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Van de bestuurstafel 
 
De maatregelen, die genomen moeten worden om de verspreiding van het 
coronavirus in te dammen, hebben uiteraard ook gevolgen gehad voor onze 
activiteiten. 
 
Het begon met het niet door kunnen laten gaan van onze jubileumvieringen, 
die gepland stonden voor 10, 12 en 14 maart. Bij de al aanwezige twijfel  of 
het verstandig was de activiteiten door te laten gaan, kwam dinsdagochtend 
10 maart het dringende advies van KBO-Brabant om met onmiddellijke 
ingang alle activiteiten stop te zetten.  
 
Een kort bestuursoverleg was voldoende om het besluit te nemen  de 
Huiskamer/Ons Kwartier te sluiten, waarmee dus ook de jubileumvieringen 
geen doorgang konden vinden. 
 
Maar we hopen op betere tijden en hebben afgesproken dat we later dit jaar 
ons 60-jarig jubileum alsnog gaan vieren. Die toezegging is ook gedaan aan 
de cateraar en de artiesten, die op zouden treden. Beiden toonden heel veel 
begrip voor de ontstane situatie, zodat wij afspraken hebben kunnen maken 
zonder extra financiële gevolgen.  
 
Een geluk dat de financiële schade zeer beperkt bleef, maar het blijft 
natuurlijk ontzettend jammer dat we twee uurtjes voor de aanvang van het 
jubileumfeest dit en alle andere activiteiten tot nadere datum hebben 
moeten uitstellen en sommigen zelfs moeten afzeggen. Maar de situatie 
dwingt ons ertoe, de gezondheid van ons allen staat voorop. 
 
Op maandag 23 maart heeft de overheid besloten dat alle bijeenkomsten tot 
en met 28 april niet door kunnen gaan. Dit betekent dat De Huiskamer/Ons 
Kwartier tot en met 28 april gesloten blijft en dat alle activiteiten tot die tijd 
afgelast zijn.  
 
Mocht de datum van 28 april door de overheid nog worden aangepast, dan 
zult u daar tijdig over geïnformeerd worden. 
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Op 3 maart hebben we nog net voordat de coronaellende begon onze jaar-

vergadering kunnen houden. Het concept-verslag daarvan vindt u in deze 

Nieuwsbrief. 

 
U hebt in de brievenbus een folder over zogenaamde “Belcirkels” ontvan-
gen. Die hebben we bij u bezorgd om u attent te maken op deze mogelijk-
heid, die KBO-Brabant biedt om een belgroepje te vormen met een aantal 
KBO-leden, die elkaar af en toe bellen.   
 
Elkaar ontmoeten kan nu even niet, maar bellen kan natuurlijk wel. Voor 
ouderen, die zich extra eenzaam voelen in deze tijd, kan af en toe een  
telefoongesprekje misschien helpen om het sociale isolement wat te  
doorbreken. In deze Nieuwsbrief vindt u meer informatie over deze  
belcirkels. 
 
Er staat in deze Nieuwsbrief ook een heel mooie tekst, helemaal passend in 
deze tijd. We hopen dat die en ook de verdere inhoud van dit boekje u een 
plezierige afleiding biedt, want dat kunt u waarschijnlijk wel gebruiken in 
deze onwerkelijke tijd. 
 

We hopen dat het met u en uw naasten goed gaat. Ben vooral voorzichtig en 
houd u aan de regels die ervoor moeten zorgen dat we veilig en gezond  
blijven.  
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Nieuwe website Seniorenvereniging Maarheeze 
 

Op de jaarvergadering van de Seniorenvereniging, op 3 maart j.l., is de 
nieuwe website van onze vereniging gepresenteerd. Die website kunt u 
vinden via www.seniorenverenigingmaarheeze.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vroeger maakten we gebruik van  de overkoepelde website van de KBO, 
waar iedere afdeling een eigen site in kan hebben. Deze houden we niet 
meer bij, we hebben gekozen voor  een geheel eigen website, waar we naar 
eigen behoefte en vanuit eigen ideeën  invulling aan kunnen geven. 
 
