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Van de bestuurstafel         
We zijn alweer aanbeland bij de laatste 
Nieuwsbrief van dit jaar. Nog even  
en we gaan 2022 afsluiten. Zo’n moment 
nodigt uit om terug te kijken naar wat 
is geweest en vooruit te kijken naar wat 
we er in 2023 van gaan maken.  
 
Terugkijkend zien we geen fijne start, door 
corona konden er in de eerste maanden 

van het jaar geen activiteiten plaats vinden. Ons Kwartier was gesloten, het 
was er stil en verlaten.Toen de lente aanbrak, kwam er met het nieuwe 
leven in de natuur ook in Ons Kwartier weer leven in de brouwerij. De 
activiteiten werden weer opgestart, eerst wat voorzichtig, maar al snel 
draaide alles weer op volle toeren. Wel was merkbaar dat de 
bezoekersaantallen nog wat achterbleven. Blijkbaar was het na de 
coronaperiode weer wennen om de deur uit te gaan en het gezelschap van 
anderen op te zoeken. 
 
De mooie zomer die we daarna kregen, maakte dat onze bezoekers bijna 
dagelijks een fijn plekje konden opzoeken op ons heerlijke terras. Aan het 
einde van die periode probeerde corona nog even de kop op te steken, maar 
gelukkig was dat snel voorbij en konden we volop genieten van de mooie 
nazomer, waaraan maar geen einde leek te komen.  
Naast van het mooie weer viel er ook veel plezier te beleven aan de vele 
activiteiten die aangeboden werden. De laatste maanden hebben we steeds 
kunnen werken met een volle activiteitenagenda. Naast de grote variëteit 
aan vaste activiteiten was en is er ook een grote keuze aan speciale 
bijeenkomsten en uitstapjes.  
 
Een aanbod waar we best trots op mogen zijn. En extra fijn is dat we kunnen 
constateren dat het steeds drukker en daarmee ook gezelliger wordt in Ons 
Kwartier. De bezoekersaantallen laten een stijgende lijn zien, iets waar we 
heel blij mee zijn.  
Dit betekent dat we goed bezig zijn met z’n allen en dat onze 

seniorenvereniging goed draait. Ondanks dat er in het land en de wereld om 

ons heen van alles aan de hand is om je zorgen over te maken kunnen we 

wat onze vereniging betreft 2022 afsluiten met een goed gevoel. 
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Dankzij de inzet van zoveel vrijwilligers hebben we dit resultaat kunnen 
bereiken. Al die activiteiten, plezierige bijeenkomsten en interessante 
uitstapjes, de gezelligheid en de goede zorgen in Ons Kwartier, het beheer 
en de zorg voor ons mooie gebouw en de tuin eromheen, iedere maand 
weer een Nieuwsbrief in de bus, dat alles en nog wel meer is het werk van 
onze grote groep enthousiaste vrijwilligers. Daarvoor heel veel dank 
vrijwilligers, samen met jullie, met onze trouwe bezoekers en met alle leden 
kunnen we terugkijken op een geslaagd 2022 voor onze Seniorenvereniging 
Maarheeze. 
 
Met dat positieve gevoel gaan we vol vertrouwen 2023 tegemoet. We 
wensen u allen heel fijne, hartverwarmende feestdagen toe, een gezellige 
jaarwisseling en alle goeds voor 2023.  
 
Het bestuur. 
 

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

Graag een bezoekje? 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Mocht u slecht ter been zijn of om een andere reden niet vaak van huis 
kunnen of willen gaan, dan is er altijd mogelijkheid om een bezoekje te 
ontvangen als u daar prijs op stelt. Neem contact op met  Wil Thijssen  
tel. 592550 of Willy Kuipers tel 06 133 134 07 en het wordt geregeld. We 
komen u graag bezoeken! 
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Herinnering: Kerstactie Seniorenvereniging Maarheeze,  
ook u kunt meedoen!   
 
In deze Kersttijd gaan we met elkaar 
weer levensmiddelen verzamelen om 
daarmee kerstpakketten samen te 
stellen voor gezinnen die wel een 
extraatje kunnen gebruiken met de 
feestdagen.  
 
Sociaal makelaar Marina Bukkems 
weet wel in welke gezinnen dat het 
meest van pas komt. Alle houdbare 
producten en lekkernijen, die niet 
over de datum zijn, zijn welkom.  
 
Het gaat echt om de dagelijkse 
behoeften en dan misschien nog net even wat speciaals om het pakketje 
wat leuker te maken. Wilt u wat geven, maar weet u niet direct wat, dan 
mag het ook een envelop zijn met een geldbedragje, zodat daar spullen 
voor in de pakketten van gekocht kunnen worden. Een cadeaubon van een 
van onze plaatselijke middenstanders zou nog handiger en zeker ook heel 
erg welkom zijn. 
 
U kunt uw bijdrage inleveren in Onze School (Ons Kwartier)  in de week van 
12 t/m 16 december overdag van 10.00-16.30 uur. We hopen een aantal 
mooie kerstpakketten samen te stellen en daarmee gezinnen die het goed 
kunnen gebruiken een fijne Kerst te bezorgen.  
 
Iedereen die iets kan missen is van harte uitgenodigd deze actie te steunen. 
De kersttijd is immers  bij uitstek een periode om te delen met wie het 
minder heeft.  
 
Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage. 
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Op woensdag 14 december is er gelegenheid tot het maken van 
kerststukjes.  
 
Er zijn die dag 2 sessies: in de ochtend van 10.00 tot 12.00u en in de 
middag van 13.30 tot 15.30u.  
 
