
1 

 

JUNI 2022 

 



2 

 

Inhoudsopgave:  
Pag. 01 Voorblad 
Pag. 02 Inhoudsopgave / Ledenmutaties 
Pag. 03 / 04  Van de bestuurstafel / Glossy magazine 100 jr St.Josephschool 
Pag. 05 Uitnodiging voor nieuwe leden van Seniorenvereniging Maarheeze 
Pag. 06 / 07  Bakkie Troost 
Pag. 08 Vrijdagavond etentje 24 juni / Eetpunt in Ons Kwarier 
Pag. 09 Naar de musical “Soldaat van Oranje”  
Pag. 10 / 11  Biljarten “de Doorzetters” 
Pag. 12 / 13 / 14 Activiteitenoverzicht juni 2022 
Pag. 15 Plant van de maand: Iris 
Pag. 16 / 17 Licht gebonden Limburgse mosterdsoep / RaboClubsupport 
Pag. 18 Vrijwilligersmiddag 
Pag. 19 Wist U dat….  
Pag. 20 / 21 Prijspuzzel juni 2022 / prijswinnaar puzzel mei 2022 
Pag. 22 Diverse gegevens / Contactpersonen activiteiten 
Pag. 23 Bestuurssamenstelling /  Overzicht beheerders 
Pag. 24 Bijdrage Literatuurke geschreven door Veerle Dietvorst 
*************************************************************** 

Nieuwsbrief  nummer 07 juli 2022  
Inleveren kopij uiterlijk zondag 19 juni in de brievenbus Floralaan 17   

Óf via email: Nieuwsbrief.maarheeze@gmail.com 
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 Ledenmutaties april/mei 2022 
 

Nieuwe leden  die we van harte welkom heten:  
Thea Raijmakers    Josta Hajema 
Albert Beldman    Diana Franssen 
Wendy van Mol    Joke Alleman 
Jan van Dijk     Adty Lutters Gijsen 
  
Overleden:  
Jeanne Demarteau 
Joke van de Berg -  van Santen 
 
 Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte met hun verlies. 
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Van de bestuurstafel  
Aan de bestuurstafel komen natuurlijk 
allerlei onderwerpen ter sprake die horen 
bij het in goede banen leiden van onze 
Seniorenvereniging. Onderhoud van het 
gebouw, financiën, administratie, 
communicatie en beleid zijn bijvoorbeeld 
onderwerpen die regelmatig aan de orde 
komen.  
 

Wat dat laatste betreft, zijn we op het moment bezig met het aanpassen van 
ons beleid aan de regels van de nieuwe wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen). Deze wet is bedoeld om rechten en plichten van 
bestuurders duidelijk vast te leggen, zodat die voor iedereen helder zijn. 
Met de WBTR wordt er in feite een extra beveiliging ingebouwd om 
onverantwoordelijk of oneerlijk handelen van bestuursleden te voorkomen. 
Hier wordt aan gewerkt en mocht het nodig blijken dat we onze statuten 
hierdoor aan moeten passen, dan staat dat zeker in een volgende Algemene 
Ledenvergadering op de agenda. 
 
Naast de hierboven genoemde onderwerpen zijn onze allerbelangrijkste 
bespreekpunten: 
1. Welke aantrekkelijke activiteiten kunnen we organiseren voor onze 

leden. 
2. Hoe zorgen we ervoor dat we voldoende vrijwilligers hebben om deze 

activiteiten te kunnen laten plaatsvinden. 
3. Hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk leden willen/kunnen 

deelnemen aan de activiteiten die georganiseerd worden. 
 
