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Nieuwsbrief  nummer 03 maart 2022  
Inleveren kopij uiterlijk zondag 13 februari in de brievenbus Floralaan 17   

Óf via email: Nieuwsbrief.maarheeze@gmail.com 
 
 

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

Ledenmutaties Januari 2022 
 

Nieuwe leden die we van harte welkom heten: 
 

Dhr. E.A. van Maaren 
Mw. G.A.G.W. van Maaren- te Boekhorst 
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Van de bestuurstafel .         
Het is alweer een paar weken geleden dat 
we hoopvol begonnen aan het nieuwe jaar 
2022. Die hoop is -zoals bij de start van 
ieder nieuw jaar- gericht op gezondheid, 
geluk en vrede voor iedereen. Maar na 
twee jaar waarin corona de hoofdrol 
speelde, leeft vooral ook de wens dat dit 
virus nu snel op de achtergrond raakt en 
we ons gewone leven weer op kunnen 

pakken.   
Op het moment dat dit voorwoord op papier gezet wordt is het nog niet 

zover. Ons Kwartier is gesloten en alle activiteiten van de 

Seniorenvereniging liggen stil. Maar we blijven positief (al heeft zelfs het 

woord “positief” tegenwoordig een negatieve betekenis gekregen). We 

hopen dat de persconferentie van 25 januari zoveel goed nieuws brengt dat 

we dan onze activiteiten weer kunnen opstarten en dan natuurlijk liefst 

voorgoed. 

2021 is niet geworden wat we 
er een jaar geleden van hadden 
verwacht. Het was aanpassen 
geblazen en we hebben veel 
contacten en gezelligheid met 
elkaar moeten missen. Het 
goede nieuws is dat het alleen 
maar beter kan worden. 2022 
ligt voor ons vol nieuwe kansen 
en mogelijkheden, laten we er 
samen iets moois van maken.   
Nog even en de lente komt er weer aan. Het zou best wel eens zo kunnen 
zijn dat de komende lente niet alleen het begin is van een heerlijke zonnige 
tijd, maar ook het begin van het einde van de nare periode waar we allemaal 
klaar mee zijn. Daar gaan we voor! Nog even geduld en dan ontmoeten we 
elkaar vast weer bij een of meer van de leuke en gezellige activiteiten of 
drinken we gezellig een kopje koffie in Ons Kwartier. We weten elkaar vast 
weer te vinden. “Samen” blijft een mooi woord! 



4 

 

 

 

Deze maand een bijdrage van Schrijverskring Literatuurke  
van Henriette  Henke-Schreurs 
 
Geloof, Hoop en Liefde 
 
Geloof kun je bewaren 
voor al die wondere dingen 
die ongezien en ongekend 
aan je eigen ziel ontspringen 
 
Hoop kun je koesteren 
op het positieve in elk menselijk wezen 
opdat anderen dat sprankje licht 
in je ogen kunnen lezen. 
 
Liefde kun je als een zaadje planten 
in elk woord, elke daad, elke gedachte 
dan begint vandaag die schitterende toekomst 
waarop we anders tevergeefs zouden wachten. 

 



5 

 

Activiteitenoverzicht seniorenvereniging februari 2022 
 
Ook deze keer in de Nieuwsbrief geen agenda voor de komende maand, 
omdat Ons Kwartier op dit moment nog niet open is en we nog niet weten 
wanneer dat weer mogelijk is. Zodra het kan zullen de activiteiten weer 
opgestart worden. Een mail van het bestuur brengt u daarvan dan op de 
hoogte. 
En op de website www.seniorenverenigingmaarheeze.nl kunt u altijd even 
kijken voor het laatste nieuws! 
 
 
************************************************************** 
Bericht van de penningmeester over de contributie voor het jaar 2022 
 
Medio februari wordt bij alle leden, die aan onze vereniging een machtiging 
hebben verstrekt, de jaarlijkse contributie van € 20,00 per lid automatisch 
van de bankrekening afgeschreven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vriendelijk verzoek aan de leden die geen machtiging hebben verstrekt, om 
het bedrag voor eind februari zelf over te maken op  
rekening: NL 45 RABO 01307.05.969 t.n.v. KBO Maarheeze.  
Enkele leden hebben de contributie al betaald. 
 