Rita Masselink, die ook vaak de prachtige creatieve bloemstukjes maakt 
voor Ons Kwartier gaat deze kerstworkshops verzorgen.  
Zij krijgt hierbij hulp van Hetty Winkelmolen en  Elly van Velthoven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per keer kunnen maximaal 12 personen deelnemen. Er wordt gezorgd voor 
oasis, groen, mos etc.  maar neem zelf een bakje, plat bord of een schaal, 
een snoeischaar, wat takken en/of kerstdecoraties mee. En wil je er 
bloemen in verwerken dan moet je die zelf meenemen.  Heb je nog mooie 
rode appeltjes in je tuin, bessen, ligustertakjes etc. dan zou je die ook mee 
kunnen nemen. De kosten bedragen € 7.50   
                                                                                                                                                           
P.S. Als je bloemen wilt verwerken, dan heb je van roosjes het langste 
plezier! 
Aanmelden kan vanaf nu tot vrijdag 9 december 17.00u. Je zult er snel bij 
moeten zijn want ook hierbij geldt weer: vol is vol. 
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Kerstviering 

 

Twee jaar was het niet mogelijk door corona, maar nu kan het gelukkig 
weer: op vrijdag 16 december gaan we een mooie kerstviering houden in 
Ons Kwartier.  
 
We zijn heel blij dat we deze traditie weer op kunnen pakken, want juist in 
de donkere decembermaand is het zo fijn om gezellig samen te zijn en met 
elkaar te genieten van de kerstsfeer. 
Daarvoor is een passend programma samengesteld, waarin koffie/thee met 
een kersttraktatie, een kerstverhaal, een lekkere lunch en sfeervolle muziek 
niet ontbreken.  
 
Deze kerstviering begint om 
11 uur, inloop vanaf 10.30 uur. 
Prijs: € 10,- 
Op donderdag 1 december 
van 10.00-12.00 kunt u in Ons 
Kwartier  toegangskaartjes 
kopen. Wees er op tijd bij, 
want: vol is vol. 
 
De muziek tijdens de kerstvie-
ring wordt verzorgd door het 
duo Maestro & Co. Hun reper-
toire bestaat uit een keur aan 
mooie en gezellige  
Nederlands-talige liedjes, met 
daarin ook een aantal heel 
leuke liedjes van Toon Hermans, want daar zijn zij fan van. 
De liedjes worden afgewisseld met gevarieerde instrumentale muziek, met 
o.a. sfeervolle Franse muziek en musettes met een eigen 'sound' door bij-
zonder samenspel van accordeon en gitaar. 
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Oh dennenboom ... ‘Licht in de 
duisternis’  
 
Nog even en het is Kerstmis. We 
kijken er verlangend naar uit om na 
een jaar van jachten en jagen samen 
met familie, vrienden en bekenden 
te genieten van enkele dagen rust, 
gezelligheid en sfeer.  
 
Het is goed om even pas op de plaats 
te maken, te feesten en de accu op 
te laden voor weer een nieuw jaar 
vol onzekerheden.  
 
Dat doen wij mensen rond deze tijd 
van het jaar al eeuwenlang. Het zit 
als het ware in onze genen. Onze 
voorouders beseften dat het 
bijzondere dagen waren. Het waren 
de donkerste dagen van het jaar, de 
zon stond op z’n laagste punt.  
 
Het was de winterzonnewende. De Romeinen vierden de geboorte van 
zonnegod Mithras en de Germanen hielden Joelfeesten. De weg terug naar 
het licht was begonnen en dat moest gevierd worden. Later koos de 
katholieke kerk, heel slim, dit tijdstip om de geboorte te vieren van hun god: 
Christus. Zo werd een eeuwenoud gebruik naadloos ingepast in de 
christelijke kerk.  
 
Bij de Germanen hing men in de Joelperiode (13 dagen) groene twijgen op 

en liet lichten branden als afweermiddel tegen boze geesten. Later werden 

dat bomen die men met kaarsen versierde; de meest primitieve vorm van de 

kerstboom. De wintergroene boom symboliseerde de kracht van de natuur 

die dood lijkt maar in de lente weer tot leven komt. Het licht bracht hoop 

rond de langste nacht van het jaar.  

Het versieren van de kerstboom zoals we dat nu kennen ontstond in de 16de 
eeuw in de Elzas, rond Straatsburg, zo melden de oudste geschriften die 
hierover te vinden zijn. Daar hing men kleurige papieren rozen, klatergoud, 
appels, suikers, wafeltjes en ander snoepgoed in de boom.  
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En op Driekoningen (de 13de dag van het Germaanse Joelfeest) kregen de 
kinderen het snoepgoed door aan de boom te schudden. Pas in de 17de 
eeuw werd de kerstboom samen met de kerststal hét symbool van Kerstmis. 
Aanvankelijk alleen in kerken en bij welgestelde burgers. Het duurde nog tot 
de beginjaren van vorige eeuw voordat de kerstboom tot de huiskamer van 
de gewone burger doordrong. En dan alleen nog maar in de grote steden, 
pas na de vijftiger jaren was de kerstboom overal ingeburgerd. 
 
Het versieren van de boom wordt de laatste jaren door de commercie 
verheven tot ware kunst, met liefst elk jaar een ander thema. Goed te weten 
dat de kerstballen symbool staan voor de verboden vruchten van de boom 
uit het Paradijs en de piek de ster voorstelt die de 3 koningen de weg naar 
de kribbe wees.  
 
Voor welke versieringen u ook kiest: mooie dagen toegewenst! 
 
Naar Chrit Merckelbagh. 
************************************************************** 
Het komt er weer aan, de gezellige bijeenkomst op 2e Kerstdag  
in Ons Kwartier.  
 
Voor diegenen, die er behoefte aan 
hebben anderen te ontmoeten, is 
Ons Kwartier op tweede Kerstdag  
weer geopend. Samen zullen we  
zorgen voor gezelligheid, muziek en 
ook de inwendige mens wordt niet 
vergeten. 
 