Wat dat laatste betreft, daar valt nog wel iets in te verbeteren. Net zoals dat 
bij veel verenigingen en clubs het geval is, is ook bij onze activiteiten het 
aantal deelnemers nog niet terug op de aantallen van vóór corona. Dat geldt 
ook voor het bezoekersaantal in Ons Kwartier. Het lijkt erop dat mensen 
gewend zijn geraakt aan het thuis zitten en minder gemakkelijk te verleiden 
zijn om de deur uit te gaan. Maar we gaan ervan uit dat het langzaam maar 
zeker beter zal worden en zoeken naar mogelijkheden om dat voor elkaar te 
krijgen. 
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Een voorbeeld is onze laatste Algemene Ledenvergadering (26 april jl.) Naast 
het voltallige bestuur waren er maar 30 leden aanwezig, veel minder dan we 
gewend zijn bij zo’n vergadering.  
 
Aan de bestuurstafel is dan ook besproken wat we eraan kunnen doen om 
de volgende keer weer meer leden te kunnen verwelkomen.  
De jaarvergadering combineren met een andere leuke activiteit? Kiezen voor 
een ander tijdstip?  
 
We gaan het uitproberen. En mocht u nog suggesties hebben, dan horen we 
die graag, want van mensen die mee willen denken, kunnen we altijd iets 
leren. 
 

Ondertussen zijn we 
aanbeland in de maand juni. 
De maand waarin de zomer 
begint! We hebben al van 
veel  heerlijke zonnige 
dagen mogen genieten. 
Voor de komende tijd 
wensen we u nog heel wat 
mooie dagen toe. Kom 
gerust eens van het 
zonnetje genieten op ons 
gezellige terras!  
 
Dat het maar een zalige, zonnige zomer mag worden! 
 
Het bestuur. 
 
******************************************************************** 

Glossy Magazine 100 jaar St. Josephschool in Maarheeze nog te verkrijgen 

in Ons Kwartier 

Leden van de seniorenvereniging Maarheeze kunnen dit magazine gratis 

krijgen tegen inlevering van het strookje, te vinden in de Nieuwsbrief mei. 

Overige belangstellenden kunnen tegen betaling van 5 euro dit mooi 

geillustreerde magazine kopen. 
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Uitnodiging voor nieuwe leden van de Seniorenvereniging 
 
Datum en tijd:   
17 juni 2022; 14.00 uur. 
 
Locatie:     
“Onze School”. 
 
 

Het was een goede gewoonte om elk jaar de nieuwe leden van onze 
vereniging op een kennismakingsbijeenkomst uit te nodigen en hen te 
vertellen wat wij als Seniorenvereniging zoal te bieden hebben.  
 
Door de corona-maatregelen is het helaas de laatste 2 jaar niet mogelijk 
geweest deze bijeenkomst te organiseren. De laatste keer  was op 29 
januari 2020. 
 
Nu het weer mogelijk is willen we de bijeenkomst voor de nieuwe leden van 
2020 en 2021 gaan organiseren. Hiervoor worden de leden die zich sinds 
januari 2020 bij onze vereniging aangesloten hebben van harte uitgenodigd. 
  
De bijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 17 juni vanaf 14.00 uur. 
We zullen dan onder het genot van een hapje en een drankje informatie 
geven over de diensten en activiteiten van Seniorenvereniging Maarheeze. 
Ook horen we graag van hen wat ze verwachten van onze vereniging en wat 
deze voor hen zou kunnen betekenen. 
 
Nieuwe leden van 2020 en 2021 ontvangen hiervoor via hun emailadres een 
uitnodiging. Wij hopen alle, inmiddels niet meer zo heel nieuwe, leden op 
deze middag te mogen ontmoeten. 
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Bakkie Troost 
 

In de uitgebreide activiteitenagenda, 
die altijd te vinden is op de 
middenpagina’s van de Nieuwsbrief, 
staat  ook iedere maand vermeld 
“Bakkie Troost”, een activiteit die 
steeds op de tweede dinsdag van de 
maand om 11.00 uur plaats vindt.  
Om daarover wat meer informatie te 
krijgen heb ik een gesprek gehad met 
José Everts en Maria de Kort, de 
kartrekkers hiervan. Het was een fijn 

gesprek waarin me duidelijk geworden is dat “Bakkie Troost” een heel mooi 
initiatief is, dat voor mensen veel kan betekenen. 
 
