimd worden en het rek kan weg, omdat we het 
niet meer gebruiken.  
Het is een rek van het merk Thule. 
Onze twee ”lichte” elektrische fietsen hebben wij daarmee regelmatig  
vervoerd. 
 
Tel. 06 36040019 

mailto:corrierozenveld@gmail.com
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Activiteitenoverzicht maand augustus 2021 
 

We houden ons aan de geldende corona maatregelen: 
handen wassen/desinfecteren, inschrijven, afstand houden. 
 
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 
  
  
Ma 2  09.00  tuinieren 

  10.00  kleuren voor volwassenen 

  13.30  sjoelen 

Di 3  13.00  mannen van metaal 

  13.30  gezond bewegen 

  13.30  vrij kaarten 

Wo 4  13.30  jeu de boules 

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  kaarten,  geen competitie 

Vr 6  09.30  fotoclub 

  10.30  computerinloop 
   
Ma 9  09.00   tuinieren  

  10.00  kleuren voor volwassenen 

  13.30  sjoelen 

Di 10  13.00  mannen van metaal 

  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  kaarten,  geen competitie 



13 

 

Vr 13  10.30   computerinloop 

 

Ma 16 09.00  tuinieren 

  10.00  kleuren voor volwassenen 

  13.30  sjoelen 

Di 17  11.00  bakkie troost  

  12.00  eetpunt 

  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 

  13.00  bestuursvergadering 

  13.30  biljarten voor leden van de Doorzetters 

  13.30  gezond bewegen  

  13.30  fietsen 

  14.00  haakaan 

  19.30  kaarten,  geen competitie 

Vr 20  10.30  computerinloop 

 

Ma 23 09.00   tuinieren  

  10.00  kleuren voor volwassenen 

  13.30  sjoelen 

DI 24  13.00  mannen van metaal 

  13.30  gezond bewegen 

  13.30  vrij kaarten 

Wo 25 13.30  jeu de boules 

Do 26  10.00  darten 

  13.30  biljarten voor leden van de Doorzetters 

  13.30  gezond bewegen  

  13.30  fietsen 

  14.00  haakaan 

  19.30  kaarten,  geen competitie 

 

 

 



14 

 

Vervolg agenda augustus 2021 

 

 

Vr 27  10.30  computerinloop 
   
Ma 30 09.00   tuinieren  

  10.00  kleuren voor volwassenen 

  13.30  sjoelen 

Di 31  13.00  mannen van metaal 

  13.30  gezond bewegen 

  13.30  vrij kaarten 

 

Biljarten  
 
Dagelijks, tijdens de huiskameruren van 10.00 tot 12.30 uur bestaat 
in principe de mogelijkheid om vrij te biljarten,  na 12.30 uur zijn de 
biljarts alleen voor leden van de seniorenvereniging en de  
donderdagmiddag is speciaal voor leden van onze biljartclub de 
“Doorzetters”.   
 
Inschrijven kan in de rode map op de bar, tot 14 dagen vooruit. 
 
Wandelen 
 
Elke zondag van 09.00 tot 11.00 uur lange wandeling en  
van 10.00 tot 11.00 uur wandeling van een uur.   
 
Beide wandelingen starten bij Onze School.    
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Stichting AAP 
 
Sinds kort staat er in de ruimte bij de lees en puzzel bibliotheek een doos 
waarin iedereen lege cartridges en oude mobile telefoons kan stoppen. 
Zodra de eerste doos vol is wordt die opgehaald door de firma We-Collect 
en door hen gerecycled. De opbrengst is voor Stichting AAP. 
Op het moment dat de eerste doos vol is en deze wordt opgehaald komt er 
een officiële doos van Stichting  AAP voor in de plaats. 
Dus vanaf nu van uw thuisprinter geen cartridges meer weggooien in de 
oranje zakken of de zwarte bak, maar meenemen als u naar Onze School, of 
Ons Kwartier komt voor die activiteit waar u altijd met plezier aan mee-
doet, of voor dat verse kopje koffie en dat kletspraatje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat doet de Stichting AAP:  Zij geven apen en andere exotische zoogdieren 
weer een toekomst. Zij vangen dieren in nood op en pleiten voor betere 
wetten in heel Europa. Ze noemen dat dweilen met de kraan dicht. De die-
ren die bij AAP binnenkomen zijn vaak verwaarloosd, zowel qua verzorging 
als sociale omgeving. Bij AAP krijgen zij de professionele zorg die zij nodig 
hebben, zodat ze weer dier kunnen zijn. Deze verzorging is onder te verde-
len in drie categorieën: veterinaire zorg, voeding en gedrag. 
Het uiteindelijke doel is om de dieren te herplaatsen naar een geschikt 