Om 14.30u gaan de deuren open en 
verwachten we iedereen die daar 
zin in heeft in Ons Kwartier.  We 
vragen om tijdig aan te melden, 
zodat we weten wat we in moeten 
kopen. De bijdrage voor deze middag is vastgesteld op € 7.50 p.p. voor de 
hapjes die geserveerd worden.  
 
Aanmelden kan tot woensdag 16 december om 12.00 uur.  

Weet dat u welkom bent. 

    Tweede 
     Kerstdag 
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Nieuwe beheerders voor Ons Kwartier en Onze School:  
In de loop van de novembermaand zijn er 2 nieuwe beheerders begonnen in 
Ons Kwartier cq Onze School en zij stellen zich hierna even aan u voor:  
Men heeft mij gevraagd om iets te vertellen over mijzelf.  
Ik ben Hetty Winkelmolen en ik 
ben getrouwd met  
Rens Winkelmolen. In juli 2022 
ben ik na 45 werkjaren gestopt. 
Mijn laatste werkgever was de 
gemeente Eindhoven, hier ben ik 
werkzaam geweest als  
functioneel- beheerder. Ik  
beheerde samen met mijn colle-
ga’s een applicatie die vergunnin-
gen regelt. Denk aan  
omgevingsvergunning,  
horecavergunning en toezicht/
handhaving op de vergunning. 
Rens is al eerder gestopt met  
werken en via Beppie aan de slag 
gegaan in Ons Kwartier op  
woensdagmiddag en later 2x per 
maand op de maandagmiddag erbij. Door zijn enthousiaste verhalen ben ik 
op maandagmiddag, samen met Rens en onder begeleiding van Anne Marie 
mee gaan lopen op school. Sinds kort ben ik nu op maandagmiddag beheer-
der en Rens gastheer en samen ontvangen wij jullie graag in Ons Kwartier. 
Soms zie je ons even niet, want een van onze hobby’s is reizen. Wij hebben 
al diverse reizen gemaakt in Europa, maar ook daar buiten. Door een van 
onze reizen is een andere hobby ontstaan, nl. Indisch Koken, dan is Rens de 
kok en ik zijn assistent. 
Daarnaast stappen wij graag op de fiets voor een mooie fietstocht in Neder-
land of in Duitsland. Is het weer minder dan trekken wij onze loopschoenen 
aan voor een mooie wandeltocht. 
Ook zie je mij regelmatig in sportschool ‘Any Times’ om te spinnen of  
body pumpen.  
O, ja dit mag ik niet vergeten, lezen, dat is ook wat ik graag doe. 
Tot ziens op Onze School. 
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Op de donderdagochtend is dat Paul Linders: 
 
Hallo, 
 
Mijn naam is  Paul Linders en ben de nieuwe beheerder op de  
donderdagvoormiddag.  
 
Ik ben een Vlaming uit Antwerpen en woon sinds mei 2021 in  
Maarheeze bij mijn partner Annie Kopmels.  
 
Haar heb ik  leren kennen in 2017 op de Caminho Português 
aar Santiago de Compostela. 
 
Ik  heb 4 kinderen en  
6 kleinkinderen. 
 
In het verleden was ik ook vrijwilli-
ger als penningmeester bij de  
wandelclub Olympic Deurne.  
 
Daarnaast ben ik nog actief bij het 
Vlaams Compostela genootschap 
als informant voor toekomstige 
pelgrims en ook bestuurslid in Ant-
werpen. 
 
Mijn hobby’s zijn fotograferen (lid 
van de fotoclub van de senioren-
vereniging) en films produceren. 
 
Regelmatig ga ik op wandelvakan-
tie, zo ben ik onder andere al een 
aantal keer naar Santiago gestapt als pelgrim. 
 
 
Ik kijk er naar uit veel Maarheezenaars te leren kennen in Onze School. 
 
 
 



12 

 

 Opbrengst Najaarsactie Sam’s Kledingactie Maarheeze 
 

 
 
 
Ieder voorjaar en najaar organiseert 
Sam’s Kledingactie een aantal  
speciale landelijke actiedagen, om 
zo extra veel kleding op te kunnen 
halen voor het goede doel.  
 
 
 
 
 
 
 

Van 1 t/m 6 oktober jl. was de jaarlijkse Najaarsactie in Maarheeze en daar 
is, onder aanvoering van mevrouw Rijkers en de heer Van Velzen, maar liefst 
1.495 kilogram kleding ingezameld. 
 
Stichting Sam’s Kledingactie is erg blij met deze opbrengst en wil langs deze 
weg alle vrijwilligers en donateurs heel hartelijk danken voor dit mooie  
resultaat. 
 

De kleding die is ingezameld wordt verkocht naar het buitenland, waar de 
kleding als nette, draagbare 2e hands kleding weer op de markt wordt  
gebracht voor mensen die niet veel te besteden hebben. 
Het geld wat met de verkoop van deze kleding wordt opgehaald wordt  
vervolgens geschonken aan een goed doel. 
Deze keer is dat een project van Cordaid voor hulp aan schoolkinderen in 
Burundi. 
  
Projecten 
Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die 
zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd kunt u 
terecht op www.samskledingactie.nl 
 

about:blank
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Met de Museum Plus Bus naar het Kunstmuseum in Den Haag. 
De seniorenvereniging kan in 2023 weer een reis naar een museum maken 

met De Museum Plus Bus. Deze keer bezoeken we op donderdag 9 februari 

2023 het Kunst Museum in Den Haag. 

Voor degenen die nog niet van de Museum Plus Bus hebben gehoord, hier-

bij een korte uitleg over deze organisatie: 

De Museum Plus Bus rijdt voor groepen ouderen die zonder deze bus niet 

meer gemakkelijk  in staat zijn een museum te bezoeken. Dat kan te maken 

hebben met leeftijd of lichamelijke conditie. De aangeboden reis wordt 

mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. De reis is voor leden van onze 

vereniging gratis, voorwaarde is dat deelnemers de leeftijd van 70 jaar be-

reikt hebben. Is de lichamelijk conditie niet goed genoeg om zelfstandig 

het museum te bezoeken dan mag je vanaf 65 jaar deelnemen. 