José en Maria houden een soort koffie-uurtje speciaal voor mensen, die te 
maken hebben gehad met het verlies van iemand die heel dicht bij hen 
stond, meestal hun partner. Zij willen vooral een luisterend oor bieden en 
daarnaast ook ruimte geven om te praten over wat het verlies van hun 
geliefde met hen gedaan heeft of nog steeds doet. In een niet te grote groep 
(6-8 personen) kunnen de mensen hun verhaal kwijt aan elkaar en daardoor 
wat steun ervaren.  
 
Onder het genot van een kopje koffie (bakkie troost) gaan de mensen met 
elkaar in gesprek. Het is aan de deelnemers zelf om te bepalen waarover ze 
willen praten. Maria en José vormen samen met mensen, die allemaal in 
ongeveer dezelfde situatie zitten, een heel veilige omgeving, waarin het 
praten over jezelf gemakkelijk gaat. De bedoeling is dat de mensen het als 
een steuntje in de rug ervaren, leren van elkaar en een beetje gesterkt weer 
verder kunnen met hun leven. 
 
Bakkie Troost is drie jaar geleden gestart. Huisarts van Kerkhoven merkte in 
zijn praktijk dat er behoefte  bestond aan bijeenkomsten, waar mensen over 
hun problemen kunnen praten en bij elkaar hulp kunnen vinden in het 
omgaan met hun verdriet om het verlies van hun partner. Hij heeft dat 
neergelegd bij sociaal makelaar Marina Bukkems en zij heeft José en Maria 
benaderd om dit op te pakken.  
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Zo is Bakkie Troost ontstaan en in Onze School hebben ze ruimte gekregen 
om de bijeenkomsten plaats te laten vinden.  Bakkie Troost biedt geen 
professionele hulpverlening.  
 
Het gaat er in de eerste plaats om er te zijn voor elkaar, een luisterend oor, 
een arm om de schouder, een warme plek waar je welkom bent en kunt 
vertellen over hoe je je voelt. Maria en José leiden alles in goede banen. Ze 
doen dit als vrijwilligers met veel hart voor de medemens die wat extra 
aandacht nodig heeft. In hun eigen werkomgeving hebben ze daarnaast 
ruime ervaring opgedaan op sociaal/medisch gebied.  
 

Voor de deelnemers betekent Bakkie 
Troost ook dat ze iedere maand een 
vast ontmoetingspunt hebben. In een 
periode waarin rouw nog een grote 
rol speelt kan het moeilijk zijn om 
erop uit te gaan, wat eenzaamheid tot 
gevolg kan hebben. Het gaan naar 
Bakkie Troost helpt om het thuis 
blijven zitten te doorbreken en 
bovendien ontstaan uit de 
ontmoeting met elkaar soms 
vriendschappen en maken mensen 
bijvoorbeeld afspraken om ook eens 
bij elkaar op de koffie te gaan.  
 
Wat extra fijn is, is dat meteen na Bakkie Troost in Ons Kwartier ook het 
maandelijkse eetpunt plaats vindt. Dat komt heel erg goed uit. Na een goed 
gesprek met elkaar kunnen de deelnemers dan meteen aanschuiven en 
meegenieten van de heerlijke maaltijd en de gezellige sfeer die er heerst. 
 

Mocht u door het lezen van dit artikel denken dat Bakkie Troost ook iets 
voor u zou kunnen zijn, dan kunt u daarvoor contact opnemen met Marina 
Bukkems tel. 06-82662263. U kunt zich voorstellen dat zomaar binnen lopen 
bij Bakkie Troost niet mogelijk is en dat het ook niet de bedoeling is om de 
groep erg groot te maken. Maar wie hulp nodig heeft mag zeker bellen.  
 
Wil Thijssen. 



8 

 

Vrijdagavond Etentje op vrijdag 24 juni 
Elke laatste vrijdag van de maand 
organiseren we bij voldoende 
aanmeldingen in Ons Kwartier een 
smaakvol etentje met daaraan 
gekoppeld een gezellige uitloop.  
 
