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

 
 
 

Nieuwsbrief  nummer 12 december 2020 
 

Inleveren kopij uiterlijk zondag 15 november in de brievenbus Floralaan 17 
óf 

via email: nieuwsbrief.redactie@kpnmail.nl 
 
 
 

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

Ledenmutaties  oktober 2020 
 
 Nieuwe leden, die we van harte welkom heten: 
Mevr. C.M. Bongers 
Mevr. J.H.M. de Win 
 
  
Verhuisd: 
Mevr. A. Wijnen 
De heer L.A.J. Wijnen 
 
 
Overleden: 
De heer R.A.T. Liebe 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met dit verlies. 
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 Van de bestuurstafel 
 
Om maar met de deur in huis te vallen: ook in dit bericht van de  
bestuurstafel speelt corona weer een hoofdrol. Hoe graag hadden we weer 
eens een voorwoord willen schrijven over heel andere onderwerpen. 
 
Maar we ontkomen er niet aan,  ook aan de bestuurstafel valt niet te  
ontsnappen aan de overheersing van corona. Het virus verspreidt zich in rap 
tempo over de hele wereld en het einde is nog niet in zicht. In de krant, op 
radio en televisie lezen, horen en zien we bijna niets anders. 
 

In de vorige Nieuwsbrief vermeldden we nog vol optimisme, dat we met  
behulp van creatieve oplossingen toch weer enkele activiteiten  
(zoals volksdansen en kaarten), die al sinds de uitbraak van corona stil  
gelegen hadden, konden opstarten. Maar door de steeds maar toenemende 
besmettingen en de maatregelen als gevolg daarvan, moesten we deze  
activiteiten al weer stop zetten nog voordat ze weer begonnen waren.  
 

Nu hebben we weer een volgende stap moeten zetten, helaas een stap  

achteruit. Het virus grijpt zo snel om zich heen, dat het nodig is om de  

samenleving weer een stuk verder op slot te doen. Dinsdagavond 13 oktober 

hebben premier Rutte en minister De Jonge strenge maatregelen  

aangekondigd waar iedereen door geraakt wordt en dus ook onze vereni-

ging.  

 

Het bestuur neemt daarin haar verantwoordelijkheid en heeft besloten om 

Ons Kwartier vier weken te sluiten. Een grote teleurstelling voor alle  

vrijwilligers die zich met zoveel betrokkenheid inzetten voor het ontvangen 

van bezoekers en het organiseren van allerlei activiteiten.  

 

En vooral  ook een tegenvaller voor al onze leden, die daardoor de  

gezelligheid en de contacten moeten missen, waar juist in deze coronatijd 

extra behoefte aan is. Maar het is een noodzakelijke beslissing: we mogen 

bezoekers en vrijwilligers geen enkel risico laten lopen op besmetting.  

In deze tijd geldt: Blijf zoveel mogelijk thuis. 
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Niet leuk, zeker niet omdat we voor ons gevoel weer terug zijn bij af, we er 
een beetje moedeloos van worden omdat deze situatie al zo lang duurt en 
opzien tegen de lange, saaie winter die we voor de boeg hebben.  
 
Maar kom op, laten we de moed erin houden en proberen ons zo goed 
mogelijk door deze periode heen te slaan. Denken aan de gezondheid van 
onszelf en  van de mensen om ons heen staat met stip op de eerste plaats. 
Dat lukt onze leeftijdsgroep intussen heel aardig:  geen handen geven, maar 
vooral handen wassen; het houden van 1,5 meter afstand is moeilijk maar 
lukt steeds beter en een mondkapje dragen in de winkels went snel.  
 
Op de tweede plaats moeten we proberen positief te blijven. Dat is 
misschien niet altijd gemakkelijk, want zelfs de grootste optimist krijgt in 
deze tijd van thuis zitten wel eens een sombere bui. 
 
In een artikel over hoe de coronatijd door te komen stonden deze tips. 
Misschien staat er voor u iets bruikbaars bij: 
* Ga elke dag minsten een half uur, maar liefst wat langer naar buiten. 
* Beweeg mee met de oefeningen op TV: elke werkdag om 9.15 uur op 
NPO2 en om 10.15 op NPO1.  
* Stuur een handgeschreven kaart naar mensen die je met een berichtje van 
jou heel blij kunt maken. 
* Koop kleurpotloden en een kleurboek voor volwassenen en ga daarmee 
aan de slag. 
* Maak een legpuzzel of los kruiswoordwoordpuzzels of sudoku’s op. 
* Lees je favoriete boek nog eens. 
* Bak koekjes om uit te delen. 
* Zoek eens een recept op, dat je wel bewaard, maar nog nooit 
uitgeprobeerd hebt en doe dat nu. 
* Bekijk je oude fotoalbums nog eens. 
* Maak zelf wenskaarten voor de komende verjaardagen of voor Kerst. 
Waarschijnlijk heeft u zelf nog veel meer ideeën. 

