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Van de bestuurstafel         
Zoals Gerard Cox al zong: “Het is weer 
voorbij die mooie zomer”.  
Wat hebben we de afgelopen maanden 
kunnen genieten van de zon, van elke dag 
weer terrasweer, van heerlijk fietsen en 
lange avonden buiten. Natuurlijk was er 
ook genoeg te mopperen: dat het te warm 
was, dat het te droog was. Dat klopt ook 
wel weer en zo zijn zowel genieters als 

mopperaars deze zomer aan hun trekken gekomen. (Waarschijnlijk hoorden 
we allemaal zo nu en dan bij de ene, dan weer bij de andere groep.) 
De meeste vakanties zitten erop en het gewone leven van alledag is weer 
begonnen. We kunnen weer werk verzetten zonder meteen te transpireren 
en we hebben weer energie om iets te ondernemen. Dat is ook te merken in 
onze Seniorenvereniging. Kijk maar eens naar de volle activiteitenagenda. Er 
wordt zoveel georganiseerd, echt voor elk wat wils. Volop keuze om af en 
toe dat leven van alledag even te doorbreken met een leuke activiteit, een 
sportieve bezigheid of een uitstapje. 
 

Aan de bestuurstafel is praten en meedenken over een zo gevarieerd 

mogelijk aanbod aan activiteiten vast onderdeel van de vergadering. 

Belangrijke doelstelling van onze vereniging is immers: ”Samen actief en 

gezond oud worden”. De activiteiten die we organiseren zijn erop gericht 

onze leden volop kansen te bieden om sociaal en lichamelijk actief te blijven. 

Zo leest u in deze Nieuwsbrief o.a. dat er weer plek is voor nieuwe 

deelnemers aan “Gezond Bewegen”, dat er voor de muziekliefhebbers 

diverse optredens op het programma staan en dat er op de 

dinsdagmiddagen gestart wordt met het aanbieden van een 

keuzeprogramma met alle mogelijke gezellige bezigheden. En dit is maar 

een kleine greep uit het activiteitenaanbod. 

Een nieuw idee is, om naast of in plaats van een samenzijn op Tweede 

Kerstdag, dit jaar eens een gezellige Oudejaarsavond te organiseren. Er 

zullen zeker mensen zijn, die het fijner vinden om op een plezierige manier 

de jaarwisseling te vieren in een leuk gezelschap, dan alleen thuis voor de 

t.v.  



4 

 

Denkt u dat dit iets voor u zou kunnen zijn, of heeft u misschien ideeën voor 
de invulling van die avond, laat dat dan zeker even weten aan een van de 
bestuursleden. Met elkaar kunnen we er wellicht een super oudejaarsfeest 
van maken! 
Natuurlijk gaat het aan de bestuurstafel niet alleen over leuke dingen voor 
de mensen. Goed besturen brengt ook verplichtingen met zich mee. Zo 
moeten er nieuwe Statuten vastgesteld worden en daaraan gekoppeld een 
nieuw Huishoudelijk Reglement en onze invulling van de WBTR (Wet Bestuur 
en Toezicht Wetspersonen). De concepten daarvan zijn klaar en in de 
bestuursvergadering van 13 september geaccordeerd door de 
bestuursleden. Maar daarmee zijn we er nog niet. De volgende stap is dat de 
KBO akkoord moet gaan met hetgeen wij opgesteld hebben. En het 
allerbelangrijkste is dat onze leden ja kunnen zeggen tegen wat in de 
Statuten en het Huishoudelijk Reglement verwoord staat. Om de leden 
daartoe de gelegenheid te geven zal er een extra algemene 
ledenvergadering gehouden worden waar deze documenten aan de orde 
komen. Onze bedoeling is dat die vergadering eind november plaats zal 
vinden. Als de algemene ledenvergadering positief besluit over de inhoud 
van de Statuten en het Huishoudelijk reglement, dan zijn we aan de 
afronding toe. De stukken kunnen vervolgens naar de notaris, die ze 
controleert en ze opneemt in een notariële akte. Daarmee is dan deze klus 
geklaard en voldoen we als vereniging weer helemaal aan onze formele 
verplichtingen. 
 
Tot slot nog dit: loop in deze oktobermaand 
zeker eens binnen bij Ons Kwartier. Zoals 
altijd krijgt u een warm welkom van onze 
gastvrouw of gastheer en is er lekker verse 
koffie. De komende weken  is daar  
bovendien een tentoonstelling van heel 

interessante schilderijen te zien. Echt knap 

werk van Riek Jeijsman, dat al veel 

bewondering geoogst heeft.  

We zijn heel benieuwd wat u ervan vindt. 

Het bestuur 
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De leesclub 
 
In het kader van een nadere kennismaking met de activiteiten in Ons 
Kwartier/Onze School in dit nummer extra aandacht voor onze leesclub. 
Deze keer hoefde ik geen speciale afspraak te maken om de activiteit 

waarover ik iets wilde gaan schrijven te bezoeken. Ik ben namelijk zelf 

deelnemer aan de leesclub en dus vanzelfsprekend aanwezig op onze 

bijeenkomsten. Het is extra leuk om over je eigen clubje iets te mogen 

schrijven. 

 

We komen 7 of 8 keer per jaar bij elkaar in Onze School op 

maandagavonden van 19.30-21.30 uur. De bijeenkomst waar het nu over 

gaat, is de eerste na de vakantieperiode (29 augustus jl.) en dus de start van 

het nieuwe seizoen (het vierde seizoen van ons bestaan).  

De dames komen allemaal opgewekt binnen, blij om elkaar weer te zien. 

Netjes op tijd zitten we gezellig rond de tafel. Onze leesclub telt acht dames 

die allemaal graag lezen, kunnen genieten van een goed boek en het leuk 

vinden om daarover met elkaar van gedachten te wisselen. 

 

Er wordt altijd begonnen met een kopje koffie of thee en even een rondje 

bijpraten. Wie iets meegemaakt heeft, of gewoon iets aan de groep wil 

vertellen kan dat dan kwijt. Onze bijeenkomsten zijn zo ongeveer om de zes 

weken, dus het kan zijn dat je elkaar al die tijd niet gezien hebt en dan is het 

fijn om belangrijke, leuke of interessante belevenissen even met elkaar te 

delen. Deze keer komen er vooral vakantieverhalen naar voren. Iedereen 

heeft dichtbij huis of verder weg genoten van de mooie zomer. 