De nieuwe site is gebruiksvriendelijk helemaal up-to-date. Het is de moeite 
waard deze eens te bekijken. U vindt er informatie over al onze activiteiten, 
foto’s van de activiteiten, nieuws uit de vereniging, kortom alles wat van 
belang is en interessant kan zijn voor de leden van onze vereniging. 
 

Wil Thijssen 

 

http://www.seniorenverenigingmaarheeze.nl
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“Onze Belcirkels” 
 
Een belcirkel kan een prettige manier zijn om met anderen in contact te 
zijn. Gewoon iedere dag even een praatje; even uitwisselen hoe het gaat. 
Door de coronacrisis moet iederéén zo veel mogelijk binnen blijven. Juist 
oudere mensen dienen sociaal contact zoveel mogelijk te beperken, omdat 
zij tot de risicogroep behoren. Het valt voor veel van onze leden niet  mee 
om de activiteiten en contacten in “Onze School” te moeten missen. Elkaar 
ontmoeten kan nu even niet, maar bellen kan natuurlijk wel. Misschien kan 
af en toe een telefoongesprekje helpen om het sociale isolement wat te 
doorbreken. 
 
Daarom heeft KBO-Brabant het initiatief genomen voor “Onze Belcirkels”. 
Mensen die daar iets voor voelen kunnen zich aanmelden om deel uit te 
gaan maken van een groepje van tien  KBO-leden uit hun omgeving, die el-
kaar regelmatig kunnen bellen. Gewoon om te vragen hoe het gaat, om de 
zorgen te delen, om een gezellig gesprek te voeren. Zo kijken we toch naar 
elkaar om en hoeven we de coronacrisis niet alleen te doorstaan. 
 
Hoe werkt het? 
“Onze Belcirkels” zijn bedoeld voor leden die het prettig vinden in deze tijd 
regelmatig telefonisch contact te hebben met andere KBO-leden. U geeft 
KBO Brabant  toestemming om uw naam en telefoonnummer te delen met 
negen andere KBO-leden zodat er een belcirkel van tien personen ontstaat, 
allemaal lid van KBO-Brabant dus wel zo veilig! 
Hoewel veel, maar niet alle ouderen in onze provincie lid zijn van KBO-
Brabant, stelt KBO-Brabant het lidmaatschap uit veiligheidsoverwegingen 
toch bewust tot voorwaarde: ons kent ons. 
 
De spelregels 
Die bepaalt u met elkaar! Als u meedoet, bent u binnen een paar dagen lid 
van een groepje van tien KBO-leden die het, net als u, fijn vinden om onder-
ling telefonisch contact te hebben. U belt gewoon een van de nummers uit 
de lijst of iemand belt u. Hoe vaak u elkaar belt, bepaalt u samen. Er zit geen 
organisatie of ingewikkeld systeem tussen. Deelname is dan ook gratis, afge-
zien van uw gebruikelijke belkosten uiteraard. 
 
Ouderen die mee willen doen, kunnen zich melden bij KBO-Brabant (073-
6444066) en kunnen met elkaar een cirkel vormen (www.kbo-brabant.nl/
belcirkels).  
De leden van Seniorenvereniging Maarheeze ontvangen een folder thuis 
waarin u alle informatie over “Onze Belcirkels” kunt vinden. 
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Dief van mijn herinneringen 
 

De nacht komt als een dief 
en steelt mijn herinneringen 
 
Elke morgen word ik wakker 
in een vreemd huis 
niet wetend wie ik ben 
 
In de spiegel zoek ik mijzelf  
maar ik vind haar niet 
of toch die ogen? 
 
Ik schrik, een volslagen vreemde 
man 
legt zijn hand op mijn schouder 
kijkt mij liefdevol aan 
en ik zie twee tandenborstels in een 
beker staan 
 
Hij vertelt mij wie ik ben 
leidt mij door de dag 
 
Voor de avond valt  
Verstrengel ik mij met hem, durf hem niet los te laten 
 
Wil  hem morgen nog kennen 
maar de nacht komt als een dief 
en steelt mijn herinneringen 
 

Diana Peskens 
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Bezoek van de Fotogroep aan de Boschhoeve. 
 
