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Van de bestuurstafel     

Nu we corona achter de rug lijken te 

hebben, kunnen we aan de bestuurstafel 

weer volop bezig zijn met wat we het 

liefste doen: bedenken en organiseren van 

bijeenkomsten en activiteiten voor onze 

leden, waarbij ontmoeting en plezier 

voorop staan.                                                                                                                

Het is heel fijn dat dat weer kan, al voelt het soms ook wel weer dubbel om 

allerlei leuke dingen op touw te zetten waar we met z’n allen van kunnen 

genieten, terwijl de mensen in Oekraïne gebukt gaan onder een vreselijke 

oorlog. Ook dat houdt ons natuurlijk bezig, maar we proberen er hier toch 

maar het beste van te maken. Hopelijk komt heel vlug een einde aan deze 

ontzettend trieste situatie. 

Op 14, 15 en 16 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. 
Ongeveer 1700 personen hebben hun stem uitgebracht in Ons Kwartier. 
Voor veel van deze mensen was het een eerste en vaak ook een verrassende 
kennismaking met Onze School. Er werden veel complimenten gegeven als:  
“Wat een mooie accommodatie en wat gezellig ingericht”. Fijn om te horen 
natuurlijk. 
Er ontstonden ook spontaan gesprekjes met bezoekers en als de 
gelegenheid zich voordeed, werd daarbij ons vrijwilligerswerk ter sprake 
gebracht en aanbevolen. Sommigen leken daar best iets voor te voelen en 
wilden erover nadenken. Wie weet leveren de verkiezingen zodoende voor 
ons nog nieuwe vrijwilligers op. 
 

Op vrijdag 25 maart vond voor de eerste keer de nieuwe activiteit “Het 

Vrijdagavond Etentje” plaats. Dit houdt in: samen genieten van een 

smaakvol etentje (geleverd door een restaurant) met daaraan gekoppeld 

een gezellige uitloop. Daar was meteen al erg veel animo voor, binnen de 

kortste keren was het helemaal volgeboekt. Dit kan een vaste activiteit 

worden die steeds op de laatste vrijdag van de maand plaats gaat vinden. 

Wilt u ook eens van de partij zijn? Op vrijdag 29 april staat het weer op het 

programma.  
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Er staan nog een paar speciale zaken op het programma waar we de 
aandacht op willen vestigen.  
De betreffende data kunt u alvast in uw agenda noteren. Het betreft: de 
jaarvergadering ( 26 april om 19.30 uur); de Paaslunch op Tweede Paasdag 
(18 april); de viering van het 100-jarig bestaan van de St. Josephschool  
(1 mei) en een feestelijke bijeenkomst, waarvan de details later bekend 
gemaakt zullen worden (vrijdagmiddag 20 mei). Dit alles, plus de volle 
activiteitenagenda die u in het midden van dit boekje vindt, laat zien dat er 
weer volop leven is in Ons Kwartier/Onze School. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is als met de natuur, die weer ontwaakt is uit de winterslaap. De eerste 
lentebloemen staan in bloei en bomen en struiken staan volop in de knop.  
Het duurt niet meer lang of alles breekt open in geuren en kleuren. Van die 
natuurpracht mogen we allemaal volop genieten en dat geldt evenzeer voor 
de keur aan activiteiten die opbloeit in Ons Kwartier/Onze School.  
Kom gerust meedoen, u bent van harte welkom! 
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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2022. 
 
Bij deze nodigen wij u van harte uit op de algemene ledenvergadering van 
de Seniorenvereniging die wordt gehouden op dinsdag 26 april 2022 om 
19.30 uur in ‘Ons Kwartier’. Inloop vanaf 19.00 uur. 
 

A G E N D A 
 

1. Opening en vaststellen van de agenda. 
 
2. Notulen van de vorige jaarvergadering  7 september 2021. 
 
3. Jaarverslag 2021. 
 
4. Financieel verslag 2021. 
 
5. Verslag kascontrolecommissie. 
 
6. Benoeming kascontrolecommissie. 
 
7. Bestuursverkiezing.  
     Statutair aftredend en herkiesbaar zijn 
     Annemarie  van Kuijk en Frits van Meijl. 
     Kandidaat-bestuursleden kunnen zich tot 1 week voor de vergadering 
     schriftelijk melden bij het secretariaat. 

 
8  Begroting 2022. 
 
9. Ons Kwartier. 
 
10. Rondvraag. 
 
11. Sluiting. 
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 Jaarverslag 2021   
Op de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 7 september 2021 zijn ruim 
50 leden aanwezig. Deze ledenvergadering wordt later gehouden dan 
statutair is vastgelegd, maar uitgesteld vanwege de beperkende 
maatregelen i.v.m. Covid-19.  
Het bestuur heeft als kandidaat-bestuurslid al een hele tijd samengewerkt 
met Willem van Gijzel, als afgevaardigde van de beheerders. Het bestuur 
verzoekt de vergadering Willem als bestuurslid te benoemen. Dit wordt met 
algemene stemmen aanvaard.  
Statutair aftredend en herkiesbaar was Willy Kuipers. Zij neemt voor een 
nieuwe periode van 3 jaar plaats in het bestuur.   
Het bestuur bestaat dan uit:  
Arno Baks    Voorzitter 
Willy Kuipers-Vrijsen Secretaris 
Frits van Meijl  Penningmeester 
AnneMarie van Kuijk Voorzitter activiteitencommissie en algemene  
    zaken 
Wil Thijssen-Hendriks  Contactpersoon communicatie; nieuwsbrief en  
    website. 
Willem van Gijzel  Contactpersoon namens de beheerders.  
Het bestuur heeft dit jaar 12 keer plenair vergaderd.   
Tijdens deze vergaderingen zijn o.a. aan de orde gekomen: 
• Afgelasting van het jubileumfeest. 
• ANBI status van de vereniging. 
• Aanpassing van de statuten. 
• Nieuwsbrief en website. 
• Communicatie binnen de vereniging: overleg met beheerders, 