Voor wie met een rolstoel gaat of om een andere reden niet zelfstandig 
kan reizen moet er een begeleider meegaan. Zorg dat dit vooraf geregeld 
wordt, waardoor je verzekerd bent van een fijne dag met goede onder-
steuning. Voor de begeleiders geldt geen leeftijdsgrens. 
Het aantal rolstoelen en rollators dat in de bus mee kan en dat ook in het 
museum gebruikt kan worden is niet onbeperkt dus geef het hulpmiddel bij 
aanmelding ook meteen aan. 
De lunch in het museumrestaurant wordt gezamenlijk genoten en wordt 
door de deelnemers zelf betaald. De Museum Plus Bus heeft afspraken met 
het restaurant over een vriendelijke prijs. Als we de prijs van de lunch heb-
ben afgesproken wordt die zo snel mogelijk bekend gemaakt. 
 
HET KUNSTMUSEUM IN DEN HAAG 
Als je van buiten en binnen naar het gebouw van het museum kijkt is dit al 
een kunstwerk op zich. De ontwerper is H.P. Berlage en het is gebouwd in 
het begin van de jaren dertig van de vorige eeuw. Het is een art- deco 
kunstwerk van buiten met strakke vormen in een gele kleur en van binnen 
met geweldige kleuren en details. 
Het is een museum voor moderne kunst en kunstnijverheid (bv. Delfts 
Blauw). 
Verdere informatie volgt nog  
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Samen de jaarwisseling vieren 
 

Op 31 december staat er een heel nieuwe activiteit op het programma:  
gezellig samen de overgang naar het nieuwe jaar vieren in Ons Kwartier. We 
gaan er een heel plezierige avond van maken met leuke activiteiten en de 
nodige bijpassende hapjes en drankjes. Vanaf 20.00u bent u welkom om 
met elkaar deze laatste avond van het jaar door te brengen. Er zijn  
oliebollen, er wordt voor lekkere hapjes gezorgd en om 00.00u brengen we 
een toast uit op het nieuwe jaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zullen zorgen voor spelletjes, er kan tv gekeken worden, natuurlijk 
draaien we gezellige muziek en misschien zijn er wel mensen die een dansje 
willen wagen. Heeft u leuke ideeën voor het invullen van deze avond, meldt 
u dan, want wij staan open voor leuke dingen.  
 
De prijs voor deze avond bedraagt € 29,50 all-in. Dat wil zeggen dat alle 
drankjes en hapjes, de oliebollen, het eten dat er is en de toost op het  
nieuwe jaar daarbij inbegrepen zijn. Aanmelden voor deze speciale avond is  
mogelijk t/m vrijdag 23 december 12.00 u. 
 
Daarna is Ons Kwartier gesloten. 
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De lange wandeling op zondagochtend 

 
Elke zondagochtend staat van 9.00-11.00 uur de lange wandeling op het 
programma. Iedereen die zin heeft in een frisse zondagochtendwandeling 
kan daaraan meedoen. Een aantal trouwe wandelaars is praktisch iedere 
zondag van de partij, maar wie af en toe eens mee wil lopen is ook van  
harte welkom. Aanmelden hoeft niet. Wie om 9.00 uur present is op het 
terras bij Onze School aan de Stationsstraat loopt gewoon mee. In de  
natuur rondom Maarheeze is het heerlijk wandelen, er zijn volop mogelijk-
heden waardoor er iedere zondag weer een andere route gevolgd kan  
worden. Enkele vaste deelnemers en zeker Gerrit van Hees kennen in de  
omgeving alle wegen tot de kleinste paadjes toe, waardoor de andere lo-
pers vaak nieuwe stukjes natuur in de omgeving ontdekken. Er wordt altijd 
stevig de pas ingezet, in die twee uur wordt 10 à 11 km afgelegd, zonder 
pauze. Onder het lopen wordt er gezellig gekletst en natuurlijk genoten van 
alles wat de natuur in de verschillende seizoenen te bieden heeft. Het is 
gewoon een heerlijk sportief begin van de zondag. Wie het wel iets lijkt om 
aan deze gezonde en plezierige activiteit mee te doen hoeft alleen maar om 
9.00 uur op de genoemde plaats aanwezig te zijn en wandelt dan lekker 
mee. Iedereen is welkom! 
Op de foto de groep die op de laatste zondag van oktober genoot van een 
heerlijke wandeling in De Pan. 
 
Foto gemaakt door Karel van de Ven. 
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Activiteitenoverzicht maand december 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   09.00  tuinieren 
   10.00  kleuren voor volwassenen   
   13.30  sjoelen 
Dinsdag  10.00  volksdansen 
   13.00   mannen van metaal 
   13.30  gezond bewegen 
   13.30  vrij kaarten, sjoelen, darten, rummikub etc. 
Woensdag  13.30  koersballen 
Donderdag  10.00  darten 
   13.30  biljarten competitie leden de Doorzetters 
   14.00  haakaan 
   19.30  kaarten competitie: rikken en jokeren 
Zondag  09.00  lange wandeling 
   10.00  korte wandeling 
 