In de maand juni vindt dit plaats op 
vrijdag 24 juni vanaf 17.00 uur. Deze 
keer wordt het een Italiaanse avond. 
Liefhebbers van Italiaans eten komen 
dan dus volop aan hun trekken.  
 
Aanmelden kan vanaf het moment dat 
deze Nieuwsbrief uitgekomen is t/m 

vrijdag 17 juni in Ons Kwartier aan de balie, telefonisch op 0495 623589 of 
per mail: ons.kwartier@kpnmail.nl  
 
De kosten voor deze bijzonder smakelijke en gezellige avond bedragen 
€17,50. 
 
U bent van harte welkom! 
******************************************************************** 

Eetpunt in Ons Kwartier 
Op de tweede dinsdag van de maand wordt in Ons 
Kwartier door een groepje vrijwilligers een heerlijk 
driegangen diner gekookt. Iedere maand weer is dat een 
groot succes, want we hebben een geweldige kookploeg 
die steeds een verrassend menu samenstelt dat ook nog 
eens overheerlijk smaakt. Het is dan ook altijd “volle bak” 
bij deze activiteit. 
Doordat het koken, opdienen en opruimen allemaal door 

vrijwilligers gebeurt kan de bijdrage voor deelname aan het eetpunt klein 
gehouden worden. En als er dan ook nog gesponsord wordt, kan er iets extra 
lekkers geserveerd worden. Afgelopen keer in mei was dat het geval toen 
aspergebedrijf Van Maaren gratis asperges schonk voor de 28 deelnemers 
aan de maaltijd. Dat werd dus smullen! Bij deze willen we de familie Van 
Maaren heel hartelijk bedanken voor deze gulle geste. 

mailto:ons.kwartier@kpnmail.nl
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Naar de musical “Soldaat van Oranje” 

Het is gelukt om een busreis naar Katwijk aan Zee te organiseren, waar we 
de prachtige musical “Soldaat van Oranje” gaan bekijken.  

 
De reis gaat plaats vinden op zaterdag 
27 augustus.  
 
Dit is het programma van deze dag: 
Vertrek met luxe touringcar van Kupers 
uit Weert  rond 10.00 uur bij Onze 
School. 
Op de heenreis een koffietafel  
In de middag bezoek aan de musical 
met 1e rang kaart 
Op de terugreis een driegangendiner 
Thuiskomst in Maarheeze rond 22.00 
uur. 

 
De prijs voor deze dag bedraagt € 144,50 een flink bedrag, maar daarvoor 
zijn we dan ook een hele dag op stap. 
 
Mocht u interesse hebben om mee te gaan dan kunt u zich nog aanmelden. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus. Zoals altijd: wie het eerst komt, het 
eerst maalt. 
 
Het zal een heel mooie, onvergetelijke dag worden. 
Inschrijven kan met het inschrijfformulier met incassomachtiging, dat u kunt 
verkrijgen in Ons Kwartier.  
Inschrijven moet voor 26 juni, aangezien daarna de optie op de kaartjes 
verloopt. 
 
Het betalen gebeurt via een eenmalige incasso door de penningmeester. 
 
Heeft u zich ingeschreven en kunt u toch niet mee, dan zult u zelf voor 
vervanging moeten zorgen, omdat we gereserveerde kaarten niet terug 
kunnen geven en wij dus ook geen geld kunnen teruggeven. 
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Biljarten “De Doorzetters” 
 
Op donderdag 5 mei vond de afsluiting plaats van de interne competitie bil-
jarten 2020-2022 van “De Doorzetters”.  Het was een competitie met vallen 
en opstaan.  
Door corona zijn er veel 
donderdagen uitgevallen 
en in 2021 is er niet eens 
een afsluiting geweest. 
De puntentelling is  
gebaseerd op ongeveer 
25 gespeelde  
wedstrijden. De hoogste 
score en dus de eerste 
prijs is gewonnen door 
Leendert Dekker.  
Gevolgd door Piet Jan-
sen en Frans van Liempt. 
Helaas konden de laat-
ste 2 spelers bij de  
prijsuitreiking niet aan-
wezig zijn . Op de foto 
zien we de trotse  
winnaar met de bekers. 
Een overzicht van de  
behaalde resultaten 
door de spelers ziet u in 
de tabel op de volgende 
pagina. 
 