gastheren en gastvrouwen. 
• Onderhoudswerkzaamheden. 
• Coronamaatregelen. 
• Rabo clubsupport. 
• De activiteiten en aanpassingen in ‘Ons Kwartier’. 
• De financiën van de vereniging.  
Daarnaast zijn bestuursleden dit jaar weinig in overleg geweest met 
externen. Door de beperkingen i.v.m. het virus was dit helaas niet mogelijk. 
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 Ledenaantal: 
 
Op 1 januari 2021 had de seniorenvereniging 611 leden.  
Daar zijn in 2021 39 leden bijgekomen en helaas namen we ook afscheid 
van een aantal leden. Wegens overlijden 24, verhuizing 6 of opzegging 18. 
Dat betekent dat we per 1 januari 2022  602  leden hebben.   
Voor informatie is er de maandelijkse Nieuwsbrief, een duidelijk en 
overzichtelijk boekje waarin alles te vinden is van de seniorenvereniging en 
dat door de leden goed gelezen wordt. Wij zijn blij dat het door de leden 
positief ontvangen en met plezier gelezen wordt.   
De website www.seniorenverenigingmaarheeze.nl wordt actueel 
gehouden door Wil Thijssen. Hier kan men allerlei informatie vinden voor 
senioren en natuurlijk over de activiteiten en andere zaken van de 
vereniging.  
Seniorenvereniging Maarheeze heeft een aantal Vrijwillige 
Ouderenadviseurs (VOA´s), Cliëntenondersteuners en Belasting-
invulhulpen. Zij kunnen door alle senioren van Maarheeze worden 
geraadpleegd.  Behoudens een kleine vergoeding voor de belastingaangifte 
zijn aan de overige dienstverleningen geen kosten verbonden. Ook zij zijn 
dit jaar nauwelijks bij elkaar geweest. Maar zij zijn wel door KBO Brabant, 
digitaal  ‘bijgeschoold’.  
Het gebouw en de tuin van ‘Onze School’ zien er altijd uit om door een 
ringetje te halen. Daarvoor zorgen een aantal vrijwilligers. Ook in de 
periode dat er geen activiteiten waren in Ons Kwartier werd er elke 
maandag hard gewerkt. Intussen zijn er ook een aantal klussen in Onze 
School, die nog op de planning stonden, afgerond.   
De zaken m.b.t. het onderhoud van het gebouw en de tuin zijn verdeeld 
onder een aantal vrijwilligers. Voor elke deeltaak zijn twee mensen 
verantwoordelijk. Zijn er problemen op een van de deelgebieden dan weten 
zij wat er moet gebeuren.  
De gastvrouwen en gastheren zorgen er, als Ons Kwartier open is, samen 
met de beheerders, voor dat er altijd een warm onthaal is. In ‘Ons Kwartier’, 
maar ook in de rest van het gebouw. 
 

 
 

http://www.seniorenverenigingmaarheeze.nl
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Naast de vele ‘wekelijkse’ activiteiten in ‘Ons Kwartier’, die, buiten 
Coronatijd, goed bezocht worden door de leden,  zijn er helaas dit jaar 
weinig grotere evenementen mogelijk geweest.   
• Er was geen Nieuwjaarsreceptie. Wel zijn alle leden verrast met een 

kerstkrans en chocolaatjes. 
• Ook het bedankfeestje voor de vrijwilligers kon niet worden 

georganiseerd. Het bestuur heeft toen besloten ook hen te bedanken 
met een attentie. 

Ondanks Corona is er door de verschillende werkgroepen in 2021 toch veel 
werk verricht.  De vereniging kent een activiteitencommissie, die bestaat uit 
de kartrekkers van de vele min of meer wekelijkse activiteiten. Daarnaast is 
er ook een evenementencommissie, die zich niet richt op de vaste 
activiteiten, maar op de speciale projecten.   
Tot de vaste  activiteiten, die helaas maar gedeeltelijk doorgang hebben 
kunnen vinden, behoort  o.a. het kleuren en sjoelen op maandag, het 
volksdansen, gezond bewegen, de mannen van metaal en het vrij kaarten op 
de dinsdag, het wekelijkse koersballen en jeu de boules op woensdag. Op de 
donderdagen is er gezond bewegen, darten, haakaan, de biljartcompetitie 
en ’s avonds  het kaarten, daarnaast op vrijdag wekelijks de computerclub en 
maandelijks de fotoclub en het kienen. Regelmatig is er op zaterdag  de 
muziek en dansavond en iedere zondag wordt er flink gewandeld.   
Ondanks Corona is er wel het hele seizoen elke donderdag  gefietst. De 
groep fietsers was wel kleiner. Gemiddeld ongeveer 12 deelnemers. Met de 
kleinere groep zijn wel grotere afstanden gefietst. De langere 60 kilometer-
dagtochten zijn niet doorgegaan.  
Een keer per maand zijn er de bijeenkomst van het eetpunt en de 
zondaglunch, allemaal met veel trouwe bezoekers. De leesclub komt 7 keer 
per jaar op de maandagavond bij elkaar.  
Daarnaast noemen we nog de dames die op ziekenbezoek gaan, de 80 of 90 
of 100- jarigen bezoeken of langs gaan bij mensen die een jubileum te vieren 
hebben, voor zover zij daarvan op de hoogte zijn. Ook dit jaar waren veel 
jarige leden die een mijlpaal bereikten.  
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Maar vanwege de pandemie is het soms op een andere manier opgelost.  
De ene keer met een bezoek, soms alleen een felicitatie per telefoon, of een 
bloemenbon, maar altijd even aandacht. Ook het ziekenbezoek is beperkt 
vanwege corona.  
 