 

En dan is het tijd om te beginnen met waar we voor bij elkaar gekomen zijn: 

de bespreking van het boek dat we allemaal in de afgelopen periode 

gelezen hebben. Deze keer staat het boek “De herinnerde soldaat”, 

geschreven door Anjet Daanje op het programma.  
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Het boek speelt in Gent in 1922. Een 

soldaat, Armand, die gevochten heeft in de 

Eerste Wereldoorlog lijdt aan 

geheugenverlies en is opgenomen in een 

gesticht. Op een dag wordt hij daar 

opgehaald door een vrouw (Juliënne) die 

beweert dat hij haar vermiste man is. Zij 

vertelt hem over hun gezamenlijke leven van 

voor de oorlog en probeert zo zijn geheugen 

weer te vullen. Hij krijgt last van 

nachtmerries en andere psychische 

problemen door de gruwelen die hij 

meemaakte in de oorlog. En stukje bij beetje 

komen er herinneringen boven die het leven 

van Armand en Juliënne zijn kop zetten. 

 

Als eerste mag iedereen een cijfer geven voor het gelezen boek en daarbij 

kort aangeven waarom ze kiezen voor dat cijfer. Het is steeds weer 

interessant om te horen hoe verschillend de oordelen over een boek kunnen 

zijn. Deze keer lopen de cijfers uiteen van een 10 tot een 6.  De meeste 

cijfers zijn aan de hoge kant, dus een hoge score voor dit boek.  

 

Daarna wordt aan de hand van een aantal vragen dieper op het boek 

ingegaan. Die vragen ontvangen we van een landelijke organisatie genaamd 

Senia, die leesclubs ondersteunt. Senia zorgt ieder jaar voor een boekenlijst, 

waaruit we 7 boeken kunnen kiezen. Van ieder van die uitgekozen boeken 

ontvangen we dan een Leeswijzer, een brochure met allerlei informatie over 

het boek en een aantal vragen die als leidraad voor de boekbespreking te 

gebruiken zijn. 

 

Er ontstaat een levendige discussie over het verhaal in het boek. Positieve 

punten zijn: het is prachtig verteld, je kunt je helemaal inleven in de 

hoofdpersonen en in de situatie na de Eerste Wereldoorlog in België.  
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Puntje van kritiek: het verhaal wordt wel erg uitgebreid verteld, het boek 

telt namelijk 536 bladzijden. (Gelukkig zijn niet alle uitgekozen boeken zo 

dik!) 
 
Als afsluiting maken we nog een rondje, waarbij de lezeressen aan kunnen 
geven of ze bij hun eerder gegeven cijfer blijven of dat ze naar aanleiding 
van het gesprek hun cijfer naar boven of naar beneden willen bijstellen.  
Deze keer wordt er niet veel gewijzigd, de meeste dames blijven bij het cijfer 
dat ze aan het begin van de bijeenkomst gegeven hadden. We zijn het  
erover eens: dit boek was de moeite waard en dat geldt ook voor onze  
bijeenkomst, die was interessant en gezellig.  
 
Over zes weken 
zien we elkaar weer 
bij  de volgende 
bespreking en tot 
het zover is kunnen 
we ons verdiepen 
in het volgende 
boek dat op het 
programma staat. 
  
Wil Thijssen. 
  
 
ps. Er staan nog altijd twee personen op de wachtlijst die ook graag zouden 
willen deelnemen aan een leesclub. De leesclub waar het hierboven over 
gaat is vol, maar als we nog enkele geïnteresseerden zouden kunnen vinden 
(mannen zijn ook van harte welkom!) dan kunnen we een tweede leesclub 
opstarten.  
Als u van lezen houdt en het u leuk lijkt om met andere leesliefhebbers over 

een gelezen boek te praten, dan bent u van harte welkom om zich aan te 

melden. Heeft u belangstelling, maak die dan zo snel mogelijk kenbaar  aan 

de balie in “Ons Kwartier” of bij Wil Thijssen  

(tel. 592550 of e-mail wil.thijssen.hendriks@gmail.com).  Zodra we 6  

personen bij elkaar hebben, kunnen we van start gaan met een tweede  

leesclub! 

mailto:wil.thijssen.hendriks@gmail.com
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Tuinploeg ontvangt GROENPRIJS 
 
Maandag 12 sept. jl. werd de tuingroep van Onze School verrast door de 
aanwezigheid van Famke Weerts, bestuurslid van de Groei en 
Bloeivereniging Asten-Someren.  
Groei & Bloei is een vereniging van tuinliefhebbers. De belangstelling voor 
tuinen wordt gedeeld via activiteiten in de vorm van lezingen, workshops en 
excursies. Jaarlijks stellen tuineigenaren de eigen tuin gratis open voor het 
publiek tijdens het landelijke Open Tuinen Weekend (3e weekend in juni)..  
Daarnaast organiseert Groei en Bloeivereniging Asten-Someren jaarlijks o.a. 
de zg. Groenprijs. 
Deze wordt uitgereikt aan personen of organisaties, die zich op vrijwillige 
basis inzetten voor het openbaar groen of de groenbeleving in het algemeen 
promoten. 
Dit jaar zal de Groenprijs aan de tuingroep van Onze School worden 
uitgereikt. Een geweldig compliment van “kenners” die hun keuze hebben 
laten vallen op de groene en bloemrijke omgeving van Onze School. 
De uitreiking vindt plaats op donderdag 27 okt a.s. in Asten. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vereniging_(rechtspersoon)
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De lichtjesroute door Eindhoven: Op vrijdagavond 7 oktober, inderdaad op 
de avond van de dag voor de ouderen, gaan we met de bus naar Eindhoven 
en maken we een rondrit langs de lichtjesroute. De Lichtjesroute is een 
traject door de stad langs een keur aan verlichte (vaak bewegende) 
objecten, het een nog mooier dan het ander. Meer dan 100.000 lampjes zijn 
verwerkt in de kunstig gemaakte lichtornamenten. Allerlei thema’s komen 
aan bod in de lichtkunstwerken, zoals sprookjes, dieren, Disney, muziek, 
vrijheid, design. Deze lichtjesroute is een jaarlijkse traditie die herinnert aan 
de bevrijding van Eindhoven door de geallieerden op 18 september 1944. De 
soldaten werden door de Eindhovenaren verwelkomd met kaarsen voor de 
ramen. Nu worden ieder jaar op 18 september de vele gekleurde lampjes 
van de Lichtjesroute ontstoken als herinnering aan en uit dankbaarheid voor 
die bevrijding. 
  