Bijzondere  activiteiten in december: 
Vrijdag 2  09.30  fotoclub 
   09.30  nordic walking (gaat voorlopig niet door) 
Dinsdag 6  19.00  bestuursvergadering 
Vrijdag 09  13.30  kienen 
Maandag 12  13.30  Repair Cafe  (lokaal 29) 
Dinsdag 13  11.00  bakkie troost 
   12.00  eetpunt, aanmelden tot vr 9 dec 12.00 u 
   19.00  bestuursvergadering 
Woensdag 14 10.00  kerstbloemschikken (aanmelden zie pag. 6) 
   13.30  kerstbloemschikken (aanmelden zie pag. 6)  
Vrijdag 16  09.30  nordic walking (gaat voorlopig niet door) 
   11.00  kerstviering (kaartverkoop op do 1 dec 
     van 10.00 tot 12.00 u) 
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Vervolg bijzondere activiteiten in december 
 
Zondag 18  24.00  inleveren kopy Nieuwsbrief 
Dinsdag 20  19.30  4e filmavond van het seizoen 
     “A Christmas Carol” of een andere  
     kerstfilm 
Maandag 26   14.30  2e Kerstdag bijeenkomst, inloop vanaf  
     14.30 u, aanmelden tot 16 dec 17.00 u 
Zaterdag 31  20.00  Oudejaarsavond bijeenkomst 
     Inloop vanaf 20.00 u 
     Aanmelden tot 23 dec 12.00 u  
De activiteiten op 26 en 31 dec. gaan alleen door als er voldoende 
aanmeldingen zijn, maar er geldt ook Vol is Vol.  
Januari 2023 
Zaterdag 07  14.00  Nieuwjaarsreceptie 
************************************************************* 
ALGEMEEN:   De zondagse wandelingen starten en eindigen bij  
Onze School. Om 09.00u de lange wandeling en om 10.00u de korte  
wandeling. Aanmelden is niet nodig, maar ben wel op tijd aanwezig.   
De biljarts kunnen tijdens de huiskamer uren door leden en niet leden  
worden gereserveerd.  
‘s Middags zijn de biljarts alleen voor leden en op de donderdagmiddag 
alleen voor leden van biljartclub “de Doorzetters”. Tijdens speciale  
activiteiten kan er niet gebiljart worden.    
 
VRIENDELIJK VERZOEK 
Vriendelijk maar dringend verzoek aan iedereen om bij een activiteit, 
waarvoor betaald moet worden, dit direct bij het inschrijven te doen of na 
telefonische aanmelding vóór de uiterste aanmelddatum. 
Aanmelden betekent betalen en als u zich wilt afmelden, dan moet dat  
gebeuren voor de uiterste aanmelddatum. Daarna is het helaas onmogelijk 
om geld terug te krijgen, u kunt in zo’n geval eventueel zelf voor een  
vervanger zorgen.     
Gezien het feit dat er regelmatig leden niet komen die zich hebben  
aangemeld of leden wel komen, die zich niet hebben aangemeld, maken we 
vanaf 1 januari 2023 voor betaalde activiteiten toegangskaarten, die pas na 
betaling worden verstrekt. 
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 Succesvolle start van het Repair Café 
 
Op maandag 7 november jl. ging het Repair Café van start. Het was natuur-
lijk even afwachten hoe het zou gaan zo’n eerste keer. We kunnen u vertel-
len dat het helemaal geslaagd is. De vijf vrijwilligers zijn vol enthousiasme 
aan de slag gegaan en ze hadden meteen volop werk. Er zijn die middag  
12 personen geweest die iets meebrachten wat ze heel graag gerepareerd 
wilden hebben. De sfeer was heel erg gezellig, er werd hard gewerkt en een 
praatje en een kopje koffie/thee hoorden er natuurlijk ook bij.  
 
Het gaf onze handige reparateurs veel voldoening om mensen te kunnen 
helpen. Zij waren net zo blij met het resultaat als de bezoekers die naar huis 
konden met een apparaat dat weer gebruikt kon worden. Er zijn ook nog 
wat spullen achtergebleven waar nog aan gewerkt moet worden, daar gaan 
de mannen nog mee aan de slag. Zodra zij daarover iets meer weten hoort 
u dat ook. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Repair Café is dus elke eerste maandag van de maand geopend van 
13.30-16.30 uur. De eerste maandag van december valt op 5 december. Dat 
is voor de meeste mensen niet zo’n handige datum. Daarom schuiven we 
deze keer het Repair Café een weekje door, naar maandag 12 december. 
 
Kom gerust eens kijken en neem dat apparaat mee dat u niet meer aan de 
praat krijgt, maar dat misschien nog veel te goed is om weg te doen. Alle 
kans dat in het Repair Café reparatie nog mogelijk is. Pak die kans! 
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 Ledenmutaties oktober/november 2022 

 

Wij zijn blij als nieuwe leden te mogen  

begroeten: 

 

 Marina Bukkems– te Dorsthorst 

 Irmgard van Seggelen 

 

 

We hopen dat jullie je snel thuis voelen bij onze vereniging en we  

ontmoeten jullie heel graag bij een van onze activiteiten 

 
 

Afmelding  / Bedankt 

                    Johan Alphenaer 

          Ingrid Hemken 

          Cees Waaijer 

 

 

In de afgelopen periode hebben we wegens overlijden afscheid moeten 

nemen van: 

        

         Nelly Konings 

 

 
We wensen de nabestaande heel veel sterkte 
om dit verlies te verwerken 
 

 



20 

 

Plant van de maand: Mozes in het biezenmandje 

Ook wel 
eendagsbloem 
genaamd. De 
naam Mozes in 
het biezen 
mandje dankt 
hij aan het feit 
dat de 
omwindsels 
van de 
bloemen op 
een soort 
mandje lijken. 
Eendagsbloem 
is duidelijk: hij 
bloeit maar 1 dag, maar wel elke dag een nieuwe bloem. En heel lang: van 
juni tot eind oktober.   
 
