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Van de bestuurstafel  
 
De Algemene Ledenvergadering 
 Op dinsdag 7 september jl. kon eindelijk de Algemene Ledenvergadering 
plaats vinden. Normaal gesproken wordt deze ALV in de maand maart 
gehouden, maar dat lukte dit jaar niet. Ook daarvan moeten we corona 
weer de schuld geven. Behalve de vaste punten op zo’n jaarvergadering als 
het jaarverslag gepresenteerd door  onze secretaris Willy Kuipers en het 
financieel verslag en de begroting gepresenteerd door  
penningmeester Frits van Meyl, kwamen er nog twee zaken aan de orde, die 
hier een plaatsje verdienen: 
 * Het eerste punt betreft de uitbreiding van het bestuur.  
De beheerders hebben een heel belangrijke en verantwoordelijke taak in 

Onze School. Om de communicatie tussen beheerders en bestuur te 

optimaliseren en te zorgen voor een korter lijntje is het idee naar voren 

gekomen om een afgevaardigde van de beheerders op te nemen in het 

bestuur. De beheerders hebben daarvoor Willem van Gijzel voorgedragen. 

Willem heeft al een tijd 

meegedraaid in het bestuur en 

op deze ledenvergadering is 

zijn benoeming door de 

aanwezige leden unaniem 

bekrachtigd. We zijn heel blij 

met deze bestuursuitbreiding, 

want uit de zijn periode als 

aspirant-lid is gebleken dat 

Willem een heel waardevolle 

bijdrage levert aan het 

bestuurswerk en een prima 

vertegenwoordiger is voor de 

beheerders.  
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* Het tweede punt betreft het afscheid van Harrie Biemans als notulist. Al 
ruim 10 jaar verzorgt Harrie de notulen van zowel de bestuursvergaderingen 
als van de algemene ledenvergaderingen. Harrie heeft deze taak altijd  
perfect uitgevoerd. De notulen waren altijd correct, duidelijk, kort en  
bondig, daar viel praktisch nooit iets op aan te merken. Daarbij komt dat ze 
een paar uur na de vergadering al op de mail stonden. Harrie werkte ze altijd 
zo snel mogelijk uit. 
Na tien jaar vindt Harrie dat de tijd gekomen is om daarmee te stoppen. Met 
het verslag maken van deze algemene ledenvergadering zet hij een punt 
achter zijn werk als notulist voor de Seniorenvereniging. Heel jammer  
natuurlijk, maar alle begrip daarvoor. 
Aan het einde van de vergadering bedankt de voorzitter Harrie heel hartelijk 

voor zijn grote inzet. Met veel waardering voor zijn bijdrage aan de  

bestuursvergaderingen, zijn prima verslagen en zeker ook voor de altijd 

prettige samenwerking wordt hem een attentie aangeboden, die Harrie  

onder dank aanvaardt en erbij laat weten dat hij deze taak altijd met plezier 

uitgevoerd heeft. 
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CONCEPT-notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op dins-
dag 7 september 2021 om 19.30 uur in Ons Kwartier. 
  
1. Opening 
Voorzitter Arno Baks opent de vergadering.  
Namens het voltallige bestuur een hartelijk welkom aan de ruim  
50 aanwezige leden. Deze ledenvergadering wordt later gehouden dan  
statutair is vastgelegd, maar vanwege de beperkingen door Covid-19 is deze 
uitgesteld.  
 
Per 10 maart 2020 werden alle activiteiten in Ons Kwartier  
gecanceld en stilgelegd. Ook de festiviteiten rondom ons 60-jarig bestaan 
werden allemaal afgelast. Gelukkig is dit in goed overleg met de artiesten en 
de cateraar gebeurd. Kort hierna werden we allemaal geconfronteerd met 
corona, wat gepaard is gegaan met zeer ingrijpende gevolgen voor eenieder 
van ons. 
 
1A. Vaststelling agenda 
Van een van onze leden  heeft het bestuur, onze beheerders en meerdere 
overige leden een mailtje ontvangen met het verzoek een nieuw agenda-
punt 2 in te voegen met als titel “Feiten en ervaringen na de renovatie”.  
Het bestuur noemt vier redenen om dit verzoek niet als afzonderlijk punt te 
agenderen. De vergadering gaat met dit voorstel akkoord waardoor de  
behandeling van de brief niet nader in stemming wordt gebracht. 
 