In 2021 was er een 100-jarige, 8 negentigjarigen en 30 tachtigjarigen 
(totaal 39). En hebben 6 zieken een boeket gehad.  
 
Ook op meer cultureel gebied heeft de vereniging het nodige te bieden met 
de muziek-luistermiddagen o.l.v. RoseMarie Hendrikx en de winterse 
filmavonden. 
 
Natuurlijk zijn er nog veel meer zaken waarbij vrijwilligers ingeschakeld 
worden en die zonder hen niet mogelijk zouden zijn. Zoals de  maandelijks 
terugkerende werkzaamheden voor de Nieuwsbrief, om deze te vullen, te 
corrigeren, te printen, te bundelen en daarna te verspreiden.  
 
De onlangs flink uitgebreide bibliotheek waar nu ook puzzels te lenen zijn. 
De tuinploeg, die er voor zorgt dat alles er rondom de school picobello 
uitziet en ons veel complimenten bezorgt. Daarnaast is er de klusploeg die 
steeds maar weer  in touw is om verbeteringen aan te brengen en het 
geheel te verfraaien.   
 
En last but not least zijn er de gastheren, gastvrouwen en de beheerders die 
er dagelijks voor zorgen dat alle activiteiten mogelijk zijn en dat de 
“Huiskamer” ’s ochtends voor veel mensen een fijne plek is om contacten op 
te doen, een praatje te maken of een potje te biljarten en dat kopje koffie of 
thee te komen drinken. 
 
Er is dus voor elk wat wils en ieder lid van de seniorenvereniging kan 
deelnemen aan een activiteit die hij/ zij leuk vindt.  
 
Jammer genoeg hebben de activiteiten in 2021 maar beperkt doorgang 
kunnen vinden. Wij hopen dat we in 2022 weer alle activiteiten kunnen laten 
plaatsvinden. 
 
Maart 2022. 
Willy Kuipers  
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Enkele aandachtspuntjes: 
 In onze vereniging doet zich nogal eens het     

heuglijke feit voor dat een echtpaar het gouden of 

zelfs diamanten huwelijksfeest mag vieren.         

Natuurlijk willen we daar als Seniorenvereniging 

graag aandacht aan besteden. Dat kan echter      

alleen als we op de hoogte zijn van zo’n jubileum. 

We beschikken niet over gegevens wat betreft de 

huwelijksdata van onze leden. Daarom de vraag of 

u het ons wilt laten weten als er een 50-, 60- of 

misschien zelfs 70-jarig huwelijksfeest in aantocht 

is bij onze leden. Dan kunnen we zorgen voor een 

passende felicitatie. 

  

Steeds vaker maken we gebruik van e-mail om berichten door te geven aan 

onze leden. Dit omdat het zo gemakkelijk is en omdat we daarmee altijd   

actueel kunnen zijn. Meteen als het nodig is kunnen we een mededeling 

doorgeven. We beschikken over bijna alle e-mailadressen van onze leden, 

maar helemaal compleet zijn we nog niet. Daarnaast komen er bij het      

versturen van de mailtjes wel eens een paar terug, omdat het adres niet 

meer klopt. Dus zijn er nog altijd leden die het nieuws dat wij per e-mail  

versturen missen. Dat is natuurlijk geen goede zaak.  

  

Daarom nog eens deze oproep: Geef s.v.p. uw e-mailadres door als dat nog 

niet gebeurd is, u kunt er echt op vertrouwen dat het bij ons blijft en dat het 

alleen gebruikt wordt om berichten van de Seniorenvereniging aan u door 

te sturen. Mocht uw e-mailadres wijzigen, denk er dan ook aan dat even bij 

de Seniorenvereniging te laten weten. En mocht u niet over een computer 

beschikken dan is het misschien een idee aan een van de kinderen of een 

goede bekende te vragen of de Seniorenvereniging daar de berichten voor u 

naar toe mag sturen.  

  

Het gaat niet om veel berichten, dus veel overlast geeft het niet. Naar dit 

adres kunt u uw gegevens sturen: ons.kwartier@kpnmail.nl . 

Bij voorbaat hartelijk dank. 
  

mailto:ons.kwartier@kpnmail.nl
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Een verlaat jubileumfeestje 
  
Op vrijdag 20 mei bent u vanaf 13.30 uur welkom in Ons Kwartier voor een 
verlaat jubileum feestje. Nu het kan willen we nog even  stilstaan bij het    
60-jarig bestaan van onze vereniging in 2020. 

  
We hebben een ontspannen programma met een lach, misschien een traan 
en natuurlijk muziek om naar te luisteren. Uiteraard is er ook voldoende tijd 
om gezellig met elkaar te kletsen, 
Ook gaat u niet naar huis met een lege maag.  
  