De behaalde resultaten vormen de basis voor de te maken caramboles  in 
het nieuwe seizoen.  
 
Terwijl de dames in de ene hoek van ons kwartier zitten te breien en te     

haken en de gezonde bewegers in de andere hoek aan het uitpuffen zijn van 

de inspanningen,  wordt er op de 2 biljarts hard gewerkt om zo veel mogelijk 

caramboles te maken.  
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Het is donderdagmiddag altijd gezellig druk. Met een drankje erbij worden 

de lokale en internationale problemen besproken en worden de oplossingen 

aangedragen. Als u ook houdt van biljarten dan  bent u van harte welkom 

om met ons mee te doen. Iedere donderdagmiddag starten we om 13.30 

uur. 



12 

 

Activiteitenoverzicht maand juni 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.       
Wo 1  13.30  jeu de boules 

Do 2  10.00  darten 

  13.30  biljarten voor leden van de Doorzetters 

  13.30  gezond bewegen 

  13.30  fietsen  

  14.00  haakaan 

  19.30  kaarten 

Vr 3  09.30  fotoclub 

  09.30  nordic walking 

Zo 5  09.00   lange wandeling 

  10.00  korte wandeling 
 
Ma 6  12.00   Tweede Pinksterdag Pinkster Lunch  

Di 7  10.00  volksdansen 

  13.00  mannen van metaal 

  13.30  gezond bewegen 

  13.30  vrij kaarten 

Wo 8  13.30  jeu de boules 

Do 9  10.00  darten 

  13.30  biljarten voor leden van de Doorzetters 

  13.30  gezond bewegen 

  13.30  fietsen  

  14.00  haakaan 

  19.30  kaarten 

Vr 10  13.30  kienen 

Zo 12  09.00   lange wandeling 

  10.00  korte wandeling 
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Ma 13 09.00   tuinieren  

  10.00  kleuren voor volwassenen 

  13.30  sjoelen 

Di 14  10.00  volksdansen 

  11.00  bakkie troost 

  12.00  eetpunt 

  13.00  mannen van metaal 

  13.30  gezond bewegen 

  13.30  vrij kaarten 

  19.00  bestuursvergadering 

Wo 15 13.30  jeu de boules 

Do 16  10.00  darten 

  13.30  biljarten voor leden van de Doorzetters 

  13.30  gezond bewegen  

  14.00  haakaan 

  19.30  kaarten 

Vr 17  09.30  nordic walking 

  14.00  bijeenkomst nieuwe leden uit 2020 en 2021 

Zo 19  09.00   lange wandeling 

  10.00  korte wandeling 
 
Ma 20 09.00   tuinieren  

  10.00  kleuren voor volwassenen 

  13.30  sjoelen 

Di 21  10.00  volksdansen 

  13.00  mannen van metaal 

  13.30  gezond bewegen 

  13.30  vrij kaarten 

Wo 22 13.30  jeu de boules 

Do 23  10.00  darten 

  13.30  biljarten voor leden van de Doorzetters 

  13.30  gezond bewegen  

  14.00  haakaan 

  19.30  kaarten 
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Vervolg agenda juni 2022 

Vr 24  17.00  vrijdagavond etentje (zie ook pagina 8) 

Zo 26  09.00   lange wandeling 

  10.00  korte wandeling 

 
  
Ma 27 09.00   tuinieren  
  10.00  kleuren voor volwassenen 

  13.30  sjoelen 

  19.30  leesclub 

Di 28  10.00  volksdansen 

  13.00  mannen van metaal 

  13.30  gezond bewegen 

  13.30  vrij kaarten 

Wo 29 13.30  jeu de boules 

Do 30  10.00  darten 

  13.30  biljarten voor leden van de Doorzetters 

  13.30  gezond bewegen  

  14.00  haakaan 

  19.30  kaarten 

 

Zondag  3 juli   De eerste barbecue van dit jaar! Inschrijven tot 

    vrijdag 24 juni. 
 