De route is maar liefst 22 kilometer lang en er is zoveel te zien, je blijft 

rondkijken en je verwonderen over alles wat je tegenkomt. Daarom is het 

ideaal om in een bus de route te rijden, je hoeft alleen maar te genieten. 

Bovendien rijdt er een gids mee die de nodige toelichting geeft, waardoor 

alles nog meer gaat leven. We vertrekken uiterlijk 19.15u vanaf de Oude 

Boom, halen in Eindhoven de gids op, bekijken de weer mooier geworden 

lichtjesroute, leveren de gids weer af op het startpunt en gaan terug naar 

Maarheeze . 
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Vervolg lichtjesroute Eindhoven  
Voor wie er dan nog zin in heeft doen we de deuren van Onze School open, 
zodat we met elkaar nog even kunnen napraten en iets kunnen drinken. 
Aanmelden kan nog steeds, maar ook hier geldt weer Vol is Vol. Wacht dus 
niet te lang met dat aanmelden.  De kosten voor dit uitstapje bedragen € 15 
voor leden van onze vereniging. Niet-leden betalen € 20.     
Op zondag 9 oktober gaan de lichtjes weer voor een jaar uit en wordt alles 
weer afgebroken, dus dit is een van de laatste avonden om het dit jaar te 
gaan bekijken. Uit ervaring kunnen we zeggen dat het vanuit een bus echt 
beter te zien is dan vanuit een auto en droger en warmer dan op de fiets. 
 
************************************************************** 
De dag voor de ouderen op  7 oktober  
Aanmelden kan nog tot en met vrijdag 30 september as.   
Landelijk wordt deze dag dit jaar  
gevierd op vrijdag 7 oktober en daar doen wij aan mee. De deuren in Ons 
Kwartier gaan om 10.45u open  en we beginnen met koffie met wat  
lekkers erbij. Na de koffie is er tijd 
voor een kletspraatje met elkaar,  
totdat we een fotoquiz gaan spelen.                           
 Na de quiz gaan we aan de lunch, 
waar die uit bestaat blijft nog een 
verrassing en na het natafelen komt 
de klapper van de dag: Bart van Loon 
zanger, entertainer.   
De kosten voor deze dag bedragen 
€10. p.p. en kunnen bij inschrijving  
direct worden voldaan, waarna u uw toegangskaart krijgt.  Zolang er nog 
kaarten te koop zijn, kunt u terecht bij de gastvrouwen-heren of de  
beheerder van dienst in Ons Kwartier. Na betaling ontvangt u uw toegangs
kaart.      
De laatste inschrijf -of annuleringsdatum is vrijdag 30 september om 
12.00u.  Ook nu weer geldt: Vol is Vol  
Dat het maar een gezellige middag mag worden. 
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Dag van de Witte Stok (Aandacht voor mensen die blind of slechtziend 
zijn.)  
Ruim 50 jaar geleden, in 1970, werd 15 oktober door 
de Wereld Blinden Unie uitgeroepen tot Internatio
nale Dag van de Witte Stok. Ook de Nederlandse 
Oogvereniging besteedt hier elk jaar aandacht aan en 
in 2022 zal die dag in het teken staan van de toegan
kelijkheid van Nederlandse NS-stations en vooral de 
publieke ruimte rondom de stations. Want met name dat laatste laat hier en 
daar nogal te wensen over.  
Omdat ouder worden vaak gepaard gaat met slechter zien, wil KBO-Brabant 
meehelpen om aandacht te besteden aan deze dag. De bedoeling is om op 
die dag, 15 oktober, vanuit allerlei plaatsen bekende of 
invloedrijke mensen per trein naar Utrecht te laten reizen en hen dan te 
laten ervaren hoe het voelt om visueel beperkt te zijn. Ze  krijgen dan een 
geblindeerde bril, een witte stok en een begeleider en moeten zo in de trein 
zien te komen. Op die manier kunnen ze aan den lijve ondervinden met  
welke belemmeringen of problemen mensen die niet of slecht zien te  
maken krijgen. Eenmaal in de trein naar Utrecht mag de bril af. In Utrecht 
komen allen samen en vindt op het Centraal Station een manifestatie plaats 
met aanwezige pers.  
KBO-Brabant heeft een beroep gedaan op de KBO-kringen om één  
vertegenwoordiger namens de Kring deel te laten nemen als begeleider en 
één invloedrijke plaatsgenoot te vragen om die dag mee te reizen en de er
varing van een visueel beperkte te ondergaan. 
Seniorenvereniging Maarheeze wil hieraan meewerken. Wil Thijssen voelt 
zich aangesproken omdat zij in haar familie met blindheid te maken heeft. 
Daarom heeft ze zich bereid verklaard om 15 oktober als begeleider mee te 
werken.  
Als invloedrijk persoon dachten we aan wethouder Hennie Driessen, omdat 
hij o.a. welzijn en gezondheid in zijn portefeuille heeft. Wij zijn heel blij en 
vinden het sportief van hem dat hij toegezegd heeft om zijn medewerking te 
verlenen aan deze manifestatie, die tot doel heeft om zowel bij bestuurders 
als bij het grote publiek meer bewustzijn te kweken voor onze medemensen 
met visuele beperkingen.  
Op zaterdagmiddag 15 oktober zal het gebeuren plaats vinden. Meer  
informatie volgt nog. 
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Tweede filmavond van dit jaar: 18 oktober 19.30 u    
We zijn weer begonnen met onze filmavonden. 
De tweede avond is op dinsdag 18 oktober en als de 
Nieuwsbrief uitkomt kunt u zich aanmelden en staat op 
de lijst welke film er gedraaid wordt. 
Graag even opgeven aan de bar dat u komt, vanwege 
de opstelling van de tafels en de stoelen. We houden met onze filmavonden 
rekening met de belangrijkste voetbalwedstrijden op tv, zodat we elkaar 
niet in het vaarwater zitten. Wilt u een bepaalde film heel graag een keer bij 
ons bekijken, of heeft u een gouden tip voor een speciale film, ook dat kunt 
u doorgeven op de lijst in de blauwe map. Onze gastvrouwen-heren schrij
ven het heel graag voor u op. 
******************************************************************** 