adres waar ze de rest van hun leven onder goede omstandigheden kunnen 

doorbrengen.  Wilt u meer weten over het werk van de Stichting AAP, kijkt 

u dan eens op de site  www.aap.nl 
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Cursus reanimatie en gebruik AED 
 
Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk vrijwilligers, met name 
beheerders en gastvrouwen/heren, in een noodsituatie de juiste 
beslissingen kunnen nemen en weten wat te doen. Ook is het heel belangrijk 
dat zij kennis hebben van de op Onze School aanwezige AED en daarmee 
eventuele levensreddende handelingen kunnen verrichten. Een behoorlijk 
aantal van deze vrijwilligers heeft daarom de cursus reanimatie/AED gevolgd 
en is in het bezit van het bijbehorende certificaat. 
 
Op 5 juli jl. werd in Onze School voor deze mensen een herhalingscursus 
georganiseerd. Daar namen maar liefst 13 van onze vrijwilligers aan deel om 
hun kennis weer op te frissen. Op 1 juli werd de basiscursus cursus 
reanimatie/AED gegeven met 8 deelnemers, die voor de eerste keer aan de 
slag gingen met dit onderwerp. Heel goed dat zoveel mensen, die actief zijn 
op Onze School, deze cursus hebben gevolgd om als het nodig is adequaat te 
kunnen handelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle deelnemers waren ontzettend tevreden, over zowel de organisatie als 
over de inhoud van de cursus. Een compliment daarvoor aan Gerrit van Hees 
voor de organisatie en aan Josje Jegers voor de professionele en prettige 
manier waarop ze deze cursussen gegeven heeft. Heel zinvol dat dit plaats 
gevonden heeft: de vrijwilligers voelen zich beter toegerust om in geval van 
nood het juiste te doen en voor de bezoekers betekent het een stukje 
veiligheid. Maar het zou natuurlijk het fijnste zijn als het nooit nodig zal zijn 
om de opgedane kennis toe te moeten passen. 
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Wilt u gratis uw verkeerskennis opfrissen? 

Voor personen ouder dan 55 jaar, ervaren automobilist en inwoner 
van de gemeente Cranendonck organiseert Veilig Verkeer Nederland 
in opdracht van de gemeente Cranendonck en in samenwerking met 
de lokale VVN afdeling en seniorenverenigingen een gratis 2-daagse 
opfriscursus verkeerskennis (per dag 2 uur) over de veranderde 
verkeersregels.  
Onder het genot van een kopje koffie of thee wordt u door een 
gecertificeerde rijinstructeur bijgepraat over alle verkeersregels die in 
de loop der jaren veranderd zijn. 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 ontvangt u tijdens de cursus. 
  
De cursus is op Woensdag 22 en 29 september 2021 tijdstip 13.30 – 
15.45 Budel (u wordt beide dagen verwacht). 
 Is dit iets voor u? 

 

U kunt zich tot een week voor aanvang van de cursus inschrijven via 
de onderstaande link van Veilig Verkeer Nederland of 
tijdens kantooruren bellen met 088-5248850. 

https://vvn.nl/opfriscursuscranendonck 

Deelname is gratis, maar let op: vol=vol! 