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 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: Iris 
 
De Nederlandse naam is lis. Iedereen kent wel de gele lis die in sloten en 
moerassen groeit. Lis betekent lei of modder: de plaats waar de gele lis 
groeit. Iris was de godin van de regenboog, zij maakte de verbinding tussen 
hemel en aarde. De plant is genoemd naar de regenboog omdat er zoveel 
verschillende kleuren zijn. 
Er zijn wel 200 soorten irissen 
en duizenden cultivars. De 
prachtige bloemen worden 
ook wel de orchidee van de 
tuin genoemd. Enig nadeel is 
dat ze niet zo lang bloeien, 
zeker bij hoge temperaturen. 
In de tuin van Onze School 
vind je twee soorten irissen: 
de iris germanica ofwel de 
baardiris.  
De baard staat voor haren op het omgeslagen bloemblad. De plant heeft 
dikke wortelstokken die vaak boven de grond liggen, De andere soort is de 
iris sibirica, de Siberische lis met smallere bladen en bloemen. Zij hebben 
geen wortelstokken. 

 
De plant is al heel oud, in de pyramiden 
vind je al afbeeldingen uit 1500 voor 
Christus. De wortelstokken werden ge-
bruikt tegen geelzucht, astma en kiespijn. 
De Franse lelie, het nationaal symbool, 
veel gebruikt in de heraldiek, is eigenlijk 
een iris. De iris is ook symbool van de 
scouting. 
 
Nel Meulman 
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Licht gebonden Limburgse mosterdsoep  3 à 4 personen 
 
Op verzoek van enkele deelnemers aan het eetpunt op dinsdag, 
hier het recept voor de mosterdsoep. 
 
Limburgse mosterdsoep       
1 l bouillon       Garnituur 
60 gr Limburgse mosterd    40 gr mager gerookt spek 
5 gr mosterdzaad       40 gr dun gesneden 
25 gr gerookt mager spek    sjalotten ( of lentjeuitjes) 
40 gr sjalot        in ringen 
½ teen knoflook      1 tl dragon blaadjes 
½ dl witte wijn klein scheutje room  1/2 dl room 
10 cc cognac     eventueel nog peper en 
25 gr boter      zout 
25 gr bloem 
0.75 dl room  
beetje verse dragon 
 
werkwijze: 
1  In de boter de sjalotten, spek en knoflook aanzetten  
2 bloem toevoegen en het geheel  in enkele minuten gaar laten  
 worden 
3 afblussen met de witte wijn en aanvullen met de bouillon 
4 aan de kook brengen en mosterd en dragon toevoegen 
5  de soep ongeveer 10 minuten laten zachtjes doorkoken 
6 door een zeef doen en de resten met wat vocht pureren in de  
 foodprocessor 
7 nogmaals passeren en bij de soep doen 
8 room, mosterdzaad en cognac toevoegen,  
 eventueel verder op smaak brengen met peper en zout 
9 spek krokant uitbakken en even laten uitlekken 
10   sjalotten ringetjes kort aanzetten 
11  dragonblaadjes fijn snijden 
12 room dik kloppen 
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 Presentatie:  
1   Soep serveren in een warm bord/warme kop 
2 Garnituur, spekjes en sjalotjes er over verdelen 
3 Midden in de soep een lepel room leggen 
4 Wat van de dragon erover verdelen  

  
EET SMAKELIJK  
 
 
 
 

************************************************************
Rabo ClubSupport 
OVER RABO CLUBSUPPORT EN SENIOREN MAARHEEZE  
Met de welbekende actie onder de naam ‘Rabo ClubSupport’ schenkt de 

Rabobank elk jaar een stukje van de winst aan verenigingen en clubs, zo-

dat die verenigingen en clubs kunnen blijven doen wat zij al langer doen: 

De wereld leefbaarder maken! De Rabobank Weerterland en Cranendonck 

investeert dit jaar weer een groot geldbedrag in lokale verenigingen, stich-

tingen en clubs.  