Op 21 oktober is er weer een muziek luistermiddag, gepresenteerd door 
Rose Marie Hendrikx. 
Ze gaat deze keer de heerlijke  
verhalende muziek van  
Sheherazade , geschreven door  
Rimsky Korsakov, voor ons  
ontleden en natuurlijk ook laten 
horen. Het is in ieder geval een 
sprookje met een ‘happy end’, 
maar Rose Marie zal u er alles over 
vertellen. 
We starten om 14.00u en Ons 
Kwartier is vanaf 13.30u open. 
Er staat dan weer koffie of thee 
met het traditionele plakje cake 
voor u klaar en de entree bedraagt 
vanaf dit jaar € 5 voor leden en 
niet leden betalen € 7.50 
Zodra u dit gelezen heeft kunt u 
zich aanmelden en betalen aan de bar in Ons Kwartier.  
Telefonisch aanmelden op 0495 623589 mag ook, maar wel graag voor 21 
oktober even komen betalen. 
Rose Marie maakt er beslist weer een fijne middag van! 



13 

 

 Bakkie Troost 
 
“Bakkie Troost”, een activiteit die steeds op de tweede dinsdag van de 
maand om 11.00 uur plaats vindt.  
 
José Everts en Maria de Kort houden dan 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 men
sen hun verhaal kwijt aan elkaar en daardoor wat steun ervaren.  
 
In augustus is ervoor gekozen om iets anders te doen en gezellig koffie te 
drinken bij de Daatjeshoeve. Het was een gezellige ochtend in ontspannen 
sfeer, waarbij er ook weer eens over heel andere dingen gekletst kon wor
den. 
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Er is weer plaats bij “Gezond Bewegen “voor nieuwe deelnemers! 
 

Vast onderdeel in het 
weekprogramma van 
onze seniorenvereni
ging is “Gezond Bewe
gen” op de dinsdag- en 
donderdagmiddag om 
13.30 uur.  
Diana Guns is de train
ster van deze sportieve 
en gezonde activiteit. Zij doet dit op een professionele en plezierige manier 
en zorgt ervoor dat met de oefeningen alle spieren van het lichaam worden 
getraind.  
“Gezond Bewegen” is een ontzettend leuke en gezellige manier om samen 
te sporten. Je wordt uitgedaagd om flink mee te doen en je voelt dat de  
oefeningen je lichaam goed doen. Daarbij is de sfeer onder elkaar heel  
plezierig, de deelnemers doen enthousiast mee en Diana geeft op een  
deskundige en vriendelijke manier leiding. Ze weet heel veel variatie te 
brengen in de oefeningen en stimuleert het meedoen op een prettige  
manier.  Mocht u ook graag mee willen doen met “Gezond Bewegen”, dan is 
dat mogelijk op de donderdagmiddagen. De dinsdagmiddag is volgeboekt. U 
kunt daarover contact opnemen met Diana Guns 
(tel. 06 135 032 78) of met Jet Vos (tel. 592264). U bent van harte welkom. 

************************************************
Heeft u een bijzondere hobby of ooit een heel speciale reis gemaakt of…….     

(herhaald bericht) 

We zoeken nog steeds interessante verhalen voor leden van onze 
seniorenvereniging. Dus als u een heel speciale hobby heeft, of ooit een echt 
bijzondere reis heeft gemaakt of er iets anders is waarvan u denkt dat het 
een interessant verhaal oplevert dan geven wij  u de gelegenheid hierover te 
vertellen. Aanmelden kan bij de gastheren-vrouwen of de beheerder van 
dienst. Zij noteren wat u te vertellen heeft met uw telefoonnummer en wij 
nemen contact met u op. Wij, zijn de leden van de evenementencommissie: 
Anja Matheeuwsen, Ger Thijssen en Anne Marie van Kuijk. 
Wie weet kunnen we een aantal interessante verhalen te horen krijgen? 
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Keuzeprogramma op de dinsdagmiddagen  
Op dinsdagmiddag is het de laatste tijd erg rustig en daar willen we veran

dering in brengen. Heeft u zin om te komen rikken of jokeren, dan bent u 

vanaf 14.00u welkom in Ons Kwartier. En er zijn nog veel meer leuke en ge

zellige dingen om te doen. Een puzzel leggen, een potje sjoelen, ook rummi

kub of een ander gezelschapsspel dat u leuk vindt om te spelen en zelfs dar

ten, dat is allemaal mogelijk. Jeu de boules kan ook als er voldoende deelne

mers zijn, want op woensdag 7 oktober start het koersballen weer en stopt 

het boulen. 

Onze beheerder en de gastvrouw en gastheer willen graag wat meer leven in 

de brouwerij. Zij zijn er om mensen te ontvangen en hen een plezierige mid

dag te bezorgen en zij zouden het heel fijn vinden als wat meer mensen daar 

gebruik van gaan maken. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, dat geldt ook 

hier. 

Nu het mooie weer toch echt voorbij is, is het misschien een idee om op 

dinsdagmiddag Ons Kwartier eens op te zoeken?! 

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

Bridgen:  heeft u het ooit gespeeld of is uw belangstelling gewekt? 
Dan even verder lezen!   (herhaald bericht) 
Heeft u al heel lang niet meer gebridged en zou u het wel weer willen opha
len, al is het maar voor het bridgen in Ons Kwartier op dinsdagmiddag, of 
met vrienden in de huiselijke kring. 
Harrie van Horne, gaat op een aantal dinsdagmiddagen, vanaf eind septem
ber, voor leden van de seniorenvereniging een opfriscursus verzorgen. De 
cursus gaat gegeven worden in Ons Kwartier. Er hebben zich inmiddels een 
viertal dames aangemeld. Heeft u nog nooit gebridged, maar is uw belang
stelling gewekt, laat dit dan even weten. Bij voldoende belangstelling kun
nen in een aantal avonden de voornaamste regels worden uitgelegd. Wie 
weet kan er iets moois ontstaan en gaat u dit fascinerende spel heel erg 
waarderen.  Een vervolgcursus is dan zeker bespreekbaar. 
Er ligt een intekenlijst in de map achter de bar, er zijn geen kosten aan ver