(Onze opfriscursussen zijn georganiseerd volgens de huidige RIVM 
richtlijnen, indien de bijeenkomst niet door kan gaan door 
aangescherpte RIVM richtlijnen kunnen we u een online versie 
aanbieden) 

 U ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestiging met de 
locatiegegevens. 

https://vvn.nl/opfriscursuscranendonck
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Rijbewijskeuringen CBR in Maarheeze op donderdag 5 augustus a.s. 

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 in Onze School op donderdag 5 augustus 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 2323 300. 
 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), die 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. 
 
EU Coulanceregeling groot rijbewijs en code 95 
Eindigt het C/D/E rijbewijs en/of code 95 voor 1 november 2021: dan is de 
code en/of het rijbewijs na einddatum nog 10 maanden geldig in de gehele 
EU. 
Er is voor overige rijbewijshouders geen coulanceregeling meer omdat de 
doorlooptijden bij het CBR normaal zijn.  

https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1
https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/uw-gezondheidsverklaring.htm
https://regelzorg.nl/aanvragen/gezondheidsverklaring-bestellen-bij-regelzorg
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Ledenmutaties juni/juli 2021 
 

Nieuwe leden, die we van harte welkom heten: 
 
Mw. M.C. Heesakkers 
Mw. L.J.H.M. Spoorenberg-Brom 
Mw. P. Slaats-Jansen 
Dhr. P. Linders 
Mw. L.F.M. Rutten 
Dhr. P.G.W. Rutten 
 
Overleden: 
Mw. M.L. Lichter -  Gijrath 
Dhr. F.A.C. de Leijer 
Dhr. C. Linssen 
Mw. J.A.E.M. Keeman 
Dhr. L. de Bock 
Mw. M. Vrijsen 
 
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte met dit verlies. 
 
Bedankt als lid: 
Dhr. P. Rath 
 
************************************************************** 

Echo 
Vader en zoon lopen in het bos. Plotseling struikelt de jongen en omdat hij 
pijn voelt roept hij: ‘Ahhhh’. Verrast hoort hij een stem vanuit de bergen die 
‘Ahhhh’ roept. Vol nieuwsgierigheid roept hij: ‘Wie ben jij?’ en hij krijgt als 
antwoord: ‘Wie ben jij?’. Hij wordt kwaad en roept: ‘Je bent een lafaard’ 
waarop de stem antwoordt: ‘Je bent een lafaard’ Vragend kijkt de jongen 
zijn vader aan. De man zegt: ‘Zoon, let op’ en roept: ‘Ik bewonder jou’. De 
stem antwoordt: ‘Ik bewonder jou’ 

Vader: ‘Jij bent prachtig’ en de stem: ‘Jij bent prachtig’ De jongen is 
verbaasd, maar begrijpt het nog steeds niet. Daarop legt de vader uit: ‘De 
mensen noemen dit echo, maar in feite is dit het leven… Het leven geeft je 
altijd terug wat jij er zelf in brengt. Het leven is een spiegel van jouw 
handelingen. Als je meer liefde wilt, geef dan meer liefde! Wil je meer 
vriendelijkheid, geef dan meer vriendelijkheid!’ 
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Puzzel augustus 2021 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende 
nummer 

Horizontaal: 1 spoedig 5 schootcomputer 10 dikke pap 12 Engelse edelman 
14 Europeaan 15 ampul 19 Chinees gerecht 20 stoomschip 21 proefwerk 23 
motorschip 24 meubelstuk 26 troefkaart 27 raafachtige vogel 29 deel v.e. 
fietswiel 31 echtgenoot 32 lof 34 domoor 36 heftig 37 kloosterzuster 39 
vlaktemaat 40 vloeistof 41 pl. in Gelderland 42 harteloos 43 hooghartige 
houding 44 loofboom 46 grond bij een boerderij 48 delfstof 51 deel v.e. trap 
53 steekorgaan 55 ontkenning 57 geen uitgezonderd 59 compagnon 60 deel 
v.e. hoofdstuk 63 mij 64 dierenverblijf 66 menselijk 67 lage mannenstem 68 
Noorse aardgeest 70 vroeg of laat 71 Europese vrouw 72 droombeeld. 