Frits van Meijl. 
 

http://www.seniorenverenigingmaarheeze.nl
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Plant van de maand: stinkend nieskruid 

Helleborus foetidus is zijn latijnse naam en hij behoort tot de 
ranonkelfamilie. In Nederland zul je hem niet meer vinden in het wild, in 
België wel. Hij houdt van een kalrijke bodem. Helleborus is de oud-Griekse 
naam van de plant die gebruikt werd tegen geestesziekten. Foetidus 
betekent stinkend. Als je de leerachtige, op palmbladeren gelijkende 
blaadjes fijnwrijft ruik je geen lekker luchtje. Je moet daar trouwens 
voorzichtig mee zijn, want alle delen van de plant zijn giftig. Lang geleden 
gebruikten veeartsen de plant als wormmiddel, maar niet alleen de wormen 
maar ook de patiënt ging dan vaak dood. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mens mag de plant dan een stinkerd vinden, de bijen denken daar anders 

over en zijn dol op de nectar. Ook de mieren zijn dol op het witte laagje aan 

de zijkant van de zaden, het mierenbroodje. Zij verspreiden de zaden. De 

bloemen zijn appelgroen met een purperen randje en vallen best op in de 

winter als er niet veel te beleven valt in de borders. De plant is na een jaar of 

3 wel versleten maar heeft zich dan inmiddels rijkelijk uitgezaaid. Niet 

schoffelen dus! Iedereen kent wel de helleborus niger, de kerstroos, die 

tegenwoordig erg populair is en die in tientallen kweekvormen voorkomt. 

Het nieskruid is dus een echt wilde plant. 

Nel Meulman  
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Wist U dat….. 

• We bij het schrijven van deze ‘wist u dat’ halverwege de eerste maand 
van 2022 zijn en we nog steeds zitten met die lockdown. 

• Hoewel de dagen nu beginnen te lengen er weinig te beleven is, Ons 
Kwartier dicht is voor dat dagelijkse kopje ontspanning en het contact 
met anderen. 

• We nog een hele tijd kunnen blijven zeuren en mauwen over wat er 
allemaal niet kan, maar we ook proberen om er iets van te maken. 

• U gewoon eens die telefoon kunt pakken om te bellen met die vrouw 
of man die u al zo lang niet meer gesproken heeft, om te vragen hoe 
het er mee gaat. 

• U ook de wandelschoenen weer aan kunt doen en kunt genieten van 
de natuur, de toverhazelaar die op sommige plaatsen 2 weken 
geleden al in bloei stond. 

• Wandelen heel goed is voor uw gezondheid en de 
Nieuwjaarsvoornemens ondersteunt. 

• We ondanks alle andere mogelijkheden toch wel hopen dat we snel 
weer open mogen gaan. 

• De fotoclub binnenkort graag wil starten met een nieuwe 
tentoonstelling in Ons Kwartier. 

• Wij daar heel benieuwd naar zijn, nog even geduld tot we weer open 
mogen. 

• Het bestuur het heel erg op prijs heeft gesteld dat er veel 
nieuwjaarswensen en bedankjes voor de kerstattenties zijn 
binnengekomen. 

• Er deze maand nog geen agenda in de Nieuwsbrief staat, omdat we 
niet weten wat we wel en wat niet mogen/kunnen organiseren. 

• We, zodra we weer open mogen, zoveel mogelijk activiteiten weer 
gaan oppakken. 

• Er voor de koersballers een andere/betere koersbalmat is aangeschaft 
en er dus straks nog meer punten gerold kunnen worden. 

• Er heel hard gewerkt is door een aantal vrijwilligers en er aan de Oude 
Boom goede verlichting is aangebracht, met een licht/donker sensor, 
plus een lamp vlak bij de ingang met een bewegingssensor. Ook in de 
School is er weer het een en ander opgeknapt, dus complimenten 
voor de werkers. 

• We iedereen veel sterkte wensen en blijven hopen op betere tijden. 
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Samen op pad? Zo gaat de mantelzorger gratis mee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaat u als mantelzorger wel eens mee naar het ziekenhuis? Of doet u samen 
boodschappen met de persoon voor wie u zorgt of onderneemt u samen 
weleens iets leuks? Dan hoeft u de reis- of parkeerkosten niet altijd zelf te 
betalen. Dit zijn de mogelijkheden: 

OV-begeleiderskaart 

Als de persoon voor wie u zorgt niet zonder persoonlijke begeleiding met het 
openbaar vervoer kan reizen, kunt u een OV-begeleiderskaart aanvragen. 
Dat kan bijvoorbeeld als iemand slecht ziet, in een rolstoel zit of door een 
psychische aandoening niet zelf kan reizen. Met de OV-begeleiderskaart reist 
u gratis mee in de trein, de bus, de metro, de tram of de deeltaxi. Op de 
website Argonaut.nl vindt u informatie en een aanvraagformulier. 

 

 

https://argonaut.nl/regeling-ov-begeleiderskaart/
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Regiotaxi of deeltaxi 

Heeft de persoon met wie u reist een Wmo-vervoerspas? Dan kunt u samen 
gebruik maken van de Regiotaxi of deeltaxi. Soms reist u als mantelzorger 
gratis mee, soms betaalt u een bedrag per kilometer. U kunt gratis 
meereizen als de persoon voor wie u zorgt een Wmo-vervoerspas heeft met 
gratis ‘medische begeleiding’. De gemeente bepaalt of iemand daarvoor in 
aanmerking komt. Zonder zo’n pas kunt u in de meeste gevallen ook mee, 
maar dan betaalt u een klein bedrag, meestal hetzelfde lage Wmo-tarief als 
de houder van de Wmo-vervoerspas. 