bonden, maar we hopen wel weer een aantal mensen enthousiast te maken. 
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Activiteitenoverzicht maand oktober 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  bewegen voor volwassenen bij voldoende 
     deelnemers 
   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 oktober: 
Zaterdag 1  19.30  muziek-en dansavond in Ons Kwartier 
Vrijdag 7  09.30  fotoclub 
   09.30  nordic walking 
   11.00  dag voor de ouderen Vol is Vol 
   19.10  lichtjesroute Eindhoven Vol is Vol 
Maandag 10  19.30  leesclub 
Dinsdag 11  11.00  bakkie troost 
   12.00  eetpunt 
   19.00  bestuursvergadering 
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Vervolg bijzondere activiteiten in oktober 
Vrijdag 14  09.30  kienen 
Zondag 16    copy inleveren Nieuwsbrief 
Dinsdag 18  19.30  tweede filmavond van het seizoen 
      We draaien??? 
Vrijdag 21  09.30  nordic walking    
   14.00  muziekluistermiddag met  
     Rose Marie Hendriks 
     Inloop vanaf 13.30 
Vrijdag 28  17.00   vrijdagavond etentje 
     Inloop vanaf 17.00 
Nieuwe activiteiten in november 
Maandag 7  13.30  opfriscursus VVN 
Maandag 14  13.30  opfriscursus VVN 
Vrijdag 18  14.00  concert door het Klein Orkest van de 
     Fanfare Poort van Brabant 
     (wel ong. 30 personen) 
Vrijdag 25  14.00  muziekluistermiddag met  
     Rose Marie Hendrikx 
  
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 datum dat de activiteit plaatsvindt. 
 
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 geven, u kunt eventueel zelf voor een vervanger zorgen.  
 
Wel graag even overleggen met de beheerder van dienst.  Gezien het feit 
dat er regelmatig leden niet komen die zich hebben aangemeld of leden 
wel komen, die zich niet hebben aangemeld, overwegen we nu om voor 
alle activiteiten toegangskaarten te maken, die pas na betaling worden uit 
gegeven.     
 
U hoort hier nog meer over!                                                           
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Vervolg activiteitenoverzicht  
  
De zondagse wandelingen starten en eindigen bij Onze School.  
Het aanmelden voor een activiteit kan, vanaf het moment dat de  
nieuwsbrief uitgekomen is, waarin de activiteit wordt aangekondigd! 
Aanmelden in Ons Kwartier, inschrijven in de blauwe map op de bar of 
telefonisch op 0495 623589.  
  
************************************************************** 
Aanvraag energiebijdrage kan nog steeds gedaan worden. 
Als het nog niet gelukt is om de aanvraag energiebijdrage de deur uit te 
doen en u denkt er wel recht op te hebben vraag dan een van onze VOA’s 
(Vrijwillige Ouderen Adviseurs) om u even te helpen.  
Zij doen dat met alle liefde en plezier en u doet uzelf 
alleen maar te kort als u het niet aanvraagt. Tot het 
einde van dit jaar kunnen de VOA’s u nog  behulpzaam 
zijn.  Dus even een telefoontje naar Ons Kwartier  (tel 
0495 623589) met de vraag of een van hen u kan hel
pen en u wordt door een VOA teruggebeld voor een afspraak.  
 
************************************************************** 
Nog één keer: opfriscursus voor automobilisten gegeven door VVN in 
Ons Kwartier. 
Op de maandagmiddagen 7 en  
14 november van 13.30 tot 15.30u is de opfriscursus voor 50-plussers in   

Ons Kwartier. Aanmelden kan alleen 
via    
www.vvn.nl/opfriscursuscranendonck 

of door tijdens kantooruren te bellen  met 088-5248850.  Een individuele 
praktijkrit in de eigen auto (geheel vrijblijvend) behoort ook tot de mogelijk
heden en is zeker de moeite waard. 
 
************************************************************** 
Niet vergeten:  Op 1 oktober de dans en muziekavond in Ons Kwartier 
Met  “de Grensmuzikanten” uit Reusel. 
Aanvang 20.00 uur. Ons Kwartier is open vanaf 19.30 uur. 
 
 

http://www.vvn.nl/opfriscursuscranendonck
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Met de seniorenvereniging naar Soldaat van Oranje De Musical 
 
Zaterdag 27 augustus was de dag dat we met de bus een dagtocht naar  
Katwijk aan Zee gingen maken om daar de musical “Soldaat van Oranje” te 
bezoeken. 
 
De deelnemers waren die ochtend ruim op tijd aanwezig bij Onze School, 
zodat we op tijd konden vertrekken met een volle bus en een vriendelijke 
chauffeur.  
 
De eerste bestemming was het plaatsje Warmond in Zuid-Holland aan de 

Kagerplassen. Bij Brasserie Matt’s in het dorpje Buitenkaag genoten we van 

een heerlijke lunch met een lekker kroketje erbij.  
 

 
Na de lunch konden we nog even genieten van het prachtige uitzicht op de 

Ringvaart van de Kagerplassen. Leuk om naar de bootjes te kijken die voor

bij kwamen en naar het pontje dat van Buitenkaag naar Kaageiland vaart. 
 
Aangezien er nog wat tijd over was trakteerde de chauffeur ons in Katwijk 
op een ritje langs de boulevard en ook dat werd door iedereen zeer  
gewaardeerd. 
 
Daarna weer met de bus op weg naar het hoogtepunt van de dag, waarvoor 
we bij de Theater-Hangaar op voormalig vliegveld Valkenburg moesten zijn. 
We waren mooi op tijd om onze prima plaatsen op te zoeken. 
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 Vervolg: Met de seniorenvereniging naar Soldaat van Oranje De Musical 
 
We konden ons verbazen over de indrukwekkende musical en ervan gaan 
genieten. De theaterzaal draaide zachtjes 360 graden van decor naar decor. 
Wat een techniek! 
Het verhaal van Erik Hazelhoff-Roelfzema (gespeeld door Alexander Schui
tema) kenden we natuurlijk, maar door de filmbeelden, acteurs en decor 
was het aangrijpend. Uniek hoe zelfs de golvende zee uitgebeeld werd.  