ZO WERKT HET: LEDEN VAN DE RABOBANK KUNNEN STEMMEN De leden 

van de Rabobank kunnen hun stem uitbrengen op de favoriete club of 

vereniging, via de website van de Rabobank. Ben je wel rekeninghouder 

bij de Rabobank, maar nog geen lid? Vraag dan nu via de website 

www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden het lidmaatschap aan, 

zodat jij, maar óók je familie en bekenden, één of meer waardevolle stem-

men kunt uitbrengen op Senioren Maarheeze (voorheen Katholieke Bond 

van Ouderen). Immers, hoe meer mensen er op ons stemmen, des te gro-

ter het geldbedrag zal zijn waarmee de Rabobank onze activiteiten zal on-

dersteunen. 
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Vrijwilligersmiddag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op zaterdagmiddag 23 april kregen onze vrijwilligers een gezellige middag 
aangeboden als dank voor hun inzet voor onze Seniorenvereniging. Het is 
een heel leuke middag geworden, waar de aanwezigen ongetwijfeld met 
een goed gevoel op terugkijken. In Onze School stonden verspreid over het 
gebouw allerlei uitdagende spelletjes opgesteld. Onze vrijwilligers gingen 
daar enthousiast en soms zelf fanatiek mee aan de slag. Er werd volop 
plezier gemaakt en veel gelachen. Een heerlijke maaltijd als slot maakte de 
vrijwilligersmiddag helemaal af!  
Tenslotte werd nog een groepsfoto gemaakt waarop te zien is hoe groot 
onze groep vrijwilligers is. Daar zijn we heel trots op. Op deze mensen 
steunt onze Seniorenvereniging. Hun inzet maakt dat we een actieve 
vereniging kunnen zijn met een groot aanbod aan activiteiten voor onze 
leden.  
Deze fijne, ontspannen middag was dan ook helemaal verdiend! 
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Wist u dat: 
• Het bezoek aan Soldaat van Oranje doorgaat. 
• Er nog enkele plaatsen beschikbaar zijn en aanmelden kan in Ons 

Kwartier. 
• We weer een nieuwe gastheer hebben, die regelmatig op maandag 

en of woensdag aanwezig is en hij Rens heet. 
• We hopen dat zijn vrouw binnenkort ook gaat beginnen en dat er 

nog meer nieuwe vrijwilligers aankomen. We daar heel blij mee zijn. 
• Het verlate jubileumfeest van het 60 jarig bestaan van de 

Seniorenvereniging ook alweer achter de rug is, net als de reünie van 
de St. Jozefschool, vanwege het 100 jarig bestaan. 

• Het op 1 mei een drukte van jewelste was, met minstens 350, 
misschien wel 400 bezoekers. 

• Veel oude bekenden elkaar daar weer getroffen hebben. 
• De wintercompetities van het biljarten en het kaarten nu afgelopen 

zijn, maar het biljarten en kaarten gewoon doorgaan. 
• Het sjoelen op de maandagmiddag en het darten op de 

donderdagochtend inmiddels een vast aantal deelnemers hebben, 
maar dat er nog meer leden bij kunnen, net als bij het jeu de boulen 
op de woensdagmiddag. 

• Er een windvanger geplaatst is naast het terras en we nu nog eerder 
buiten kunnen zitten. 

• De tuinploeg de bloembakken weer zomerklaar heeft gemaakt, het 
een fleurig geheel is geworden en alles, ook de tuin, er weer mooi 
groen bijstaat. 

• De vloer in Ons Kwartier weer eens behandeld is en er nu weer prima 
uitziet.  

• Dat ook de stoelen in Ons Kwartier onderhanden genomen gaan 
worden en we er binnenkort weer helemaal spic en span bijzitten. 