Op vrijdag 7 februari werd er door de fotogroep van de Seniorenvereniging 
een bezoek gebracht aan de Boschhoeve in Maarheeze. 
 
De talrijk aanwezige fotografen gingen enthousiast aan de slag om de dieren 
en hun omgeving op de gevoelige plaat vast te leggen. 
 
Deze foto’s zullen later in de groep besproken worden zodat iedereen er iets 
van kan leren. 
 
De tips kunnen we dan bij een volgende opdracht in de praktijk brengen 
 
Tekst en foto’s: Anja Matheeuwsen.  
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Fotogroep “Ons Kwartier” 
 
Deze maand trekken we er na het bekijken en bespreken van de foto’s van 
de vorige maand niet zoals gewoonlijk met elkaar op uit om mooie foto’s te 
maken voor onze opdracht, daar ook de wandelgroep een activiteit heeft op 
deze vrijdagochtend.   
Zij gaan een extra lange wandeling maken en een aantal leden van de  
fotogroep willen ook graag hier aan deelnemen, zodat er is besloten dat het 
deze maand een “thuisopdracht” gedaan moet worden en wel het maken 
van een “drieluik”.  
Het lijkt een simpele opdracht, maar al doende valt het toch niet echt mee 
om hiervoor geschikte foto’s te maken welke met elkaar een verhaal  
vertellen over de gemaakte foto’s.  
Ik kies een drietal foto’s van onze kleinzoon, de eerste is gemaakt in het jaar 
dat hij geboren is, de tweede foto toen hij 3 jaar was en de derde foto heb ik 
gemaakt nu hij 7 jaar is. 

 
 
 
Al met al weer een uitdagende opdracht deze maand en ik ben benieuwd 
wat onze mede-fotografen van “Ons Kwartier” er van hebben weten te  
maken ! 
 

Ina Schoorl 
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 Deze maand geen wist u dat, 
 
 Corona is waar het leven nu om draait. 
 
 Voor iedereen:  
 Houd afstand, 
 Blijf binnen, 
 Was uw handen regelmatig  en goed, 
 maar vooral  blijf gezond en pas goed op u zelf  
 en let ook een beetje op uw buren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************************************************************** 
Rijbewijskeuringen in Onze School 
 
In tegenstelling tot wat er schijnbaar leeft onder onze leden, kan er wel  

degelijk in Onze School gekeurd worden voor het CBR rijbewijs. 

Via Regelzorg Rijbewijskeuringen vinden er door dr. vd Pas een keer in 

de maand, meestal op de derde donderdag, medische keuringen plaats 

voor het verlengen van het CBR rijbewijs. 

De kosten hiervoor bedragen voor leden van de seniorenvereniging  

€ 42,50 als je het direct bij de aanvraag  aangeeft. 

 Zelf gemakkelijk en snel een afspraak plannen kan via www.regelzorg.nl 

of via de afsprakenlijn telefonisch op 088 2323300. 

 Dr.vd Pas zal de gegevens digitaal doorsturen, wat nog steeds de snelste 

manier is om de gegevens bij het CBR verwerkt te krijgen. 

http://www.regelzorg.nl
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Ledenmutaties  maart 2020 
 
Nieuwe leden, die we van harte welkom heten: 
Mevr. Compen  
Mevr.  Peperkamp -  van Esch 
Dhr.     Peperkamp  
Mevr.  Pessers  
Mevr.  Ramaekers 
Mevr.  Staals-Verhees  
 
Vertrokken:  
Dhr.     Beukema  
 
Overleden:  
Mevr.   Levendig - van der Smagt  
Dhr.      Sweegers  
  
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met dit verlies 
 
************************************************************** 
 
Bibliotheek in Onze School, 
 
We zijn met zijn allen heel erg blij met de bibliotheek in de hal van Onze 
School en er wordt regelmatig goed gebruik van gemaakt. 
 
Jammer en ook vervelend is dat er nog steeds mensen zijn, die boeken, die 
zij kwijt willen, met volle dozen tegelijk bij ons dumpen.  
 