Dank zij de lange nazomer zijn er zelfs nu nog bloemen te zien. De latijnse 
naam Tradescantia komt van de Belgische hovenier Johan Tradescant die 
de wereld afreisde op zoek naar nieuwigheden en de plant hier 
introduceerde. Hij stierf in 1662. Andere bronnen  noemen John Tradescant 
sr. en zijn zoon John jr.  als vinders van deze plant in Noord Amerika. Zij 
werkten als hovenier aan het hof van Karel de eerste van Engeland. 
Er bestaan ruim 50 soorten Tradescantia, van kamerplant tot vaste plant. 
Onze vaste plant heeft paars/blauwe bloemen maar je kunt hem ook 
vinden in de kleuren rose en wit. Het is een sterke plant, winterhard, en 
gemakkelijk te vermeerderen ofwel door scheuren of zaden. Die zaden 
worden gul uitgestrooid en het is zaak om de zaailingen snel te verwijderen 
als je ze niet wilt, want ze wortelen meteen knoervast. Het blad is 
grasachtig en het schijnt dat hij konijnen op afstand houdt, tegenwoordig 
niet echt een probleem omdat het slecht gaat met de konijnen. Hoewel je 
overal leest dat de plant van vocht houdt, heeft hij de kurkdroge zomer 
heel goed doorstaan, klimaatbestendig dus! 
Nel Meulman 
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De laatste blaadjes worden geruimd en nu is het wachten op de  

sneeuwvlokken 

   

  

Foto Huub Peskens 

   

   

   

  

 

 

 

De uitreiking van de  

Groenprijs 2022  

aan een delegatie van de  

tuinploeg 
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Wist u dat: 
• Er nog heel wat bijzondere activiteiten op het programma staan waar 

we veel van onze leden verwachten. 
• Als u dit leest de bijzondere Algemene Ledenvergadering net wel of 

nog net niet geweest is en u in dat laatste geval nog kunt aanschuiven 
op woensdag 30 november. 

• De “Heren van het Atelier” uit Nuenen er daarna een aangename  
 middag van gaan maken. 
• U dan al wel heeft kunnen genieten van het optreden van een groot 

“Klein Orkest”. 
• Ook Rose-Marie Hendrikx haar tweede muziekmiddag heeft gehad en 

wij hopen dat ze volgend jaar weer terugkomt. 
• Op tweede Kerstdag er weer een middag is voor iedereen die in Ons 

Kwartier andere mensen wil ontmoeten. 
• Nieuw dit jaar is het open zijn op Oudejaarsavond, gezellig in Ons 

Kwartier de uren en minuten aftellen naar het jaar 2023, onder het 
genot van oliebollen, later op de avond een kleine maaltijd en een 
toost op het komende jaar om 00.00u 

• Er mensen gevraagd worden, die het  leuk vinden om kinderen voor te 
lezen. U daarvoor eens op de grote poster van de gezamenlijke biblio-
theken  moet kijken. Deze poster hangt ook op het prikbord bij de  

 ingang Oude Boom. 
• Men op zoek is naar mensen die willen voorlezen aan kinderen en dan 

met name die kinderen die een taalachterstand hebben.          
• Een telefoontje naar de bieb in Budel u ook duidelijkheid geeft over 

de zoektocht naar vrijwilligers die willen voorlezen.  Zij blij, u blij en 
zeker de kinderen die hun taalachterstand kunnen inhalen. 

• Er deze maand weer kerstpakketten gemaakt worden voor mensen 
die het veel minder hebben dan de meesten van ons. 

• U daar tussen 12 en 16 december ook uw bijdrage aan kunt leveren.  
• Houdbare etenswaren, die niet over de datum zijn en misschien iets 

speciaals voor de kerst, eventueel een cadeaubon van een van de  
 winkels in ons dorp. 
• Er heel veel kleine dingen zijn waar je iemand mee kunt verrassen. 
• We erg blij zijn met onze nieuwe beheerders en we inmiddels dus een 

internationale crew opgebouwd hebben. 
• We iedereen fijne feestdagen wensen. 
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Korting bij zorgverzekeringen 
 
Via collectief KBO-Brabant bij VGZ, CZ en Zilveren Kruis/Aon 
Drie zorgverzekeraars bieden u als lid van KBO-Brabant collectiviteitsvoorde-
len op uw zorgverzekering: VGZ, CZ en Zilveren Kruis/Aon. Premiekorting 
geven op de basisverzekering mag wettelijk per 2023 niet meer, maar op de 
aanvullende verzekering nog wel. Daarnaast krijgt u bij een aanvullende 
zorgverzekering van VGZ en de aanvullende zorgverzekering CZ Leden uw 
contributie voor KBO-Brabant tot maximaal 25 euro per jaar vergoed. Hier-
onder zetten we per verzekeraar de korting en voordelen per 1 januari 2023 
op een rij. 
 
VGZ  
Korting 
Bij VGZ krijgt u 15 procent korting op uw aanvullende verzekering als u kiest 
voor VGZ Zorgt Goed, VGZ Zorgt Beter en VGZ Zorgt Best via het collectief 
van KBO-Brabant. Welke vergoedingen onder deze verschillende verzekerin-
gen vallen, kunt u bekijken op www.vgz.nl/kbo-brabant. 
Daarnaast krijgt u via KBO-Brabant 5 procent korting op een Tandverzeke-
ring van VGZ. 
Bent u al bij VGZ verzekerd, maar nog niet via het collectief van KBO-Brabant 
of via een collectief van een andere organisatie? Via MijnVGZ of de VGZ-app 
kunt u uw polis omzetten naar de collectieve zorgverzekering van KBO-
Brabant. Gebruik daarvoor het collectiviteitsnummer van KBO-Brabant 
voor VGZ: 87718266. U kunt ook bellen naar (088) 131 12 34. 
Op www.vgz.nl/kbo-brabant vindt u meer uitleg en een instructiefilmpje. 
 