Valys 

De Regiotaxi is bedoeld voor ritten korter dan 25 kilometer. Voor langere 
ritten is er Valys, taxivervoer voor de langere afstand. Iemand die reist met 
Valys mag één begeleider gratis meenemen. 

Gratis parkeervergunning 

Woont de persoon voor wie u zorgt in een buurt met betaald parkeren? In 
veel gemeenten kunt u als mantelzorger een gratis parkeervergunning 
krijgen. Daarmee kunt u op een vastgesteld aantal dagen per jaar parkeren 
in de buurt van het adres waar u hulp geeft. Zo kunt u op bezoek gaan en 
even een ommetje maken of samen boodschappen doen, zonder dat het u 
parkeergeld kost. U vraagt de vergunning aan op naam van de persoon voor 
wie u zorgt. Meestal geldt als voorwaarde dat de persoon voor wie u zorgt 
hulp vanuit de Wlz of de Wmo krijgt. Vraag dit na bij de gemeente. 

Gehandicaptenparkeerkaart 

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u op speciale plaatsen parkeren, 
zodat u minder ver hoeft te lopen naar bijvoorbeeld de winkel of de ingang 
van het ziekenhuis. Als iemand vanwege een handicap zelf niet kan rijden, 
kan hij of zij een Passagierskaart aanvragen. U kunt dan als mantelzorger op 
een gehandicaptenparkeerplaats gaan staan als deze persoon in uw auto 
meereist. De persoon voor wie u zorgt kan de Passagierskaart aanvragen bij 
de gemeente. 

https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/hoe-regel-ik-een-wmo-vervoerspas
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/wat-regelt-de-wet-langdurige-zorg-wlz
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/wat-regelt-de-wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/alles-over-de-gehandicaptenparkeerkaart
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Vergoeding via de verzekering 

In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekering reiskosten. Als de persoon 
voor wie u zorgt niet zonder begeleiding kan reizen, worden ook de 
reiskosten van de begeleider vergoed. In bijzondere gevallen kan de 
zorgverzekeraar de kosten van twee begeleiders vergoeden. Vraag ernaar bij 
de zorgverzekeraar van de persoon voor wie u zorgt. 

Bijstand 

Bent u mantelzorger en heeft u een bijstandsuitkering? En merkt u dat u 
sommige uitstapjes niet maakt, omdat de kosten van trein, bus of auto te 
hoog zijn? Vraag dan bij uw gemeente of u in aanmerking komt 
voor bijzondere bijstand. Dit is een uitkering waarmee u extra en bijzondere 
kosten kunt betalen. 

Uit: IkWoonLeefZorg uitgave van Rabobank. 

**************************************************************
Citaten van Johan Cruijff 

Johan Cruijff  (Amsterdam, 25 april 1947 – Barcelona, 24 maart 2016)  
Cruijff wordt wereldwijd erkend als een van de beste voetballers aller tijden. 
In 1999 werd hij verkozen tot Europees voetballer van de twintigste eeuw. 
Hij werd met name geroemd vanwege zijn techniek, startsnelheid,  
handelingssnelheid en spelinzicht. Driemaal werd hij verkozen tot Europees  
voetballer van het jaar en ook won hij drie keer de Europacup I. Dit laatste 
deed Cruijff met Ajax, waar hij gold als de leider en ster van het elftal. In 
1974 bereikte Cruijff als aanvoerder van het Nederlands elftal de finale van 
het WK, waarin met 2-1 werd verloren van West-Duitsland.  
Na een twintigjarige carrière als voetballer, waarin hij als prof voor clubs in 
Nederland, Spanje en de Verenigde Staten speelde, legde Cruijff zich in 1985 
toe op het trainerschap. Zonder de benodigde diploma's werd de oud-speler 
trainer bij Ajax en met de Amsterdammers won hij twee KNVB bekers en de 
Europacup II. Van 1988 tot 1996 was hij trainer van FC Barcelona.  Na zijn 
ontslag in 1996 beëindigde Cruijff zijn trainerscarrière, maar bleef hij  
invloedrijk bij zowel Ajax als Barcelona. Hij richtte diverse maatschappelijk 
betrokken instellingen op, die zich met name richten op jongeren en sport. 
           (foto en tekst uit Wikipidia)                                                                                                                                               

https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/wat-regelt-de-zorgverzekeringswet-zvw
https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/weinig-inkomen-soms-helpt-de-gemeente
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Citaten: 
• Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd. 
• Elk nadeel heb z'n voordeel. 
• Als je niet ken winnen, moet je zorgen dat je niet verliest.  
• Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel 

voetballen. 
• Je kunt beter ten onder gaan met je eigen visie dan met de visie van 

een ander. 
• Ik geloof niet. In Spanje slaan alle 22 spelers een kruisje voordat ze het 

veld opkomen, als het werkt, zal het dus altijd een gelijkspel worden. 
• Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt. 
• Ik ben overal tegen. Tot ik een besluit neem, dan ben ik ervoor. Lijkt 

me logisch. 
• Als je op balbezit speelt, hoef je niet te verdedigen, want er is maar 