Betreffend lid verzoekt om in de notulen te vermelden dat het bestuur  
weigert om het agendapunt van hem in stemming te brengen. 
De voorzitter geeft nogmaals aan dat zij het bestand “Feiten en ervaringen 
na de renovatie” niet hebben ontvangen en derhalve geen inzicht hierin 
hebben gekregen en dat noopt het bestuur tot dit besluit. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
2. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 3 maart 2020 
De notulen zijn opgenomen in de Nieuwsbrief van september 2021. 
Er komen geen opmerkingen over en deze worden ongewijzigd  
goedgekeurd. De voorzitter bedankt Harrie Biemans voor het vastleggen 
van de notulen.  
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3. Jaarverslag 2020  
Het jaarverslag 2020 is opgenomen in de Nieuwsbrief van september 2021. 
Willy Kuipers neemt het jaarverslag op hoofdpunten nog even door. 
Zij vraagt speciale aandacht voor onze website. Hier vindt men alle actuele 
informatie. 
Ook de vele vrijwilligers van onze vereniging worden nog eens vernoemd. 
Zonder de inzet van deze vrijwilligers zouden de activiteiten niet 
georganiseerd kunnen worden. Alle vrijwilligers zijn bedankt met 
waardebonnen van de middenstand. Dit werd zeer gewaardeerd door zowel 
de vrijwilligers alsook de middenstand. 
Met Kerst is bij de leden een kerstbrood bezorgd, vergezeld van een 
kerstwens. 
Per 1 januari 2021 hebben wij 619 leden. 
Willy bedankt.   
 
4. Financieel verslag 2020 
Penningmeester Frits van Meijl geeft een overzicht van de stand van zaken 
middels een aantal sheets.  
In de Nieuwsbrief van september 2021 is een en ander terug te vinden. 
Er is een groot verschil tussen begroting 2020 en resultaat 2020 wat betreft 
de schoonmaakkosten. Dit komt doordat de stichting een gedeelte van de 
schoonmaakkosten voor haar rekening neemt omdat deze betrekking 
hebben op het gehele gebouw. 
Er komen geen vragen. Frits bedankt. 
 
5. Verslag kascontrolecommissie 
De boeken zijn gecontroleerd door Frans Keizer en Riky van den Berg.  
Frans Keizer geeft een toelichting. 
Er zijn geen onvolkomenheden tevoorschijn gekomen. Het is een 
overzichtelijke en degelijke verslaglegging. Frits bedankt. 
De penningmeester en daarmee ook het bestuur wordt décharge verleend. 
Akkoord. 
De leden van de kascontrolecommissie worden bedankt. 
 

6. Benoeming kascontrolecommissie 
Riky van den Berg en Rinus van den Elsen vormen de kascontrolecommissie.  
Harrie van Horne wordt reserve.  
Onder dank van de vergadering worden zij benoemd. 
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7. Bestuursverkiezing 
Uit het overleg tussen bestuur en beheerders is naar voren gekomen dat het 
wenselijk is dat er vanuit de beheerders een vertegenwoordiger in het 
bestuur zit. Hieruit is Willem van Gijzel naar voren gekomen. Willem draait al 
een tijdje mee met het bestuur. Hij wordt met algemene stemmen gekozen. 
Willem neemt plaats aan de bestuurstafel. Het bestuur zou ook graag een 
vertegenwoordiger verwelkomen uit de diverse activiteitengroepen en 
zodoende het aantal bestuursleden op zeven brengen. Hier wordt nog naar 
gezocht. Akkoord. 
 
8. Begroting 2021 
Aan de hand van sheets toont Frits de begroting 2021. 
Hopelijk gaat de omzet weer omhoog door de openstelling van Ons Kwartier. 
Ook een nieuwe vermelding, te weten: huur diverse ruimtes. Dit betreft de 
voormalige WMO-ruimte, die wij in gebruik hebben genomen. Hier staat 
tegenover dat de stichting de schoonmaakkosten voor het gebouw voor haar 
rekening gaat nemen. Rinus van den Elsen merkt op dat de bijdrage aan  
KBO-Brabant zeer hoog is. Dit is ook de mening van het bestuur. Maar 
andere KBO’s hebben daar minder problemen mee en dit bedrag is in hun 
vergadering goedgekeurd. En wij moeten dan hierin meegaan. De huidige 
bijdrage aan KBO-Brabant is ca. €12,- en wordt verhoogd naar ca. €13,- 
Gerrit van Hees vraagt wat wij voor dit bedrag terugkrijgen van  
KBO-Brabant. Dit betreft voornamelijk juridisch advies, dat vooral is terug te 
vinden in hun collectief optreden richting gemeente e.d. En er wordt ook 
behoorlijk aan de weg getimmerd richting Den Haag. 
Verder voor ons: modelstatuten, ondersteuning bij diverse vragen c.q. 
vraagstukken, LEA-web voor de administratie en maandblad ONS. 
 