Er wordt voor deze middag geen entree geheven 
  
We willen u graag verrassen, maar vragen u wel om u persoonlijk aan te 
melden in Ons Kwartier!  
Op woensdag 20 april van 10.00 tot 12.00 uur of op vrijdag 22 april even-
eens van 10.00 tot 12.00 uur kunt u zich aanmelden en uw toegangskaart 
ophalen. 
 
We zien u dan graag.  
  
Bij heel veel belangstelling bestaat de mogelijkheid om op zaterdag 21 mei 
nog zo’n middag te organiseren, maar wie het eerst komt, het eerst maalt 
en Vol is echt Vol 
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100 jaar St. Josephschool in Maarheeze 
Ontmoeten en open dag op zondag 1 mei 

Het gebouw van de voormalige St. Josephschool te Maarheeze is honderd 
jaar oud. Nu is er Ontmoetingscentrum “Onze School” gevestigd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Bron foto archief Heemkunde Kring Baronie van Cranendonck Budel) 
 
In 2020 en 2021 kon de viering geen doorgang vinden.  
Op zondagmiddag 1 mei 2022 wordt het jubileum alsnog gevierd met  
thema “terugblik en vooruitblik”. 
 
Ontmoeten 
Bij de terugblik ligt het accent op het gebouw als school, een reünie, het 
ontmoeten van oud-leerlingen en oud-leerkrachten, een expositie. 
Aan de oproep om veel (klassen)foto’s aan te leveren is massaal gehoor  
gegeven.  
De expositie van foto’s zal het verre en recente verleden doen herleven. 
Klassenfoto’s klas 6 / groep 8 van de laatste 45 jaar worden getoond. En ook 
filmbeelden van recent geïnterviewde personen.  
Open Dag 
Bij de vooruitblik ligt het accent op de maatschappelijke functie van het in 
2017 gerenoveerde en heropende gebouw. Geen school meer, maar Ont-
moetingscentrum “Onze School”. 
In het gebouw zijn diverse organisaties gevestigd die diensten en activitei-
ten aanbieden op gebied van zorg, welzijn, cultuur en educatie.  
Zij zullen zich op 1 mei presenteren in de vorm van een Open Dag . 
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Glossy Magazine 
In het kader van het jubileum zal de eerste Maarheezer “glossy” verschijnen. 
In dit gevarieerde en goed geïllustreerde magazine komt de geschiedenis 
van de St.Josephschool in de loop der jaren aan bod. 
Dit gebeurt door middel van interessante verhalen van en over leerlingen, 
onderwijzers, directeuren en verdere betrokkenen bij de school. 
Talloze nieuw gemaakte maar ook historische beelden verluchten deze     
bijdragen. Daarnaast worden de huidige gebruikers van “Onze School”       
voorgesteld. 
Het magazine verschijnt eenmalig en in beperkte oplage. Het magazine 
wordt 1 mei gepresenteerd en is dan te koop.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden en intekenen voor magazine 

Iedereen is welkom op 1 mei tussen 13.00u en 17.30u in Onze School”,      

Stationsstraat 52 te Maarheeze.  Toegang is gratis. 

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op de website 

www.onzeschoolmaarheeze.nl 

Op het formulier kan ook ingetekend worden voor het glossy magazine. 

Noteer 1 mei in de agenda 
 

 

http://www.onzeschoolmaarheeze.nl
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Activiteitenoverzicht maand april 2022 
 
Huiskamertijden ma t/m vrij van 10.00 tot 12.30 uur, in Ons Kwartier.  
De huiskamer is vrij toegankelijk voor jong en oud en er is verse koffie.  
Ons Kwartier is op werkdagen geopend van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur,  
‘s middags speciaal voor leden.       
Vr 1  09.30  fotoclub 

  10.30  computerinloop 

Zo 3  09.00   lange wandeling 

  10.00  korte wandeling 

 
 
Ma 4  09.00   tuinieren  

  10.00  kleuren voor volwassenen 

  13.30  sjoelen 

Di 5  10.00  volksdansen 

  13.00  mannen van metaal 

  13.30  gezond bewegen 

  13.30  vrij kaarten 

Wo 6  13.30  koersballen 

Do 7  10.00  darten 

  13.30  biljarten voor leden van de Doorzetters 

  13.30  gezond bewegen  

  14.00  haakaan 

  19.30  kaartcompetitie 

Vr 8  10.30  computerinloop 

  13.30  kienen 

 

Zo 10  09.00   lange wandeling 

  10.00  korte wandeling 
 
Ma 11 09.00   tuinieren  

  10.00  kleuren voor volwassenen 

  13.30  sjoelen 
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Di 12  09.00  bestuursvergadering 

  10.00  volksdansen 

  12.00  eetpunt 

  13.00  mannen van metaal 

  13.30  gezond bewegen 

  13.30  vrij kaarten 

Wo 13 13.30  koersballen 

Do 14  10.00  darten 

  13.30  biljarten voor leden van de Doorzetters 

  13.30  fietsen 

  13.30  gezond bewegen  

  14.00  haakaan 

  19.30  kaartcompetitie 

Vr 15  10.30  computerinloop 

Zo 17  09.00   lange wandeling 

  10.00  korte wandeling 

 
 