Verticaal: 1 onherbergzaam 2 glorie 3 lectori salutem 4 wortelknol 6 
vloeibare mest 7 buislamp 8 familielid 9 uitstekend 10 zending 11 
herfstbloem 13 ontwerp 15 strijkinstrument 16 schrijfbenodigdheid 17 
nachtvogel 18 boomvrucht 21 hertje 22 in hoge mate 25 beraad 28 bijdrage 
30 zeker 31 vóór alles 33 gebouw in Amsterdam 35 grappenmaker 36 
sprookjesfiguur 38 ijzerhoudende grond 42 sterkte 43 bovenste halswervel 
45 schoonheid 47 catastrofaal 49 opschudding 50 spelleiding 52 soort fee 54 
windrichting 55 Ned. voetbalclub 56 tijdperk 58 tandglazuur 61 bloem met 
doornen 62 karakter 65 kilte 67 halsbont 69 Chinese munt 70 onder andere. 

 
Stuur uw oplossing per post of email naar de redactie  van de Nieuwsbrief 
voor zondag 15 augustus (inzenddatum kopij nieuwsbrief volgende maand). 
Zie pagina 2 voor inzendadres 
 
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. 
 
Oplossing en prijswinnaar puzzel Nieuwsbrief juni 2021 
Oplossing: Sneeuwketting en de prijs is gewonnen door K.Sweegers 
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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 
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 tel 06 171 51 699 
Naaimachine clubje: Corrie Rozenveld tel 591027 
Nieuwsbrief: Else-Marie van Oirschot tel 591994 
Sjoelen:  Frans Timmermans tel 06 214 301 61 
Tuinieren: Tiny van Mierlo tel 06 384 99 953 
Volksdansen: Anny van Weert tel 593728 
Voorzitter Werkgroep Ouderenadviseurs: André Oud tel 591337 
Vrij kaarten op dinsdag: Harrie van Horne tel 592173 
Wandelen: Gerrit van Hees tel 06 5134 5731  
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 
Bestuurslid namens  de beheerders: 
Willem van Gijzel, tel 06 510 644 27  email: willemvangijzel@gmail.com 
************************************************************** 
Overzicht beheerders  Onze School - Tel. Onze School   0495 62 35 89 
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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Een cijfermatig priemend leuke leeftijd 
 
Wie in de loop van dit jaar 83 wordt, is van 1938 en dus ook wie in de loop 
van dit jaar 38 wordt, is van 1983. De eerste situatie trekt temeer de aan-
dacht vanwege het jaartal 1938. Daarbij geldt immers 19x2 = 38. 

 

 

 

 

 

En het getal 83? Dat is een priemgetal, dat wil zeggen: je kunt het niet in 
natuurlijke getallen opdelen, anders dan door zichzelf of 1, ofwel 83:83 = 1 
en 83:1 = 83. Dat is alles. 

In tegenstelling daarmee kan je 38 behalve door zichzelf en 1 ook door 19 
en 2 delen en daarom is dat geen priemgetal. In dat opzicht maakt 84 het 
helemaal bont, want dat kan je door zichzelf, 42, 
28, 21, 14, 12 en dus ook door 1, 2, 3, 4, 6 en 7 
delen. 

 

Het getal 83 is dus een priemgetal en daar kun 
je op het eerste gezicht niet veel mee. Maar dat getal zit wel leuk in elkaar, 
want 8-3 = 2+3 (= 5) en 23 = 8. 

 

Dus wie in 1938 geboren is, kan dit jaar zeggen: 
 
  Wel allemachtig 
  nu ben ik drieëntachtig. 
  Wat is dat getal toch prachtig. 
  Want d’ evenknie 
  van acht min drie 
  is twee plus drie. 
  En twee tot de derdemacht 
  is warempel acht. 
  Wie had dat  
  bij zo’n priemgetal verwacht?! 
 
Rob Felius 