 

We eindigen met het positieve gedichtje van het  8-jarig meisje Noor Duis. 
Toen de school gesloten was tijdens de vorige coronaperiode kreeg haar klas 
van de meester de opdracht om een gedicht over corona te maken. Ze had 
aan de meester gevraagd of het moest rijmen, dat hoefde niet. 
Op de volgende pagina leest U hoe het is geworden. 
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Gedicht 

Ik ben thuis.  

In mijn eigen huis. 

Ik speel met mijn Lego. 

En met mijn tablet. 

Maar de trampoline komt ook aan de beurt. 

Ik maak mijn huiswerk. 

Ik kan niet mee met boodschappen doen. 

Corona is nu de baas. 

Nu nog. 

We komen er overheen dat weet ik. 

Dan kunnen we weer naar buiten op straat. 

En dan kunnen we weer naar pretparken en de dierentuin. 

Was dat maar nu. 

Dan hadden we een vaccin. 

En dan kwam alles tot leven. 

Was dat maar zo. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Noor Nuis: “We komen er overheen dat weet ik.” 
Laten wij met net zoveel vertrouwen als dit 8-jarige meisje deze 
coronaperiode doorstaan. 
 
Het bestuur. 
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Activiteitenoverzicht maand november 2020 
 

ER VAN UITGAANDE DAT ONS KWARTIER WEER OPEN MAG, NA DE 4 
WEKEN SLUITING.  HOUD HET NIEUWS IN DE GATEN! ONDER ANDERE VIA 
WWW.SENIORENVERENIGINGMAARHEEZE.NL 
 
ONS KWARTIER ALLEEN TOEGANKELIJK NA HANDEN ONTSMETTEN EN 
INVULLEN VAN NAAM EN TELEFOONNUMMER!  
HOUD AFSTAND EN BLIJF GEZOND! 
 
 
 
 

 
Do 12  10.00  darten 
  13.30  biljarten competitie of  vrij 
  13.30  gezond bewegen  
  14.00  haakaan 
Zo 15  09.00  start lange wandeling  (duur ca 2 uur) 
  10.00  start korte wandeling  (duur ca 1 uur) 
 
 

Ma 16 09.00   tuinieren  
  10.00  kleuren voor volwassenen 
  13.30   sjoelen  
Di 17  12.00  eetpunt (maximaal 30 personen) 
  13.15  gezond bewegen 
  14.00  gezond bewegen 
Wo 18 09.00  bestuursvergadering 
  13.30  jeu de boules 
  13.30  naaimachine clubje 
Do 19  10.00  darten 
  13.30  gezond bewegen  
  13.30  biljarten competitie  of vrij 
  14.00  haakaan 
Vr 20  13.30  kienen (vooraf aanmelden max 28  personen)  
Zo 22  09.00  start lange wandeling  (duur ca 2 uur) 
  10.00  start korte wandeling  (duur ca 1 uur) 
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Ma 23 09.00  tuinieren  
  10.00  kleuren voor volwassenen 
  13.30  sjoelen 
  19.30  leesclub  
DI 24  13.15  gezond bewegen 
  14.00  gezond bewegen 
Wo 25 13.30  jeu de boules 
  13.30  naaimachine clubje 
Do 26  10.00  darten 
  13.30  biljarten competitie of vrij 
  13.30  gezond bewegen  
  13.30  fietsen 
  14.00  haakaan 
Zo 29  09.00  start lange wandeling  (duur ca 2 uur) 
  10.00  start korte wandeling  (duur ca 1 uur) 
      
Ma 30 09.00   tuinieren   
  10.00  kleuren voor volwassenen 
  13.30  sjoelen  
 
************************************************************** 
Deze maand weer een gedicht van schrijverskring Literatuurke en wel van 
Frans de Brouwer. Hij is kortgeleden lid van onze club geworden. 
 