Ma 18 12.00  zondag lunch 2e Paasdag Vol is Vol   

Di 19  10.00  volksdansen 

  11.00  bakkie troost 

  13.00  mannen van metaal 

  13.30  gezond bewegen 

  13.30  vrij kaarten 

Wo 20 14.00  concert van het Senioren Orkest Cranendonck 

Do 21  10.00  darten 

  13.30  biljarten voor leden van de Doorzetters 

  13.30  gezond bewegen  

  14.00  haakaan 

  19.30  kaartcompetitie 

Vr 22  10.30  computerinloop 

Za 23  14.00  vrijwilligersmiddag 

Zo 24  09.00   lange wandeling 

  10.00  korte wandeling 
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Vervolg agenda april 2022 

  
Ma 25 09.00   tuinieren  
  10.00  kleuren voor volwassenen 

  13.30  sjoelen 

Di 26  10.00  volksdansen 

  13.00  mannen van metaal 

  13.30  gezond bewegen 

  13.30  vrij kaarten 

  19.30  algemene ledenvergadering Seniorenvereniging 

Wo 27 13.30  koersballen 

Do 28  10.00  darten 

  13.30  biljarten voor leden van de Doorzetters 

  13.30  gezond bewegen  

  14.00  haakaan 

  19.30  kaartcompetitie 

Vr 29  10.30  computerinloop 

 

 
Biljarten  
Dagelijks, tijdens de huiskameruren van 10.00 tot 12.30u  bestaat  
in principe de mogelijkheid om vrij te biljarten. 
’s Middags tot 16.30u is het alleen voor leden van de vereniging!   
Inschrijven in de rode map op de bar, tot maximaal 14 dagen vooruit. 
De komende maanden op donderdagmiddag competitie spelen voor leden 
van onze biljartclub de “Doorzetters”.  
 
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, aan de balie, telefonisch op 0495 623589   
of per mail: ons.kwartier@kpnmail.nl     
Wie het eerst komt het eerst maalt want Vol is Vol!  Niet vergeten uw  
telefoonnummer door te geven. 
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Wij gaan weer fietsen. 
Op donderdag 7 april gaan we weer starten 
met onze wekelijkse fietstochtjes.  Het is 
heerlijk om na de winterperiode er weer 
eens op uit te gaan. Wij hebben er weer zin 
in. 
Heeft u ook zin om gezellig met een groepje 
een middagje te gaan fietsen?? U bent     
welkom.  We vertrekken vanaf  “Onze 
School” aan de kant van de Oude Boom,  om 
half 2. 

 
Dus kijken dan of de fiets nog in de berging staat. De 
banden controleren.  De accu even helemaal opla-
den. Kijken of de remmen het nog doen. Of gewoon 
even bij Gerie langs gaan. Maar niet vergeten:  het 
veiligheidshesje…… 
 

 

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

Maandagmorgen 
 
Een volle tafel kleurende     
dames! Een paar biljarts      
bezet. De tuinploeg die even 
uit komt rusten onder het   
genot van een kop koffie of 
thee. De   heren die hebben 
getennist en in ‘Ons Kwartier’ 
de morgen afsluiten. Ja, het 
was weer eens een ouderwet-
se maandagmorgen! Wat   
hebben we dat tijdens de                   
coronaperiode gemist. 
Gelukkig kan het weer, mag 
het weer en hoe fijn is dat! 
Diana Peskens 
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Opening Gedichtentafel bij ’Onze School’ 
 
Onder de titel ‘Poëzie door heel Cranendonck’ heeft VVV-Cranendonck  
verspreid over de gemeente Cranendonck een twintigtal zogenaamde      
gedichtentafels geplaatst. Wandelaars en fietsers kunnen deze                  
gedichtentafels bezoeken met behulp van een wandel- of fietskaart.  
De gedichtentafels zijn metalen tafels, waarop drie aluminium boeken     
liggen. Een van die boeken is opengeslagen en hierin zijn twee gedichten 
gefreesd: een van leden van Schrijverskring ‘Literatuurke’ en een van een 
leerling van groep 7 of 8 van de Cranendonckse basisscholen. Om de       
kinderen aan het dichten te krijgen, hebben leden van ‘Literatuurke’ in de 
groepen 7 en 8 van alle basisscholen poëzie workshops verzorgd. Een    
deskundige jury koos de 20 gedichten uit die uiteindelijk op de metalen 
boeken staan. Ook is er een QR code op de tafels geplaats waar informatie 
over de locatie op staat. In ons geval dus over de ontstaansgeschiedenis 
van  de St. Josephschool.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De officiële onthulling van de tafels was op zondag 20 maart om 14.30 uur 
en  vond plaats bij ‘Onze School’. De opening werd verricht  door            
burgemeester van Kessel, Saron Samuel Mehari en Diana Peskens.  Daarna 
was er een gezellige middag met de kinderen, hun familie,  muziek en voor-
drachten , kortom een onvergetelijke middag!  
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 Plant van de maand: Vogeltje op de kruk 
 
Corydalis solida heet ie in het latijn en in het Nederlands ook                     
voorjaarshelmbloem of vingerhelmbloem. De bloem heeft de vorm  van 
een helm maar waar dat vogeltje vandaan komt is me een raadsel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kleine plant heeft blauwgroene bladeren, rose/paarse bloemen en een 
gele knol die zo groot is als een hazelnoot. Die knol bevat alkaloïden en is 
giftig. Na de bloei in de lente sterft de plant helemaal af. De zaden zijn 
zoet en worden verspreid door de mieren. In Nederland komt hij bijna niet 
meer voor, behalve dan natuurlijk in de tuin van Onze School en mijn ei-
gen tuin, maar in België vind je hem massaal in vochtige weilanden en on-
der heggen. 
Vogeltje op de kruk hoort bij de papaverfamilie. 
 