één bal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Er is maar één moment dat je op tijd kunt komen. Ben je er niet, dan 

ben je óf te vroeg, óf te laat. 
• Als wij de bal hebben kunnen hun niet scoren. 
• Je gaat het pas zien als je het door hebt. 
• Voetbal is een spel van fouten. Wie de minste fouten maakt wint. 
• Ik hou van werken zolang het werken is waarvan ik hou. 
• Als je een speler ziet sprinten is hij te laat vertrokken. 
• Wij hebben het uitstekend gedaan, simpelweg omdat we niet beter 

konden. 
• Zolang jij de bal hebt, kenne zij niet scoren. 
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Puzzel februari 2022 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende 
nummer. 

Horizontaal: 1 schoolvak 6 maand 12 plan 13 bek 14 klap 16 hevig 
18 energie 19 Europeaan 21 onzes inziens 22 portemonnee 24 voorzetsel 
25 ratelpopulier 26 kampioen 27 Europeaan 28 zangnoot 30 bijwoord 31 de 
onbekende 33 voegwoord 34 epiloog 37 deel v.e. schip 40 mannetjesbij 
41 soort hert 42 imitatie 45 meisje 48 compagnon 49 per adres 50 en 
volgende 51 Japans bordspel 53 Turks bevelhebber 54 redenaar 56 vaas 
57 achter 58 beddengoed 59 slee 60 waterplantje 62 graanafval 
63 drinkbakje 65 op de wijze van 66 bijbelse figuur 68 hijstoestel 70 origine 
71 land in Europa. 

Verticaal: 1 lawaai 2 vogel 3 en dergelijke 4 ontkenning 5 ontzag 
7 vermakelijk 8 voordeel 9 bolgewas 10 Engels bier 11 inwonend 
15 vorderen 17 soort 18 Europese taal 20 kei 23 United Nations 29 tragedie 
32 scheepsschade 35 gravin van Holland 36 jaartelling 38 roem 39 lidwoord 
42 tamelijk 43 handgeklap 44 tafelfles 45 beddengoed 46 alsmede 47 vlak 
48 land in Noord-Amerika 52 gevaar 55 eerste kwartier 61 zot 62 toiletgerei 
64 kern 65 papegaai 67 aldus 69 oude lengtemaat. 

 
Stuur uw oplossing per post of email naar de redactie  van de Nieuwsbrief 
voor zondag 13 februari  (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 Januari 2022 
Oplossing: FEESTMAAND en de prijswinnaar is T. Verdonk-Maas 
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Seniorenvereniging Maarheeze Belangenvereniging voor 50+ 
IBAN Banknummer: NL45 RABO 01307.05.969 
Opgericht 10 maart 1960 Ingeschreven bij K.V.K.-Eindhoven nr. 17229531 

Contributie: €  20,= per jaar 

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

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

************************************************************** 
Contactpersonen activiteiten: 
Bezorging Nieuwsbrief en Ons: Martien Heesterbeek tel 592255 
Biljarten: Martien Heesterbeek tel 592255 
Bloemschikken: Rita Masselink 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 Werkgroep Algemene Zaken/Activiteiten: 
AnneMarie van Kuijk, tel 06 360 400 19,  
email: annemarievankuijk@gmail.com 
Algemeen lid: 
Wil Thijssen , tel 592550 email: wil.thijssen.hendriks@gmail.com 
Bestuurslid 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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 Gedicht voor onze vrijwilligers: 

 
Vrijwillig 

Zomaar, voor niets. 

Zomaar, zonder reden. 

Een schouderklop, een ruggesteun, 

een luisterend oor, een helpende hand. 

Jij, met je hele ik 

zomaar voor een ander. 

Zomaar, of toch niet, 

maar uit engagement. 

Groter dan eindeloos 

en zo broodnodig in ons samenzijn. 

Daarom verdien jij 

1000 keer dank 

en ons warm hart. 

Niet zomaar, voor niets. 

Niet zomaar, zonder reden. 

Maar om al jouw keren ‘zomaar’.            

                  

Katrien  Schryvers  2011 