 
Na afloop was het nodig even bij te komen van alle emoties! 
Leuk om te vermelden is, dat een kleinzoon van een van de leden van onze 
groep werkt bij de techniek van de musical. Door een oproep van zijn colle
ga’s konden oma en kleinzoon elkaar ontmoeten en dat was ook voor ons 
bijzonder!  Rond 18.45 uur kwamen we aan in het plaatsje Terheijden vlak
bij Breda, waar we een heerlijk diner aangeboden kregen en nog gezellig 
wat konden bijkletsen. In de bus klonk een hartelijk en welverdiend applaus 
voor de organisatie van deze dag voor met name Anne-Marie van Kuijk. Het 
was te laat geworden voor een afzakkertje op Onze School, maar thuis heb 
ik nog wel geproost op de zeer geslaagde dag en mooie herinnering! 
Nogmaals mijn dank voor de organisatie! !  
Tot op de koffie bij ONZE SCHOOL Willy Guns-Rekmans. 
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 Een uitstapje naar Cirque du Soleil  in Antwerpen 

 
Het dagje uit met als hoogtepunt de Musical Soldaat van Oranje op 27 
augustus jl.  was  een groot succes, (zie pag. 19/20 in de nieuwsbrief)  
zowel voor de deelnemers als de organisatoren. 
 
We hebben er allemaal van genoten en dus kwam al snel de vraag waar 
gaan we de volgende keer naar toe? 
 
Op dit moment zijn we bezig met de organisatie 
van een uitstapje naar  
Cirque du Soleil in Antwerpen.  
 
 
 
           
        Antwerpen, België 
 

Het wordt dan een voorstelling op het ijs, met toch heel veel acrobatiek. 
Voorlopig staat het gepland op zaterdag 18 februari 2023, de middagvoor
stelling die begint om 16.00u.  Het wordt een korter dagje uit, zonder 
lunch, maar we proberen wel af te sluiten met een diner op de terugweg.  
 
De kosten zullen waarschijnlijk wel op hetzelfde bedrag uitkomen als voor 
Soldaat van Oranje, want de kaarten en de busrit zijn duurder geworden 
en we willen natuurlijk allemaal eerste klas zitplaatsen met een goed zicht 
op het toneel.  
 
We rekenen op €145, nu inclusief een bijdrage voor de chauffeur.   Zodra 
het helemaal duidelijk is wat het moet gaan kosten brengen we u op de 
hoogte. 
 
Er ligt weer een lijst in de blauwe map dus graag zo snel mogelijk even 
aangeven dat u interesse hebt, zodat we kunnen gaan reserveren.  
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Matinee voorstellingen in de Smeltkroes 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
De  Aktiviteiten Kommissie van de Smeltkroes neemt in haar programma 
elk jaar een 5-tal aantrekkelijk geprijsde theater- en muziekvoorstellingen 
op, die hoewel iedereen er welkom is, vooral gericht zijn op oudere  
bezoekers.  
 
Deze voorstellingen vinden altijd plaats op zaterdagmiddagen om 14.00 
uur.  
 
De toegangsprijs is zeer aantrekkelijk, steeds € 4,-. Kaartjes worden  
verkocht aan de kassa op de dag van de voorstelling zelf. Nu u dit leest is al 
één van de vijf voorstellingen geweest.  
 
Maar we hebben er nog vier tegoed. Dat zijn: 
 
22 oktober    :  Feest duo Jubeldaris. Peter Jonk en Anja Oudejans,  
   een professioneel zangduo. 
19 november  :  Dave Louis met zang en dans. 
25 maart    :  Dubbel Trubbel. Een rasecht Helmonds  
   amusements-duo. 
29 april             :  At the bus stop. Een 5-man sterke  
   muziek- en zanggroep. 
 
Op de website van de Aktiviteiten Kommissie vindt u meer informatie over 
deze voorstellingen. www.akdesmeltkroes.nl;  
 

http://www.akdesmeltkroes.nl
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Plant van de maand: Wijnruit 
 
Wijnruit ofwel ruta graveolens is een plant waar veel over te vertellen valt. 
Hij is een half heester, heeft wintergroene blauwgroene bladeren en 
geelgroene bloemen. Heeft een geur die hangt tussen lekker ruiken en 
stinken. Hij is afkomstig uit het Middellandse Zeegebied en door monniken 
hierheen gebracht waar hij werd gebruikt tegen oogaandoeningen. Ook als 
middel tegen de pest omdat 
hij ratten, die de pest 
verspreiden, zou verjagen. 
Honden en katten mijden de 
plant ook. 
Als je de bladeren tegen het 
licht houdt zie je oliekliertjes. 
Die kunnen brandwonden op 
je armen veroorzaken als je 
er langs strijkt, zeker als de 
zon schijnt. Wijnruit smaakt 
bitter en wordt vooral in de 
zuidelijke landen als 
keukenkruid gebruikt in 
salades en sauzen. Ook om 
b.v. de grappa in Italië van 
een bittere smaak te 
voorzien. De plant heet 
trouwens wijnruit omdat hij 
blijkbaar naar wijn ruikt. 
Thee van wijnruit helpt tegen 
hoofdpijn en 
menstruatiekrampen maar kan ook weeën opwekken. Werd daarom 
gebruikt voor abortussen, niet ongevaarlijk! Trouwens alle gebruik van 
deze plant moet met de nodige voorzichtigheid plaatsvinden. Wel kun je 
hem als geurkussen in je kast hangen en zo de motten weghouden. 
De plant kan goed tegen droogte en hitte, daarom zal hij in de tuin van 

Onze School dan ook verhuizen naar de westkant. Tenslotte is wijnruit de 

nationale bloem van Litouwen vanwege zijn zuiverheid. 