In onze bibliotheek is geen plaats voor woordenboeken, oude boeken, vieze 
boeken, oude bibliotheek boeken en boeken met uw naam erin.  
 
Wij staan open voor moderne leesbare boeken en dat wat u wilt weggooien 
kunt u zelf bij het oud papier zetten, zodat wij dat niet voor u hoeven te 
doen. 
 
AnneMarie van Kuijk  
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OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP 
 

Als klant van de Rabobank draag je automatisch bij aan een leefbare  
samenleving en een betere wereld. En door lid te worden, beslis je ook nog 
mee welke maatschappelijke initiatieven de RABO bank ondersteunt. Doe je 
mee? 

Om bij te dragen aan de leefbaarheid in Cranendonck en Weert ondersteunt 

de Rabobank met deze campagne een bruisend verenigingsleven. De Rabo-

bank stelt daarvoor in 2020 € 175.000 beschikbaar. Dit bedrag verdeelt zij 

onder de  deelnemende verenigingen en stichtingen.  

 

 

 

Natuurlijk zijn we erg tevreden met dit grote bedrag van Rabo Clubsupport, 

maar het kan beter. Reden: u bent nog geen lid bent van uw bank. Ben je 

wel rekeninghouder bij de Rabobank, maar nog geen lid, vraag dan bij de 

bank het lidmaatschap aan. Dat is helemaal gratis. Je krijgt gratis met regel-

maat een mooi informatieblad en je kan meestemmen op onze vereniging. 

 

Frits van Meijl 
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Seniorenvereniging 

 Begroting 
2019  

 Resultaat 2019  
 Begroting 

2020  

Contributie 
                     
12.500  12.415 12.700 

Donaties 
                       
1.500  1.844 1.500 

Legaten   750   

Renten   4 0 

Subsidie 
                       
5.850  5.850 5.850 

Ons Kwartier       

Omzet 
                     
28.700  25.369 26.000 

Verhuur 
                       
2.800  1.802 1.500 

Totaal inkomsten 
                     
51.350  

                                
48.034  

                        
47.550  

Bestuurskosten    

Afdr. KBO-Brabant 
                       
6.200  6.510 7.200 

Aanschaf       

Administratie 
                           
300  528 500 

Bankkosten 
                           
200  235 250 

Nieuwsbrief 
                       
4.100  4.944 5.000 

Reiskosten 
                           
200  168 200 

Relatiegeschenken 
                       
1.300  1.419 1.400 

Reservering jubileum 
                           
700  700 1.000 

Diversen 
                           
100  291 350 

Totaal bestuurskosten 
                     
13.100  

                                
14.795  

                        
15.900  
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Algemene zaken    

Receptie nieuwjaar 
                           
600  716 750 

Ledenbezoek 
                           
400  481 500 

Voorlichtingen (voa) 
                           
500    500 

Vrijwilligersdag 
                       
2.500  2.484 2.500 

Totaal algemene zaken 
                       
4.000  

                                  
3.681  

                          
4.250  

Activiteiten    

Saldo activiteiten 
                       
1.400  

                                      
360  

                              
500  

Ons Kwartier    

Aanschaf inventaris 
                       
4.000  6.075 3.000 

Reservering vervanging 
invent. 

                       
5.000  5.000 5.000 

Inkopen 
                     
12.000  8.664 9.000 

Overige kosten 
                       
4.000  1.619 1.400 

Totaal Ons Kwartier 
                     
25.000  

                                
21.358  

                        
18.400  

Beheer gebouw    

Schoonmaakkosten 
                       
7.350  7.088 7.600 

Tuin   354 400 

Totaal beheer gebouw 
                       
7.350  

                                  
7.442  

                          
8.000  

     

Totaal inkomsten 
                     
51.350  

                                
48.034  

                        
47.550  

Totaal uitgaven 
                     
50.850  

                                
47.636  

                        
47.050  

Voordelig resultaat                                                                    
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 CONCEPT-notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden  
op dinsdag 3 maart 2020  om 19.30 uur in Ons Kwartier. 
 