Ooit niet krap genoeg  
Dan langzaam een constante 
Maar nimmer leeg  
En steeds begrensd 
Dan naar meer comfort 
Maar ook aan vulling rijker 
En dan ineens oneindig 
Aan één kant onbegrensd 
Maar vol is hij nog meer  
De ruimte tussen ons 
 
 
Frans de Brouwer 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende 
nummer. 

 

Horizontaal: 1 boomloze vlakte 5 fototoestel 10 deel v.e. boerderij 11 helde-
re ster 13 loofboom 14 Turks bevelhebber 16 bestuurbare slee 18 wurgslang 
19 kippenproduct 20 grootse vertoning 23 de onbekende 24 nachtrust 26 
kous 27 rangtelwoord 29 onderhuids vet 31 dierlijke uitwerpselen 32 hoge 
berg 34 pret 36 deel v.e. fiets 37 getal 39 plechtige gelofte 40 grote uil 41 in 
hoge mate 42 voertuig 43 woonboot 44 tropisch visje 46 varkenshok 48 ruil-
middel 51 vuisthandschoen 53 strijdperk 55 tijdperk 57 deel v.e. piano 59 
overdreven 60 kaarsenhouder 63 spil 64 een zeker iemand 66 sprookjesfi-
guur 67 komisch nummer 68 vlaktemaat 69 strook 71 boterton 72 treurig 73 
sportman. 

 

Verticaal: 1 sterk oplopend 2 bierpomp 3 extra large 4 schildknaap 6 blinde 
woede 7 plus 8 zeehond 9 deel v.d. dag 10 middagslaapje 12 opeenvolgend 
14 boomvrucht 15 grote bijl 16 mop 17 boender 20 vruchtennat 21 gaaf 22 
onderricht 25 eetbare stengelplant 28 kracht 30 stuk touw 31 watervogel 33 
bijbelse vrouw 35 Ned. rivier 36 platvis 38 ik 42 vulkaanmond 43 carnavals-
groet 45 friet 47 voorzetsel 49 akker 50 glorie 52 cachot 54 soort appel 55 pl. 
in Gelderland 56 op de wijze van 58 gewichtsaftrek 61 reukorgaan 62 kracht-
bron in een auto 65 voordat 68 vaartuig 70 circa 3,14 71 knock-out. 

 
************************************************************** 
 
Wie kunnen we blij maken met…….. 
 
een kunststof tuintafel met een zestal stoelen? Tafel wit, stoelen 4 x wit  
en 2 x blauw!   
 
Heeft u belangstelling: bel dan snel even naar Onze School 623589  
en u krijgt een reactie van een van de beheerders. 
 
 



10 

 

Wist u dat: 
 
 *We nu weer in een lockdown zijn beland en alle activiteiten in  
     Ons Kwartier” voorlopig zijn stopgezet 
*We hopen dat u er begrip voor heeft.  
*We iedereen sterkte wensen in deze moeilijke periode  
*Er in onze bibliotheek nog steeds mooie boeken te lenen zijn 
*Er ook puzzels geruild kunnen worden en er een grote keuze is 
*Het bij de puzzels wel is ‘voor wat hoort wat’ dus er een inleveren en dan              
 een andere puzzel meenemen 
*”Onze School” overdag meestal wel open is, omdat de andere huurders 
 nog doorgaan met hun activiteiten, zodat u bij de boeken en de  
 puzzels kunt 
*Alleen de ingang aan de Oude Boom geopend is 
*Het ‘gezond bewegen’ ook thuis mogelijk is, als u om 09.15u naar de tv 
 kijkt en meedoet met Olga Commandeur  
*Een dagelijks wandelingetje heel goed voor uw gezondheid is  
 
 
 
 
 
 
 
 
*We er vanuit gaan, dat er dit jaar geen Kerstvieringen zullen zijn in Ons 
 Kwartier 
*We al blij zijn als we wel weer open zijn en toch de kerstsfeer kunnen  
 proeven 
*We hopen op betere tijden, maar zo langzamerhand wel bang zijn dat die 
 er voorlopig nog niet aankomen 
*We graag een aantal nieuwe vrijwilligers aan u wilden voorstellen, maar 
 dat dat lastig is omdat u ze nu niet kunt ontmoeten in Ons Kwartier 
*De senioren vereniging een bijna nieuwe laptop heeft gekregen van een 
 van onze leden 
*We daar heel erg blij mee zijn en de gulle geefster heel hartelijk bedanken 
*De tuinploeg heel hard gewerkt heeft en bijna alle gras ’pollen’ een andere 
 standplaats hebben  gekregen 
*De tuin aan de Sterkselseweg er straks weer op en top bij ligt. 
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Bestuurssamenstelling Seniorenvereniging Maarheeze 
 