Contributie KBO-Brabant retour 
Als u kiest voor de aanvullende verzekering VGZ Zorgt Goed, VGZ Zorgt Beter 
of VGZ Zorgt Best via het collectief van KBO-Brabant, dan krijgt u per jaar tot 
maximaal 25 euro retour van uw lidmaatschapsgeld voor KBO-Brabant. U 
kunt uw betalings- en lidmaatschapsbewijs aanvragen door het invullen van 
een formulier op www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel. Dit bewijs kunt u indie-
nen bij VGZ, op dezelfde manier als gewoonlijk uw facturen voor zorgkosten. 
Zijn u en uw partner beiden lid van KBO-Brabant? Dien het lidmaatschapsbe-
wijs dan voor beiden apart in. 

http://www.vgz.nl/kbo-brabant
http://www.vgz.nl/kbo-brabant
http://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel
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Vervolg van pag. 23 Korting bij zorgverzekeringen 
 
CZ  
Korting 
Bij CZ krijgt u 10 procent korting op uw aanvullende verzekering als u kiest 
voor de aanvullende verzekering CZ Leden. Kiest u een andere aanvullende 
verzekering van CZ, dan krijgt u deze korting niet; wel zijn er andere voorde-
len. Welke vergoedingen onder de aanvullende verzekeringen van CZ vallen, 
kunt u bekijken op www.cz.nl/kbo-brabant 
 
Bent u al bij CZ verzekerd, maar nog niet via het collectief van KBO-Brabant 
of via een collectief van een andere organisatie? Via MijnCZ kunt u uw polis 
omzetten naar de collectieve zorgverzekering van KBO-Brabant. Gebruik 
daarvoor het collectiviteitsnummer van KBO-Brabant voor CZ: 14103648. U 
kunt ook bellen naar (088) 555 77 77. 
Als u nu via uw KBO-Afdeling of KBO-Kring collectief verzekerd bent bij CZ, 
dan wordt uw polis per 1 januari 2023 automatisch omgezet naar het collec-
tief van KBO-Brabant. 
 
Contributie KBO-Brabant retour 
Als u kiest voor de aanvullende verzekering CZ Leden via het collectief van 
KBO-Brabant, dan krijgt u tot 25 euro retour voor uw lidmaatschap van KBO-
Brabant. U kunt uw betalings- en lidmaatschapsbewijs 2023 aanvragen door 
het invullen van een formulier op www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel. Dit 
bewijs kunt u indienen bij CZ, op dezelfde manier als gewoonlijk uw facturen 
voor zorgkosten. Kiest u een andere aanvullende verzekering van CZ, dan 
geldt deze contributieteruggave niet. 
Zijn u en uw partner beiden lid van KBO-Brabant? Dien het lidmaatschapsbe-
wijs dan voor beiden apart in. 
 
Zilveren Kruis via Aon  
Korting 
Via Aon krijgt u 10 procent korting op uw aanvullende verzekering van Zilve-
ren Kruis als u kiest voor het collectief van KBO-Brabant. Welke vergoedin-
gen onder de aanvullende verzekeringen vallen, kunt u bekijken 
op www.aonverzekeringen.nl/zorg/kbobrabant. Daarnaast krijgt u via KBO-
Brabant 10 procent korting op het tandpakket van Zilveren Kruis/Aon 

http://www.cz.nl/kbo-brabant
http://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel
http://www.aonverzekeringen.nl/zorg/kbobrabant


25 

 

Vervolg van pag. 24 Korting bij zorgverzekeringen  
Wilt u zich aanmelden als verzekerde bij Zilveren Kruis/Aon met de collecti-
viteitskorting voor leden van KBO-Brabant? Gebruik dan het collectiviteits-
nummer van KBO-Brabant: ZK/Aon: 207088388. U kunt ook bellen 
naar (040) 261 18 88.  
Heeft u al een Zilveren Kruis-verzekering via het collectief van KBO-Brabant 
onder de noemer One Underwriting Health of via het collectief van KBO-
PCOB? Deze verzekering gaat met ingang van 1 januari 2023 over in Zilveren 
Kruis/Aon.  
Voor nadere informatie 
Voor vragen kunt u bellen met de genoemde verzekeraars, maar KBO-
Brabant heeft ook een eigen helpdesk ingericht speciaal voor vragen over 
onze collectiviteiten: (073) 303 64 49. Op werkdagen bereikbaar van 09.00 
tot 12.30 uur. 
(Bron: Artikel overgenomen van KBO Brabant) 
************************************************************** 

Het bestuur van Seniorenvereniging en de redactie van de Nieuwsbrief 
wensen u heel fijne, liefdevolle en gezellige kerstdagen toe!  
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Streep de woorden door en vind de oplossing: 
 
DECEMBER   GOUD    LICHTJES 
DINER    HERDERS   PIEK 
DONKER   KAARS   SLEE 
ENGELEN   KERSTBOOM  SNEEUW 
EZEL    KERSTMIS   STAL 
FAMILIE   KERSTSTOL   STER 
GEBOORTE   KONINGEN   WIEROOK 
GEZELLIGHEID  KRIBBE 

 

Stuur uw oplossing per post of email naar de redactie  van de Nieuwsbrief 
voor zondag 18 december (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 be-
kend 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 november 2022 wordt 
bekendgemaakt in de  Nieuwsbrief januari 2023 en wel hierom: 
 
De Redactie  had niet de juiste inzenddatum vermeld  (13 december ipv 
13 november)  en dus wachten we nog even op de inzendingen die nog 
moeten komen. 
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Over Kerstmis, Pasen, kalenders en Kerken 
 
Dat Kerstavond op 24 december en Kerstmis op 25 december valt, weet  
iedereen.Dat is anders met Pasen. Pasen valt niet ieder jaar op dezelfde  
datum.  
 
Op het grote Eerste Concilie van Nicea in het jaar 325 is al bepaald dat Pasen 
gevierd moet worden op de eerste zondag na de eerste volle maan na het 
begin van de lente. En dat is kort daarna veranderd in “op de eerste zondag 
na de eerste volle maan na 21 maart 00:00 uur”.  
 