1. Opening 
 
Voorzitter Arno Baks opent de vergadering.  
Namens het bestuur een hartelijk welkom aan de circa 50 aanwezige leden. 
Dit jaar vieren wij ons 60-jarig bestaan. Van de oprichters is nog steeds één 
persoon lid van onze vereniging en dat is Gerard Biemans. Voor de jubileum-
vieringen hebben zich ruim 300 leden aangemeld. Een geweldig mooi aantal. 
Hopelijk krijgen de leden die je tot op heden nauwelijks hebt gezien hierdoor 
de smaak te pakken en gaan zij zich vaker melden in Ons Kwartier. 
Vraag: zijn er opmerkingen of aanvullingen op de agenda?  
Nee. Dan conform agenda verdergaan. 
 
2. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 19 februari 2019 
 
De notulen zijn opgenomen in de Nieuwsbrief van februari 2020. 
Er komen geen opmerkingen over en deze worden ongewijzigd goedge-
keurd. 
De voorzitter bedankt Harrie Biemans voor het vastleggen van de notulen. 
 
3. Jaarverslag 2019  
 
Het jaarverslag 2019 is opgenomen in de Nieuwsbrief van februari 2020. 
Willy Kuipers neemt het jaarverslag op hoofdpunten nog even door. 
Met name de vele vrijwilligers van onze vereniging worden nog eens extra 
vernoemd. Zonder de inzet van deze vrijwilligers zouden de activiteiten niet 
georganiseerd kunnen worden. Er volgt een luid applaus voor al onze  
vrijwilligers.   
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 4. Financieel verslag 2019 
 
Penningmeester Frits van Meijl geeft een overzicht van de stand van zaken 
middels een aantal sheets.  
Er volgt een sheet met daarop de inkomsten, zowel begroot als definitief 
over 2019.  
Hetzelfde geldt voor Algemene Zaken en Activiteiten. 
 
Bij de Activiteiten wordt vermeld dat het kaarten, het kienen en het koers-
ballen zichzelf moeten bedruipen en dat de betreffende begeleiders dit keu-
rig voor elkaar hebben. Hierop volgt een applaus.  
Bovenvermelde sheets worden doorgenomen en de penningmeester geeft 
bij enkele onderdelen een duidelijke toelichting. 
 
Voor 2019 kunnen wij een positief resultaat noteren van €398,-- 
Ook de Balans per 31-12-2019 wordt getoond, naast de cijfers van 2018. 
Na de toelichting komen er geen vragen of opmerkingen over bovenstaande 
punten. 
 
Met applaus wordt Frits bedankt. 
 
5. Verslag kascontrolecommissie 
 
De boeken zijn gecontroleerd door Rinus van den Elsen en Frans Keizer. Ri-
nus van den Elsen geeft een toelichting. De vorige kascontrolecommissie had 
de passage opgenomen “omzet kasontvangsten worden niet individueel op 
opbrengst geregistreerd. Dit betekent dat we mogelijk (klein) risico lopen”. 
  
Het bestuur heeft hier serieus naar gekeken, maar gezien de aard van onze 
organisatie en de betrokkenheid van de vrijwilligers wordt het eventuele 
afbreukrisico aanvaardbaar gevonden. Het anders organiseren heeft te veel 
consequenties. Daarom zo laten. 
 
De penningmeester heeft keurig werk geleverd. Frits bedankt. 
De penningmeester en daarmee ook het bestuur wordt décharge verleend. 
De leden van de kascontrolecommissie worden bedankt. 
 



18 

 

 6. Benoeming kascontrolecommissie 
 
Riky van den Berg meldt zich aan voor de kascontrolecommissie.  
Frans Keizer blijft ook aan.  
 
Rinus van den Elsen wordt reserve.  
Onder dank van de vergadering worden zij benoemd. 
 
7. Bestuursverkiezing 
 
De voorzitter bedankt Huub Peskens. Helaas is Huub verhinderd. Applaus 
voor Huub. De blijk van waardering zal op een later tijdstip aan Huub  
worden overhandigd. 
 