• Er in Ons Kwartier nu schilderijen hangen die zijn gemaakt door 
deelnemers aan CreAtelier D8. 

• CreAtelier D8, van Cor van Bommel, al ruim 7 jaar gevestigd is in de 
oostelijke vleugel van Onze School. 

• Er in de maand juli geen ONS uitkomt, maar we wel een Nieuwsbrief 
uitbrengen. 

• We gaan proberen nog wat kleine uitstapjes te organiseren deze 
zomer, maar dat er geen busreis komt naar de Floriade.   
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De woorden zijn  cryptisch omschreven. De oplossing in het gele vak van 
boven naar beneden.  
 
1 Doorzichtig voor drinkers (6) 
2 Zo is de spanning als de tatoeage wordt aangebracht (10) 
3 Hij spaart voor iets op de boterham (8) 
4 Wordt door een gierigaard geslaakt (9) 
5 Beklemmend videofilmpje (4) 
6 Steun voor een tijdelijke huishoudster 
7 Aandoening die we achter ons hebben (11) 
8 In dit vrouwenverblijf wordt vertraging op prijs gesteld (5) 
9 Dit kantoor is echt een grensgeval (6) 
10 Tieren bij het verlaten van de haven(8) 
11 Wereldwijd hoort men kleding te dragen (6) 
12 Laten vallen en in de steek gelaten (8) 
13 Poppenspel uit het Oosten (6) 
14 Zijn doel schoon houden (6) 
15 Met water morsen (7) 
 
Stuur uw oplossing per post of email naar de redactie  van de Nieuwsbrief 
voor zondag 19 juni (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 mei 2022 
Oplossing: HARINGTON en de prijswinnaar is Jose Melis 
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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 06 295 085 40 
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 
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 



23 

 

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 Activiteitencommissie 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 Arno Baks   tel 06 519 457 31 
Middag en Avond  Frits van Meijl  tel 06 291 326 31 
 
Vrijdag   Gerrit van Hees  tel 06 513 457 31 

Reserves   Anne Marie van Kuijk tel 06 360 400 19 
     
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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 Bijdrage van schrijverskring Literatuurke van Veerle Dietvorst   

Net zoals altijd  
De gaskachel loeit hier in de huiskamer. 
Het is veel warmer dan bij mij in huis. 
De deur blijft dicht, mag zelfs niet op een kiertje staan, 
nee, geen warmte mag er ontsnappen,  
net zoals altijd.  
De theepot, verscholen in een versleten theemuts  
staat er sterk te worden.  
Nog even en dan zie ik ze; 
twee theezakjes die drijven in het water,  
niet één, maar twee,  net zoals altijd.  
Op tafel staat een dienblad met servies. 
Mooie kopjes van dun porselein met een bloemetjesmotief. 
Daar wordt de thee straks voorzichtig ingeschonken. 
Ze staan ook nu weer klaar, speciaal voor de visite,  net zoals altijd.   
Oude foto’s staan op het dressoir.  
Ik kijk er even naar, sommige gezichten herken ik nog. 
Foto’s van hun kinderen en kleinkinderen,  
zij zijn het onderwerp van gesprek, net zoals altijd.   
Mijn blik gaat nu naar de andere tafel. 
Opa Wim volgt me in de richting waar ik naar kijk. 
Ik zie dat hij glimlacht wanneer onze ogen elkaar ontmoeten. 
Hij knikt, een duim gaat omhoog, net zoals altijd  
Alles ligt al klaar op die tafel.  
De sjoelbak met de ronde houten schijven. 
Het lijstje met de puntentelling van de vorige keer. 
De goudkleurige Parker-pen ligt er ook bij, net zoals altijd.  
"Vroeger was ik de kampioen van de sjoelclub geworden. 

Het is een kwestie van…", maar mijn gedachten dwalen af. 

Het verhaal ken ik al, maar Opa Wim wil het me vertellen 

dan glimlach ik en luister ik aandachtig naar hem, net zoals altijd.  

 

 