Nel Meulman 
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 De Mannen van metaal 
In het kader van een nadere kennismaking met de activiteiten in Ons Kwar-
tier/Onze School deze keer extra aandacht voor “De Mannen van metaal”. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de afgelopen maand heb ik een bezoek gebracht aan “De Mannen van 
metaal”. Dit betreft een groep van tien stoere mannen, die elke dinsdag-
middag van 13.00-15.00 uur in een van de lokalen in Onze School te vinden 
zijn. In dat lokaal is meteen te zien dat hier veel gesleuteld wordt. Aan één 
kant tegen de muur staat een groot rek dat vol staat met afgedankte    
elektrische apparaten. Tegen een andere muur staat een hele rij bakken 
opgesteld, waarin allerlei nog bruikbare materialen verzameld worden. En 
in het midden van het lokaal staat een lange, stevige tafel, waaraan als ik 
binnenkom de mannen al druk aan het werk zijn. 
 
Ieder heeft een apparaat onder handen, dat vakkundig “gesloopt” wordt. 
André Thirion en Jo vd. Heijden, die het regelwerk voor hun rekening    

hebben genomen, geven me met plezier informatie over het werk van de 

“Mannen van metaal”. Ze vertellen dat de groep ooit opgestart is door 

Zuidzorg. Nu werkt de groep al zo’n vijf jaar zelfstandig en ze zijn heel blij 

dat ze gebruik mogen maken van een lokaal in Onze School. 
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 Om hun werk te kunnen doen halen ze afgedankte elektrische apparaten 
op bij de Milieustraat en op enkele andere adressen. Die apparaten      
worden uit elkaar gehaald en de nog te gebruiken onderdelen worden  
verzameld. Zaken als lood, aluminium, roestvrij staal en vooral ook koper 
en printplaten (uit computers) zijn nog bruikbaar en worden als het ware 
gered uit het afval. Ze worden in de bakken gesorteerd en later verkocht 
aan een metaalhandel in Veldhoven. Met de opbrengst wordt af en toe 
een goed doel gesteund (zoals onlangs de wensboom) en verder wordt er 
de koffie of het glaasje fris dat in de pauze gedronken wordt van betaald. 
 

Het is duidelijk dat deze mannen goed bezig zijn. Ze hebben een plezierig 
contact met elkaar, zijn duurzaam bezig door bruikbare spullen uit het  
afval te scheiden en dragen daarbij regelmatig ook nog een steentje bij 
aan een goed doel. Als ik opmerk dat ik zie dat er hard gewerkt wordt en 
dat stilzitten er kennelijk niet bij is, zegt één van de deelnemers “Hier is 
het: niet teveel kletsen, maar de handjes laten wapperen”.  
Dat is niet teveel gezegd, dat is duidelijk te zien. 

Behalve dat de apparaten door de mannen opgehaald worden, kunt u ook 
spullen inleveren. Alle elektrische apparaten zijn welkom, alleen de       
ouderwetse televisies met zo’n bolle achterkant en ook printers kunnen ze 
niet gebruiken. En natuurlijk gaat het niet om grote apparaten als         
wasmachines e.d. 
Tijdens de openingsuren van Onze School kunt u uw afgedankte apparaten 
inleveren bij de dienstdoende beheerder. Het bespaart u een gang naar de 
milieustraat en de mannen van metaal weten er wel weg mee. 
 

Op dit moment is de Seniorenvereniging ook bezig met de opzet van een 

Repair Café. Enkele van de mannen van metaal gaan daar waarschijnlijk 

ook aan meewerken. Maar het Repair Café heeft een heel ander doel. 

Hierbij gaat het niet om het uit elkaar halen van apparaten en bruikbare 

onderdelen eruit halen, maar om het repareren en weer bruikbaar maken 

ervan. Bij het Repair Café kunt u terecht met iets dat kapot is, maar nog 

niet rijp voor de sloop. De daar aanwezige vrijwilligers helpen u dan met 

het weer aan de praat krijgen van uw apparaat. We hopen snel van start 

te kunnen gaan met deze nieuwe activiteit. 
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Tenslotte: het bezoekje bij de “Mannen van metaal” was leuk en leerzaam. 
Fijn dat deze mannen de gelegenheid krijgen om een middag in de week 
samen plezierig aan het werk te kunnen zijn en daarmee ook nog eens 
goed werk doen voor het milieu.  Goed bezig mannen: Ga zo door! 
 
Wil Thijssen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************************* 

 Ledenmutaties maart 2022 
  

Nieuwe leden die we van harte welkom heten: 
  
Mw. E.A.G. Kunnen, 
Dhr. F.A.M. Noten 
    
Overleden: 
Dhr. L.G.M. Draad 
Dhr. A.L.H. Pelser 
Mw. E.M. Versteijnen-Cardinaal 
  
 Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte met hun verlies. 
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Diverse activiteiten  
Wie wil er mee naar Soldaat van Oranje?  
Hij draait al jaren, de musical Soldaat 
van Oranje en trekt nog steeds volle 
zalen, toch zijn er heel wat mensen 
nog niet naar toe geweest en is er 
gevraagd of wij iets kunnen 
organiseren. 
 