Dat is dan voor iedereen in het Romeinse Rijk duidelijk, want daar werd toen 
de zogenaamde Juliaanse kalender gebruikt, ingevoerd door keizer Julius 
Caesar. Met die kalender is echter iets aan de hand. Een goede kalender 
loopt synchroon met de zon. Met andere woorden een kalenderjaar moet 
even lang duren als een zonnejaar. Maar de Juliaanse kalender duurt net 
ietsje langer dan een zonnejaar. Dat scheelt nog geen tiende dag in honderd 
jaar. Je zou denken “wie ligt daar nou van wakker”.  
 
Wel, in het jaar 325 nog niemand. Maar ruim 1200 jaar later, in 1582, is dat 
verschil uitgegroeid tot wel 10 dagen. De datum voor Pasen wordt dan nog 
steeds bepaald uitgaande van 21 maart, maar het zonnejaar is dan al 10 
dagen verder. Dat betekent dat 21 maart toen eigenlijk al 31 maart was en 
Pasen dus tien dagen later werd gevierd dan op het Eerste Concilie van Nicea 
was bedoeld. Een Napolitaanse arts/filosoof heeft dat door en stelt daarover 
een rapport op. Hij geeft daarin ook aan hoe de Juliaanse kalender zó 
aangepast kan worden dat die gelijk oploopt met een zonnejaar.  
 
Dat rapport wordt aan paus Gregorius XIII overhandigd, die het in 1582 in 
een speciale Kalendercommissie behandelt en vervolgens invoert. Bij die 
invoering wordt het al opgelopen 10 dagen verschil weggewerkt door daags 
op donderdag 4 oktober (volgens de Juliaanse kalender) vrijdag 15 oktober 
(volgens de Gregoriaanse kalender) te laten volgen. En daarmee is de 
Gregoriaanse kalender, die wij nog steeds gebruiken, dit jaar precies  
440 (= 40 x 11!) jaar geleden ingevoerd. 
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In het jaar 325 is er nog één ongedeeld Romeins Rijk met één Christelijke 
Kerk. In 1582 is echter het Romeinse Rijk uiteengevallen in een Westers deel 
en een Oosters of Byzantijns deel. Ook de kerk is intussen gesplitst in de 
Rooms Katholieke Kerk en de Oosters-orthodoxe Kerk. En op gezag van paus 
Gregorius XIII wordt de Gregoriaanse kalender meteen ingevoerd in de 
overwegend Rooms Katholieke landen plus hun koloniën.  
 
Hier in Brabant was men er ook relatief snel bij. Hier volgde in 1582 daags na 
14 december (volgens de Juliaanse kalender) 25 december (volgens de 
Gregoriaanse kalender). In Brabant was het daardoor in 1582 daags na 14 
december meteen Kerstmis. 
. 
De Oosters-orthodoxe kerken hanteren voor hun kerkelijk jaar nog steeds de 
Juliaanse kalender. Het verschil tussen de Juliaanse en Gregoriaanse 
kalenders wordt vanzelfsprekend steeds groter en is nu al toegenomen tot 
13 dagen. Zo valt 25 december in de Oosters-orthodoxe kerken pas op 7 
januari volgend jaar bij ons.  
 
Voor de vele oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne naar het westen zou 
Kerstmis hier dus op 7 januari volgend jaar vallen. Daar zouden ze mogelijk 
geen vrij voor krijgen. Dat is o.a. reden voor de Oekraïens-orthodoxe Kerk 
om toestemming te geven om Kerstmis in het vervolg naar vrije keus op 25 
december dan wel 7 januari het jaar daarop (beide volgens onze kalender)  
e vieren. 
 
Rob Felius 
 
 
Noot van de reactie: 
In de Nieuwsbrief van november is ook een artikel opgenomen van  
Rob Felius. Helaas heeft het “redactieduiveltje” de redactie dwars gezeten 
en is er een essentiele passage in het artikeltje weggevallen. Vandaar deze 
nieuwe poging met een enigszins aangepaste tekst. 
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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 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 
Nieuwsbrief: Andre Meulman tel 592276 
Repair Cafe: Willem van Gijzel 06 510 644 27 
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   Hetty Winkelmolen tel 06 543 200 70 
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 Paul Linders   tel 06 156 812 59 
Middag en Avond  Frits van Meijl  tel 06 291 326 31 
 
Vrijdag   Gerrit van Hees  tel 06 513 457 31 

Reserves   Arno Baks   tel 06 519 720 59 
    AnneMarie van Kuijk tel 06 360 400 19 
 

Zaterdag en zondag wisselende diensten 
 

mailto:willemvangijzel@gmail.com
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 Alstublieft! Deze keer als bijdrage van Literatuurke een gedicht van  

Veerle Dietvorst met de titel Dank je wel.  
 
Dank je wel 
 
deze drie kleine woorden: 
Dank je wel 
Ze worden eerder gedacht, 
of gemompeld in het voorbijgaan. 
Minder snel hardop gezegd. 
Een moment echt contact gemaakt, 
Een naam en dan 
dank je wel! 
 
Zoveel lijkt vanzelfsprekend; 
eten koken, afwas, tuinieren, 
koffie brengen, huis poetsen… 
Maar iemand bedanken 
voor die maaltijd, 
voor de helpende hand, 
geeft glans  
aan vriendschap. 
Maakt het gewone dagelijkse 
net iets meer bijzonder. 
 
 
Dank je wel. 
Die mooie woorden, 
echt gemeend. 
Even een moment 
echt gezien, 
je doet er toe 
wie je bent 
wat je doet. 
 
Je ontvangt zo een glimlach 
als een bloem 
die open bloeit. 

 
  

 