Nel Meulman 
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Inzamelactie kleding en schoenen voor beter basisonderwijs 

 

 

 

 

 

 

Van zaterdag 1 oktober t/m donderdag 6 oktober a.s. kunt u in Maarheeze 
kleding en schoenen inleveren bij Mevr. Rijkers aan de Vogelsberg 31 en bij 
Dhr. Van Velzen aan de Kerkstraat 5. 
De vrijwilligers zijn de hele dag aanwezig om de goederen in ontvangst te 
nemen of er wordt verwezen naar een opslagplaats (schuur/garage/oprit). 
Uw donatie komt ten goede aan het onderwijsproject van Cordaid in  
Burundi ( Centraal-Afrika). 
Wat mag U allemaal inleveren? 
Behalve uw donatie van kleding en schoenen ook speelgoed, knuffels en 
huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken (graag compleet met 
kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes 
en zakdoeken inleveren. 
Graag separaat van de kleding verpakt in een gesloten plastic zak.  
Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussen en 
tafelkleden aan. 
Investeren in onderwijs is investeren in een betere toekomst 
Het krijgen van kwalitatief goed onderwijs is de beste manier om mensen uit 
extreme armoede te helpen. Kinderen die onderwijs krijgen kunnen hun  
eigen leven, maar ook dat van hun kinderen, aanzienlijk verbeteren. Ze  
krijgen zicht op een betere toekomst, mogelijk een baan, kunnen wat  
onafhankelijker worden en het komt de economie van het land ten goede. 
Met uw donatie keren we het tij voor de toekomst van deze kinderen en 
kunnen we in de gemeenschappen Mbuye en Bukeye, in de provincie 
Muramvya, ruim 45.000 kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden. 
 

Alvast bedank voor uw donaties. 
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Wist u dat:    
• Er nog steeds oude boeken, versleten boeken en naslagwerken wor

den gebracht voor onze bibliotheek en dat wij daar niet blij mee zijn. 
• Dus, nogmaals het verzoek, alleen moderne, goed uitziende leesboe

ken en geen naslagwerken etc. in te leveren. 
• U Lp's, die u kwijt wilt beter kunt afgeven bij de beheerder i.p.v. ze zo 

maar bij de bieb neer te leggen. 
• Er nog plaats is in de bus voor de lichtjesroute, graag snel aanmelden. 

Leden betalen €15 en niet-leden € 20. 
• Het dagje uit naar de musical soldaat van Oranje heel goed bevallen is, 

zodat we nu een bezoek aan Cirque du Soleil op de ijsvloer gaan plan
nen. Het wordt de middagvoorstelling op 18 februari. 

• Heeft u belangstelling dan graag melden aan de bar en uw naam en 
telefoonnummer/mailadres komt in de blauwe map, verdere gege
vens en de kosten volgen nog. 

• Er weer een aantal speciale activiteiten zijn deze maand, u de agenda 
dus goed moet bekijken en dan heel snel inschrijven in Ons Kwartier.  

• De dag voor de Ouderen nog niet vol is, u zich nog kunt opgeven. 

• Er weer de mogelijkheid bestaat om kleding etc. in te leveren voor het 
goede doel: van 1 t/m 6 oktober bij Mw. Rijkers Vogelsberg 31 of  dhr. 
van Velzen Kerkstraat 7. Het goede doel is: onderwijs voor kinderen in 
Burgundi  

• Er op maandag 7 en 14 november een herhaal cursus voor ervaren 
autobestuurders wordt gegeven door Veilig Verkeer Nederland en u 
zich bij hen kunt aanmelden, via 088-5248850  of                                  
www. vvn.nl/opfriscursuscranendonck. 

• Het mooi weer nu echt voorbij is, de fietsen dus de schuur in gaan, 
maar er voldoende activiteiten zijn waarvoor u zich kunt inschrijven in 
Ons Kwartier. 

• De dinsdagmiddag o.l.v. van Harrie en Frans  een echte spelletjes mid
dag gaat worden, waar u uw frustraties over het verliezen van een 
potje heel gauw weer vergeet.  Kom kaarten, rummikuppen, sjoelen, 
darten, yahtzee spelen of iets anders en heb een heel gezellige mid
dag met elkaar. 

• Onze tuin in de prijzen is gevallen en we daar heel trots op zijn en het 
natuurlijk een opsteker is voor  de tuinploeg, die graag wat nieuwe 
mensen zou zien verschijnen op de maandagmorgen. Er elders in de 
nieuwsbrief iets meer over te lezen valt. 



26 

 

Een eeuwenoud kasteel. 
 
Op woensdag 14 september heeft een aantal leden van de  
Seniorenvereniging een bezoek gebracht aan het kasteel Heeze. 
Helaas werkten de weergoden niet erg mee zodat het nat en onvriendelijk 
weer was. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook mocht er binnen niet gefotografeerd worden zodat we geen foto’s heb

ben van het fantastische interieur in vele stijlen en uit verschillende tijden. 

De gids wist ons veel te vertellen over het kasteel, de inrichting, de verschil

lende bewoners en hun relaties met allerlei adellijke en historische figuren. 

Vooral de enorme met de hand geweven zijden wandtapijten oogstten veel 

bewondering. 

Ook de marmeren badkamer was imposant, alleen niet te gebruiken in de 

winter want verwarming ontbrak. 

Alleen in een aantal gangen was er centrale verwarming. 
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Kasteel Heeze is  
eeuwenlang het  
middelpunt geweest van 
de heerlijkheid Heeze, 
Leende en  
Zesgehuchten.  
Deze was oorspronkelijk 
een vrije heerlijkheid en 
is in 1334 leengoed van 
de Hertog van Brabant 
geworden.  
Kasteel Heeze bestaat 
uit 2 delen, het middeleeuwse slot Eymerick en het nieuwere 17de eeuwse 
kasteel, beide met hun eigen binnenplaats. 
Het was een leerzaam en interessant uitje waarin we weer wat kennis heb
ben opgedaan uit de rijke historie van onze eigen omgeving. 
 

Anja Matheeuwsen. 

************************************************************* 
De Kikkers zoeken……... 
De leerkrachten van De Kikkers, u weet 
wel van het “schooltje” in Onze School, 
zouden graag een tuinbankje hebben voor 
hun tuin annex  
speelplaats.  Wie weet staat er wel een bij 
u in de tuin of in de schuur, dat u niet 
meer gebruikt en kunt u de dames en de 
kinderen blij maken. 
Even een telefoontje (0495 623589) naar 
Onze School en dan zorgen wij ervoor dat 
het opgehaald wordt.   (het moet natuurlijk wel in goede staat zijn)  
Daarnaast zijn zij op zoek naar een kastje zodat er weer wat spulletjes  
opgeborgen kunnen worden. Als u denkt iets voor ze te hebben geef dat 
dan even door met een telefoontje naar Onze School (tel. 0495 623589) of 
aan de bar in Ons Kwartier en dan nemen de dames van het schooltje zelf 
contact met u op. 
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Kruiswoordraadsel: De gevraagde woorden voor zover van toepassing 
bevinden zich in of in de nabijheid van Maarheeze 
 
Horizontaal: 7 dorp in de gemeente Cranendonck 8 open ruimte in een dorp 
maar ook straatnaam 9 Kath. bond van ouderen (afk.) 13 tuin of naam  
café-restaurant  14 rijvereniging met een pony-en paardenafdeling 
15 welk nr. snelweg loopt door Maarheeze 16 tennis club maarheeze (afk.) 
17 werd afgeleverd aan de voormalige  boterfabriek in de Kerkstraat 
18 landgoed 20 ander woord voor spoorwegovergang (mv.)  
21 de naam Maarheeze bevat het woord maar, wat betekent maar? 
 