Voor de vacature in het bestuur heeft Wil Thijssen zich kandidaat gesteld. 
Met applaus wordt zij gekozen. 
Wil neemt plaats achter de bestuurstafel. Welkom. 
 
Frans Keizer stelt de vraag hoe het gaat als nog iemand anders zich kandi-
daat stelt, hoe verhoudt zich dit dan tot in deze situatie Wil, die al een aantal 
maanden met het bestuur heeft meegedraaid.  
 
Willy Kuipers antwoordt dat dit geen probleem hoeft te zijn. Mocht de  
andere persoon worden gekozen, dan heeft Wil de nodige ervaring  
opgedaan en verder geen probleem. 
 
8. Begroting 2020 
 
Aan de hand van sheets toont Frits de begroting 2020. 
Frits geeft hierop een toelichting. Er wordt een positief resultaat verwacht 
van €500,-- 
 
Na de toelichting komen er geen vragen of opmerkingen.  
Frits bedankt. 
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  9. Rondvraag 
 
- Arno Baks vraagt eerst aandacht voor onze nieuwe website: 
www.seniorenverenigingmaarheeze.nl 
Hij is gemaakt door Ron Kuipers en Wil Thijssen heeft er de nodige uren in-
gestoken om hem te vullen. 
Op het scherm volgt alvast een voorproefje. Vanaf vandaag is de website in 
de lucht. Ga eens kijken, je vindt er alle benodigde informatie over onze  
vereniging. Doen. 
 
- Verder geeft Arno aan dat er overleg is met KBO-Brabant vanwege een mo-
gelijke statutenwijziging. Maar om de statuten te wijzigen is formeel toe-
stemming nodig van KBO-Brabant. 
Waarom een statutenwijziging? 
1. Wat ons betreft mag de K van KBO eraf; 
2. Pas lid vanaf 50 jaar; 
3. De zittingsperiode. 
 
Omdat er een statutenwijziging aanstaande is vanwege het terugkrijgen van 
de ANBI-status, is het vanwege de kosten beter om dit dan meteen mee te 
nemen.  
Indien er een statutenwijziging komt, zal dit in een algemene  
ledenvergadering worden voorgelegd. 
 
- Riky van den Berg heeft een vraag over de keuringsarts rijbewijs. Zij is hier 
heel tevreden over. Maar toen zij anderen hierop attendeerde ontstonden 
er problemen om een afspraak te maken. AnneMarie van Kuijk geeft aan dat 
de keuringsarts eenmaal per maand komt. Via regelzorg moet vooraf een 
afspraak worden gemaakt. En dan word je gewoon geholpen. 
 
10. Sluiting van de vergadering 
 
Arno Baks dankt iedereen voor de bijdrage aan deze vergadering. 
 
Hij vervolgt: Blijf lekker zitten en neem nog een drankje. Hier wordt gezellig 
gebruik van gemaakt. 
 
Harrie Biemans, 4 maart 2020 

http://www.seniorenverenigingmaarheeze.nl
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 Lange wandeling 6 maart 2020 
 

Op vrijdag 6 maart stond de eerste wandeling van 2020 gepland die door 
Gerrit van Hees en Huub Peskens werd uitgestippeld. 
De weergoden waren ons goed gezind, want hoewel het grijs weer was bleef 
het gedurende de hele wandeling droog. 
Dat was in de voorgaande dagen regelmatig anders geweest. 
Wel moest de route een beetje aangepast worden omdat er toch wel wat 
natte en modderige paden tussen zouden zitten. 
Nadat we in Onze School verzamelden zijn we per auto naar het vertrekpunt 
bij de Daatjeshoeve gereden. 
 

Rond 11.15 uur ging de wandeling van daaruit via soms wat glibberige en 
natte paden maar zeker weer hele mooie plekjes richting Peerkesbosch , 
waar we na ± 5km al keuvelend over van alles en nog wat rond 12.30 uur 
arriveerden.  