Voorzitter:  
Arno Baks,  tel 592019, email: arnobaks@upcmail.nl 
Secretaris: 
Willy Kuipers, tel 06 133 13 407,  
email: seniorenverenigingmaarheeze@gmail.com 
Penningmeester: 
Frits van Meijl, tel 06 291 32 631, email: frits.van.meijl@gmail.com 
Voorzitter Werkgroep Algemene Zaken/Activiteiten: 
AnneMarie van Kuijk, tel 06 360 40  019,  
email: annemarievankuijk@gmail.com 
Algemeen lid: 
Wil Thijssen , tel 592550 email: wil-thijssen@chello.nl 
Aspirant-bestuurslid namens  de beheerders: 
Willem van Gijzel, tel 06 510 644 27  email: willemvangijzel@gmail.com  
 
Notulist bestuursvergadering: Harrie Biemans tel 592818 
************************************************************** 
Beheerders overzicht Onze School Tel. Onze School   0495 62 35 89 
 
Maandag   Huub Peskens    06 - 304 392 05  
Late middag   Hans van den Akker 06 - 274 488 51 
Avond    Huub Peskens    06 - 304 392 05 

Dinsdag   Harrie van Horne  06 - 431 514 50 
Ochtend   Willem van Gijzel  06 - 510 644 27 

Woensdag   Beppie Draad  06 - 365 417 22 

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

Vrijdag   Gerrit van Hees  06 - 513 457 31 

Zaterdag   Wisselend 

Zondag   Wisselend 

************************************************************** 
 
Website vereniging: www.seniorenverenigingmaarheeze.nl 

Emailadres Nieuwsbrief: nieuwsbrief.redactie@kpnmail.nl 

mailto:willemvangijzel@gmail.com
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 Seniorenvereniging Maarheeze Belangenvereniging voor 50+ 
IBAN Banknummer: NL45 RABO 01307.05.969 
Opgericht 10 maart 1960 Ingeschreven bij K.V.K.-Eindhoven nr. 17229531  
  
Contributie: €  20,= per jaar 
  
Inschrijven: d.m.v.: inschrijfformulier te verkrijgen bij het secretariaat of in 
Ons Kwartier en inleveren in Ons Kwartier. 
    
Afmelden: gaarne schriftelijk óf via email bij de ledenadministratie: 
Schriftelijk: Peter Joppen, Bruine Akkers 17, 6026 DL Maarheeze. 
Via email: phwjoppen1946@kpnmail.nl óf ons.kwartier@kpnmail.nl 
 
******************************************************************** 

Contactpersonenen activiteiten: 
  
Bezorging Nieuwsbrief en Ons: Martien Heesterbeek tel 592255 
Biljarten: Martien Heesterbeek tel 592255 
Bloemschikken: Rita Masselink tel 06 295 08 540 
Computerclub: Jo van Megen tel 593303 
Darten: Tiny van Mierlo tel 06 384 99 953 
Eetpunt: Willy Kuipers tel 06 133 13 407 
Fietsen: Peter Joppen tel 593247 
Fotoclub: Anja Matheeuwsen, anja@luckymail.com  
Gezond bewegen: Diana Guns-van Casand tel 06 135 03 278 
Haakaan:  Inge Ploegmakers tel 06 409 43 404 
Kaarten: Leo Dekkers tel 592387 
Kienen: Mariet van Geldrop tel 592699 
Kleuren voor volwassenen: Diana Peskens tel 591741 
Koersballen: Angeline van Diesen tel 591502 
Leesclub: Wil Thijssen tel 592550 
Mannen van metaal: André Thirion 06 171 51  699 

Naaimachine clubje: Corrie Rozenveld tel 591027  
Nieuwsbrief: Else-Marie van Oirschot tel 591994 
Tuinieren: Tiny van Mierlo 06 384 99 953 
Volksdansen: Anny van Weert tel 593728 
Voorzitter Werkgroep Ouderenadviseurs: André Oud tel 591337 
Vrij kaarten op dinsdag / Wandelen: Harrie van Horne tel 592173 
Ziekenbezoek: Maria Rijkers tel 591523  