Het is mogelijk om met een aantal 
mensen naar de musical  
Soldaat van Oranje te gaan in Katwijk bij Leiden. 
De kosten daarvoor zijn ongeveer €130  voor een 1e rang ticket, de reis met 
een bus, koffie met wat lekkers en een diner op de heenreis! 
Er ligt een lijst achter de bar waarop u kunt aangeven daar belangstelling 
voor te hebben. 
 
Bij voldoende animo gaan we dit proberen te realiseren in de maand 
september.   We houden u op de hoogte! 
************************************************************* 
18 april 12.00u       Lunch op zondag,  
Deze maand niet op zondag, maar op maandag 18 april 2e Paasdag 
  
We maken er weer een gezellige 
bijeenkomst van en natuurlijk zijn er ook 
nog Paaseitjes. De deuren gaan open om 
ongeveer 11.45u, kom liever niet eerder 
omdat we dan nog niet klaar zijn  en als 
het gezellig is kunt u best nog even blijven 
zitten na afloop van uw lunch. 
  
Leden betalen € 6,00 p.p. niet -leden iets meer, voor hen is het € 8,00.  
Zodra u dit gelezen heeft kunt u zich inschrijven aan de bar en ook betalen, 
zodat we tijdens de lunch niet om uw bijdrage hoeven te vragen. Geef ook 
uw telefoonnummer door, voor het geval dat……. 
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 Op woensdag 20 april is er een concert in Ons Kwartier van het  
Seniorenorkest Cranendonck   
De zaal gaat open om 13.30u en vanaf 14.00 kunt u gaan genieten van een 
concert in 2 delen met een korte pauze er in. Het Seniorenorkest Cranen-
donck, kortweg SOC,  bestaat inmiddels 20 jaar en repeteert op donderdag-
ochtend in De Borgh in Budel.  Er zijn zo’n 30 leden die in een ruim gebied in 
en  rondom Budel wonen, zoals Hamont, Weert, Maarheeze. 

   
 
Foto  
Con W. Cathalina 
 
 
 
 
 
 
 

De muziek die ten gehore wordt gebracht wordt gekozen in de muziekcom-
missie en de keuze is zeer uiteenlopend van gouwe ouwe tot populair klas-
siek en van marsen tot egerländer en nog meer genres.  
Het zijn hobbyisten en het lukt hen goed om een fijn stuk muziek op de plan-
ken te zetten.   
Kom gewoon lekker ontspannen genieten op woensdagmiddag 20 april! 
Graag even aanmelden aan de bar in Ons Kwartier  en dan meteen die kleine 
bijdrage van €2,50 afrekenen, vergeet niet uw telefoonnummer door te ge-
ven. 
************************************************************** 
 29 april vanaf 17.00uur      Vrijdagavond etentje  
Op het moment dat u dit leest is de eerste keer achter de rug en weten we 
of het een geslaagde happening is geworden.  In ieder geval geldt ook nu 
weer Vol is Vol, dus wacht niet te lang met het inschrijven. Of de prijs       
hetzelfde is dat weten we nu nog niet, maar de prijs is wel bekend op het 
moment dat het inschrijfformulier in de map zit. Gewoon gezellig met elkaar 
het weekend starten, een lekkere maaltijd genieten en daarna nog even    
blijven plakken. Misschien een kaartje leggen, en spelletje spelen of zomaar 
wat kletsen onder het genot van een drankje, hoe gezellig kan het zijn. 
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Wist U dat... 

• we binnenkort een nieuwe gemeenteraad zullen hebben 
• er daarvoor 3 dagen in Ons Kwartier gestemd kon worden 
• we veel nieuwe bezoekers hebben gehad en in totaal zo’n  1700 

stemmers 
• veel mensen onder de indruk waren van onze ruimte  
• wij er ook nog steeds heel blij mee zijn 
• we hopen dat een aantal nieuwe vrijwilligers de gelederen komen 

versterken 
• april de eerste maand is met veel speciale activiteiten 
• er in mei een verlaat jubileumfeestje wordt georganiseerd, waarvoor 

u zich binnenkort kunt aanmelden 
• de klok inmiddels verzet is en we weer in de zomertijd zijn beland 
• de vereniging kijkt of er belangstelling is voor een uitstapje naar de 

musical Soldaat van Oranje zie elders in deze nieuwsbrief 
• er op 20 april weer een concert is in Ons Kwartier  Senioren Orkest 

Cranendonck 
• we hopen dat deze keer de aanmeldingsformulieren wel op tijd in de 

map zitten, zodat de gastheren of dames niet hoeven te zoeken 
• binnenkort de terrastafels en stoelen ook weer naar buiten kunnen en 

we weer buiten koffie kunnen drinken 
• de fietsers, na de winterse wandelingen, vanaf deze maand weer gaan 

fietsen op de donderdagmiddag 
• het Repair Café nog niet kan starten omdat er nog kartrekkers gezocht 

worden 
• er ook op het terrein van Onze School een gedichtentafel is geplaatst 
• er op 20 maart een gezellige bijeenkomst was in Ons Kwartier, om te 

vieren dat er in Cranendonck nu ook 20 gedichtentafels zijn 
gerealiseerd  

• de inzameling van inktcartridges in Onze School een beetje uit de 
hand is gelopen, omdat er meer toner rollen, plastic flesjes en oud 
papier is ingeleverd dan de gevraagde cartridges 

• er vanaf nu een doos onder de bar staat en - alleen inktcartridges en 
oude mobiele telefoons- ingeleverd kunnen worden aan de bar   