 
Bij Peerkesbosch konden we lekker uitrusten op onze gereserveerde plaat-
sen en lieten we de zelf meegenomen of bestelde lunch met een lekker  
bakkie koffie goed smaken. 
Na een uurtje waren we weer uitgerust en stond het tweede deel van de 
wandelroute voor de boeg, uiteraard niet over dezelfde route zodat het een 
mooi rondje werd terug naar de Daatjeshoeve. 
 

Onderweg moesten we soms wat watergeultjes oversteken, over een paar 
glibberige boomstammen, wat niet iedereen zonder natte voeten lukte maar 
met behulpzame handen is het iedereen toch wel gelukt. Langs de weer 
goed met water gevulde vennen en het drassige gebied waar we enkele  
zilverreigers spotten, gingen we over een prachtig houten knuppelpad naar 
het afgesloten gebied. 
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  Natuurlijk zijn we even de uitkijktoren op geklommen om van het uitzicht te 
genieten. Herten waren er nu niet te zien maar wel een groep paarden. 
Kort daarna komen we langs het grenskerkmonument. waar volgens de  
geschiedenis de katholieken vroeger stiekem naar de mis gingen. 
   

 
Zo kwamen we na weer ± 5 km gewandeld te hebben om ongeveer 14.45 
uur aan bij ons startpunt de Daatjeshoeve. 
Sommigen gingen weer naar huis terwijl anderen nog even binnen bij  
Daatjeshoeve bleven napraten. 
We waren nog maar net binnen of het begon flink te regenen. 
Zo zie je maar weer, je krijgt wat je verdient dat was hier zeker van  
toepassing op ons. 
Al met al weer een gezellige wandeling, lekker gekletst en genoten van  
lekker bewegen in de mooie natuur. 
We kijken uit naar weer een volgende wandeling 

 
Groetjes  
Lies 
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MAAR DE LENTE WIST HET NIET 
 
Het was begin 2020… 
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug. 
Februari was een heel onrustige maand geweest met veel stormen en veel 
regen. 
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de 
mensen ergens voor wilde waarschuwen. 
En toen werd het maart… 
 
Het was maart 2020… 
De straten waren leeg, de meeste waren gesloten, de meeste auto’s stonden 
langs de  kant van de weg. 
De mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld. 
Landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het 
was zo surrealistisch. 
Iedereen wist wat er aan de hand was. 
Maar de lente wist het niet.  

De magnolia stond in de knop, en de bloemen bleven bloeien, en de zon 

scheen. 

De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan. 

En de zwaluwen kwamen terug, en de lucht werd roze en blauw. 

Het werd later donker en ’s ochtends kwam het licht vroeg door de ramen. 

Het was maart 2020… 

De jongeren studeerden online, vanuit huis. 

Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis. 

Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen. 

Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om de 

hond uit te laten. 

Bijna alles was gesloten, zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars. 

Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken. 

Mensen moesten vanuit huis gaan werken, ondernemers kwamen in de pro-

blemen. 

De meeste kinderen konden niet meer naar school. 

Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, operaties 

en onderzoeken werden uitgesteld, iedereen wist het. 
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 Maar de lente wist het niet en het ontsproot. 
Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af. 
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren. 
 
Het was maart 2020… 
Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief. 
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen móesten. 
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging. 
Iedereen moest flink afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk. 
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg. 
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door ge-
zet. 
En niemand wist wanneer dat weer kon. 
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was. 
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk. 
Er was isolatie, ziekte en paniek… Toen werd de angst pas echt!! 
 
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit. 
En de weken duurden ineens veel langer. 
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden vol-
gen. 
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held. 
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was. 
Niemand had dit verwacht. Iedereen wist wat er gebeurde. 
Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien. 

De magnolia stond in de knop. 

De vogeltjes begonnen aan hun nestjes. 

En toen.. 

Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt. 

Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen. 

Er was weer tijd om te lezen en te schrijven.  

Mensen lieten hun fantasie de vrije loop en verveling ontsproot in creativi-

teit. 

Sommigen leerden een nieuwe taal, sommigen ontdekten kunst.  
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Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zich-

zelf terug. 

Anderen stopten met onwetend onderhandelen. 

Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin. 

Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen. 

Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te 

vinden. 

Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te 

koken. 

Iedereen wist ineens wat een ‘vitaal beroep’ was.  

Deze mensen werden helden, ze werden meer gewaardeerd dan ooit. 

Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze 

manier samen te zijn. 

Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan 

te doen. 

Mensen herstelden van hun stressvolle leven. 

Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar. 

Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zo-

dat eenzame mensen ze konden bellen. 

De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zou-

den gaan of mensen 

zouden moeten ontslaan. 

Gepensioneerd zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de zorg. 

Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen. 

Om acht uur ’s avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle 

artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren 

om in de zorg alles draaiende te houden. 

Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbin-

ding, van saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van zijn 

roeping  

Dit deed iets met alle mensen.  
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   En de economie ging bijna kopje onder maar stopte niet. Het vond zichzelf 
opnieuw uit. 
Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met 
elkaar in de geschiedenisboeken zouden komen. 
 
Dat wisten we allemaal. 
En de lente wist het niet.  
En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit. 
En het werd steeds warmer. En er waren veel meer vogels. 
En toen kwam de dag van bevrijding… 
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie 
voorbij was. 
En dat het virus had verloren! 
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!! 
En toen ging iedereen de straat op, met tranen in de ogen. 
Zonder maskers en handschoenen. 
De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was. 
En de wereld was mooier en liefdevoller geworden. 
En de mensen waren humaner geworden. 
En ze hadden weer waarden en normen. 
De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen. 
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen. 
Ook zij was genezen van wat de mensen háár veel eerder hadden aange-
daan. 
 
En toen kwam de zomer.. 
Omdat de lente het niet wist. 
En hij was er nog steeds. 
Ondanks alles. 
Ondanks het virus. 
Ondanks de angst. 
Ondanks de dood. 
Omdat de lente het niet wist, leerde iedereen de kracht van het leven… 
 
Susan Blanco (de taalrecycler) 
  
Noot van de redactie: Dit verhaal is ingezonden door Diana Peskens. Deze 

overdenking van Susan Blanco is geïnspireerd op het gedicht-verhaal  van 

Irene Vella “Het was 11 maart 2020”. 
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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   Harrie van Horne  06 - 431 514 50 

Reserve   Arno Baks   06 - 519 720 59 
    Henk Belgers   06 - 137 025 63  
    AnneMarie van Kuijk 06 - 360 400 19 

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 

Emailadres Nieuwsbrief:  nieuwsbrief.redactie@kpnmail.nl 
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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 592250 email: wil-thijssen@chello.nl 
 
Notulist bestuursvergadering: Harrie Biemans tel 592818 

Contactpersonen activiteiten 
Bezorging Nieuwsbrief en Ons: Martien Heesterbeek tel 592255 
Biljarten: Martien Heesterbeek tel 592255 
Bloemschikken: Rita Masselink tel 06 295 08 540 
Computerclub: Jo van Megen tel 593303 
Darten: Tiny van Mierlo tel 06 384 99 953 
Eetpunt: Willy Kuipers tel 06 133 13 407 
Fietsen: Peter Joppen tel 593247 
Fotoclub: Anja Matheeuwsen, anja@luckymail.com  
Gezond bewegen: Diana Guns-van Casand tel 06 135 03 278 
Haakaan:  Inge Ploegmakers tel 06 409 43 404 
Kaarten: Leo Dekkers tel 592387 
Kienen: Mariet van Geldrop tel 592699 
Kleuren voor volwassenen: Diana Peskens tel 591741 
Koersballen: Angeline van Diesen tel 591502 
Leesclub: Wil Thijssen tel 592550 
Mannen van metaal: Andre Thirion 06 171 51  699 
Nieuwsbrief: Else-Marie van Oirschot tel 591994 
Tuinieren: Tiny van Mierlo 06 384 99 953 
Volksdansen: Anny van Weert tel 593728 
Voorzitter Werkgroep Ouderenadviseurs: Andre Oud tel 591337 
Vrij kaarten op dinsdag / Wandelen: Harrie van Horne tel 592173 
Ziekenbezoek: Maria Rijkers tel 591523  
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