Verticaal: 1 visvijver 2 reisbureau 3 straatnaam achter onze school 
4 parochiekerk 5 producent van o.a. frisdranken 6 tankstation aan de A2 
10 laag en nat gebied 11 beurs-en conferentiecentrum 
12 buurtschap 19 legerplaats 
 
Stuur uw oplossing per post of email naar de redactie  van de Nieuwsbrief 
voor zondag 16 november (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 oktober 2022 
 
Oplossing: KOELBOX en  de prijswinnaar is  P. van Beek 
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Seniorenvereniging Maarheeze Belangenvereniging voor 50+ 
IBAN Banknummer: NL45 RABO 01307.05.969 
Opgericht 10 maart 1960 Ingeschreven bij K.V.K.-Eindhoven nr. 17229531 

Contributie: € 20,= per jaar 

Inschrijven: d.m.v.: inschrijfformulier te verkrijgen bij het secretariaat of in 
Ons Kwartier en inleveren in Ons Kwartier. 

Afmelden: gaarne schriftelijk óf via email bij de ledenadministratie: 
Schriftelijk: Peter Joppen, Bruine Akkers 17, 6026 DL Maarheeze. 
Via email: phwjoppen1946@kpnmail.nl óf ons.kwartier@kpnmail.nl 

************************************************************** 
Contactpersonen activiteiten: 
Bezorging Nieuwsbrief en Ons: Martien Heesterbeek tel 592255 
Biljarten: Martien Heesterbeek tel 592255 
Computerclub: Jo van Megen tel 593303 
Darten: Frans Timmermans tel 06 214 301 61  
Eetpunt: Willy Kuipers tel 06 133 134 07 
Fietsen: Peter Joppen tel 593247 
Fotoclub: Anja Matheeuwsen, anja@luckymail.com  
Gezond bewegen: Diana Guns-van Casand tel 06 135 032 78 
Haakaan: Inge Ploegmakers tel 06 409 434 04 
Kaarten: Leo Dekkers tel 592387 
Kienen: Mariet van Geldrop tel 592699 
Kleuren voor volwassenen: Diana Peskens tel 591741 
Koersballen: Angeline van Diesen tel 591502 
Leesclub: Wil Thijssen tel 592550 
Mannen van metaal: André Thirion tel 06 171 516 99 
Naaimachine clubje: Voorlopig gestopt 
Nieuwsbrief: Andre Meulman tel 592276 
Nordic Walking: Wim Maas 06 226 531 65 
Sjoelen: Frans Timmermans tel 06 214 301 61 
Tuinieren: Leo Vos tel 592264 
Volksdansen: Anny van Weert tel 593728 
Voorzitter Werkgroep Ouderenadviseurs: André Oud tel 591337 
Vrij kaarten op dinsdag: Harrie van Horne tel 592173 
Wandelen op zondag: Gerrit van Hees tel 06 513 457 31  
Ziekenbezoek: Maria Rijkers tel 591523 
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Bestuurssamenstelling Seniorenvereniging Maarheeze 
 
Voorzitter:  
Arno Baks, tel 06 519 720 59, email: arnobaks@upcmail.nl 
Secretaris: 
Willy Kuipers, tel 06 133 134 07,  
email: seniorenverenigingmaarheeze@gmail.com 
Penningmeester: 
Frits van Meijl, tel 06 291 326 31, email: frits.van.meijl@gmail.com 
Voorzitter Activiteitencommissie en Algemene Zaken: 
AnneMarie van Kuijk, tel 06 360 400 19,  
email: annemarievankuijk@gmail.com 
Contactpersoon Communicatie, Nieuwsbrief en Website: 
Wil Thijssen , tel 06 537 498 80 email: wil.thijssen.hendriks@gmail.com 
Contactpersoon namens de beheerders: 
Willem van Gijzel, tel 06 510 644 27 email: willemvangijzel@gmail.com 
************************************************************** 
Overzicht beheerders Onze School - Tel. Onze School  0495 623589 
Maandagochtend  Huub Peskens  tel 06 304 392 05 
Middag   Annemarie van Kuijk tel 06 360 400 19 
Late middag   Hans van den Akker tel 06 274 488 51 
Avond    Harrie van Horne  tel 06 431 514 50 

Dinsdagochtend  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 06 519 720 59 
Middag en Avond  Frits van Meijl  tel 06 291 326 31 
 
Vrijdag   Gerrit van Hees  tel 06 513 457 31 

Zaterdag en zondag wisselende diensten 
************************************************************** 
Onze School is altijd te bereiken via telefoonnummer 0495 623589 
Adres: Stationsstraat 52 6026 CW Maarheeze 

Website vereniging: www.seniorenverenigingmaarheeze.nl 
Emailadres Nieuwsbrief: Nieuwsbrief.maarheeze@gmail.com 

mailto:willemvangijzel@gmail.com
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 Deze maand van Schrijverskring Literatuurke een bijdrage van  

Johan Saanen.  
 
 

Dag  
 

Als je ontwaakt is het meestal al dag 
en ligt er weer eentje voor je. 

Maar die kun je niet vastgrijpen, 
net zomin als je die van gisteren terug  
en die van morgen alvast naar je toe 

kunt halen. 
 

Een dag is een optelsom van momenten 
en een moment is meteen voorbij. 

 
Je leeft in het moment, 

en ook dit is niet te grijpen dus. 
 

Het bestaan is maar een flits, 
tussen herinnering en toekomstbeeld, 
steeds ergens op de dag, die tenslotte 

eindigt in een eeuwige nacht. 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 