• er binnenkort een officiële doos van de Stichting AAP wordt geleverd 
en we  ondertussen gewoon verder gaan met inzamelen voor dit 
goede doel. 
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Horizontaal: 1 strijdgewoel; ondiepe plas; rookgerei - 2 Australische 
struisvogel; brandstof; stand - 3 Engelse graanjenever; mannelijk varken; 
blauw-paars; pl. in Gelderland - 4 dierentuin in Amsterdam; zonder haar; pus 
- 5 nogal groot; duivenhok; cowboyfilm - 6 trekdier; naar mens; witjes; 
bevlieging - 7 vrouwtjesschaap; schatten; opplakbriefje - 8 namelijk; als 
onder; tuinvogel; oxidatie - 9 lage mannenstem; haspel; afgebroken stuk; 
pausennaam - 10 gravure; pijnlijk ongemak; schaakstuk - 11 huidplooi; 
bloeimaand; Scandinaviër; 100 vierkante meter - 12 erfelijke factor; 
familielid; warme luchtstreek. 

Verticaal: 1 geluidstrechter; Europeaan - 2 Arabische vorst; afsluiting - 
3 ontstekingskoord; uitblinker; provinciehoofdstad - 4 water in Friesland; 
eethuis; opbergplaats - 5 pl. in Gelderland; onbuigzaam; Zuid-Amerikaans 
lastdier - 6 bergtop; honingbij; voorteken - 7 Russisch gebergte; Oosters 
tapijt; ijzeren mondstuk - 8 loofboom; sneeuwval; smekend verzoek - 
9 dakbedekking; deel v.h. bestek; oevergewas - 10 niets uitgezonderd; 
wilddief - 11 druppel; drietal; licht bootje - 12 bekeuring; welpenleidster; a 
priori - 13 eetbare stengelplant; uitbouw aan een huis - 14 wending; zuiver 
gewicht; naaldboom. 

 
Stuur uw oplossing per post of email naar de redactie  van de Nieuwsbrief 
voor zondag 17 april (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 maart 2022 
Oplossing: GAZONMAAIER en de prijswinnaar is Ine Bergerhof 



30 

 

Seniorenvereniging Maarheeze Belangenvereniging voor 50+ 
IBAN Banknummer: NL45 RABO 01307.05.969 
Opgericht 10 maart 1960 Ingeschreven bij K.V.K.-Eindhoven nr. 17229531 

Contributie: €  20,= per jaar 

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

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

************************************************************** 
Contactpersonen activiteiten: 
Bezorging Nieuwsbrief en Ons: Martien Heesterbeek tel 592255 
Biljarten: Martien Heesterbeek tel 592255 
Bloemschikken: Rita Masselink tel 06 295 085 40 
Computerclub: Jo van Megen tel 593303 
Darten: Tiny van Mierlo tel 06 384 999 53 
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: Corrie Rozenveld tel 591027 
Nieuwsbrief: Andre Meulman tel 592276 
Sjoelen:  Frans Timmermans tel 06 214 301 61 
Tuinieren: Tiny van Mierlo tel 06 384 999 53 
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 592019, email: arnobaks@upcmail.nl 
Secretaris: 
Willy Kuipers, tel 06 133 134 07,  
email: seniorenverenigingmaarheeze@gmail.com 
Penningmeester: 
Frits van Meijl, tel 06 291 326 31, email: frits.van.meijl@gmail.com 
Voorzitter Aktiviteitencommissie en Algemene Zaken: 
AnneMarie van Kuijk, tel 06 360 400 19,  
email: annemarievankuijk@gmail.com 
Contactpersoon Communicatie, Nieuwsbrief en Website: 
Wil Thijssen , tel 592550 email: wil.thijssen.hendriks@gmail.com 
Contactpersoon  namens  de beheerders: 
Willem van Gijzel, tel 06 510 644 27  email: willemvangijzel@gmail.com 
************************************************************** 
Overzicht beheerders  Onze School - Tel. Onze School   0495 623589 
Maandag   Huub Peskens  tel 06 304 392 05 
Late middag   Hans van den Akker tel 06 274 488 51 
Avond    Harrie van Horne  tel 06 431 514 50 

Dinsdagochtend  Willem van Gijzel  tel 06 510 644 27 
Middag   Harrie van Horne  tel 06 431 514 50 

Woensdag   Beppie Draad  tel 06 365 417 22 

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

Vrijdag   Gerrit van Hees  tel 06 513 457 31 

Reserves   Anne Marie van Kuijk tel 06 360 400 19 
    Arno Baks   tel 06 519 720 59 
Zaterdag en zondag wisselende diensten 
************************************************************** 
Onze School is altijd te bereiken via telefoonnummer 0495 623589 

Website vereniging: www.seniorenverenigingmaarheeze.nl 

Emailadres Nieuwsbrief: Nieuwsbrief.maarheeze@gmail.com 

mailto:willemvangijzel@gmail.com
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Deze maand van Schrijverskring Literatuurke een bijdrage van  
Johan Saanen. 
 
 
Seizoenen 
 
Ik ben altijd opgewekt, 
omdat elk moment mij doet beseffen, 
dat het bepaald is door 
de pracht van de seizoenen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Winter betekent de belofte van de lente, 
die haar prilheid in de zomer  
tot volle wasdom komen ziet, 
om na de herfst, met prachtige kleuren, 
in kunstige kristallen, de winter te 
bezegelen. 
 
 

 

 

 