9. Ons Kwartier 
- De voorzitter maakt melding van het feit dat er bij een aantal leden twijfel 
bestaat of de bezoekers wel of niet zijn gevaccineerd of een negatieve 
verklaring kunnen overleggen of al corona hebben gehad. Hierdoor blijven zij 
nog steeds weg uit Ons Kwartier.  ‘s Morgens is navraag bij bezoekers niet 
toegestaan. Ons Kwartier is dan als huiskamer van Maarheeze een openbare 
ruimte. Ook willen wij niet de functie van politieagent op ons nemen. Wij 
hopen dat het kabinet op korte termijn duidelijkheid gaat bieden in deze 
kwestie. 
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Vervolg punt 9 Concept notulen 
 
- Uitbreiding vrijwilligers. Er is dringend behoefte aan meer vrijwilligers. 
Momenteel gaat een en ander ten koste van de huidige bezetting. Meld je 
dus aan. 
 
10. Rondvraag 
- André Oud vraagt even de aandacht. Als ouderenadviseur komt hij bij 
mensen die een kleine schuld hebben die als een loden last op hun 
schouders drukt. Hij heeft overleg hierover met de gemeente om te komen 
tot de oprichting van een soort kredietbank, zodat de gemeente deze schuld 
overneemt en deze mensen weer uitzicht biedt voor de toekomst. Om dit 
punt bij de gemeente in te kunnen brengen heeft hij minimaal 50 
handtekeningen nodig van inwoners, inclusief hun persoonsgegevens. Hij 
vraagt de aanwezigen om hun medewerking en laat een hiervoor bestemde 
lijst rondgaan. 
 
- Frans Timmermans heeft de statuten goed bestudeerd en heeft een 
onvolkomenheid ontdekt. Er wordt vermeld dat het bestuur de voorzitter 
kiest, maar de voorzitter wordt gekozen door de leden in de algemene 
ledenvergadering. Dit zal worden meegenomen bij een statutenwijziging. 
 
11. Sluiting 
Arno Baks dankt iedereen voor de bijdrage aan deze vergadering. 
Verder bedankt hij Harrie Biemans voor het jarenlang vastleggen van de 
notulen van de bestuursvergaderingen alsook de algemene 
ledenvergaderingen. Hiervoor krijgt Harrie een leuk presentje. Waarvoor 
hartelijk dank. En: graag gedaan. 
 
Arno vervolgt: Blijf lekker zitten en neem nog een drankje. Hier wordt 
gezellig gebruik van gemaakt. En met een behoorlijke bezetting wordt volop 
genoten van het drankje alsook het voetbal, Nederland - Turkije 6 - 1. 
 
Harrie Biemans, 8 september 2021 
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Eetpunt Onze School 
 
Elke derde dinsdag van de maand wordt er in Onze School door een 
vrijwillige keukenbrigade gekookt. Men kan dan voor €6,- van een heerlijke 
verse driegangenmaaltijd genieten.  
 
De laatste keer was het dan ook helemaal vol. Na de maaltijd kon men dan 
inschrijven voor de volgende keer. Dit laatste gaat veranderen. Inschrijven 
kan voortaan pas na publicatie in de Nieuwsbrief. Dan ligt de lijst op de bar 
in Ons Kwartier en kan men ook telefonisch aanmelden. Op deze manier 
willen we iedereen een eerlijke kans geven om aan te kunnen schuiven. 
 
Wij willen heel graag een tweede eetmoment organiseren, maar daarvoor 

hebben we op dit moment niet voldoende vrijwilligers.  

Heeft u tijd en zin om dit tweede eetmoment mee te realiseren? Geeft u zich 

dan op als vrijwilliger via seniorenverenigingmaarheeze@gmail.com of 

telefonisch bij Willy Kuipers 06 13313407. 

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

Rabo ClubSupport   
 
In de vorige nieuwsbrief heeft u het al kunnen lezen, maar toch nog even 
een geheugensteuntje: 
 
Als lid van de Rabobank kunt u uw stem uitbrengen van 4 t /m 24 oktober op 
uw favoriete club, bijvoorbeeld ‘onze Seniorenvereniging’ en mee beslissen 
over de verdeling van het bedrag dat de Rabobank ter beschikking stelt. Hoe 
meer stemmen hoe meer geld voor onze vereniging! 
 
Stemmen kunt u als lid op de website www.rabobank.nl  en vindt u dat lastig 
of heeft u geen computer of 
smartphone vraag het dan een van de 
ouderenadviseurs, zij helpen u graag! 
 

mailto:seniorenverenigingmaarheeze@gmail.com
http://www.rabobank.nl
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Vrijdagochtend in Ons Kwartier: Computerinloop  
 
Computers zijn ontzettend handig en zelfs onmisbaar geworden in ons  
leven. We kunnen niet meer zonder dat apparaat, onze telefoon, laptop of 
iPad. Maar ze kunnen ons soms voor raadsels zetten, dingen doen die we 
niet begrijpen, heel traag worden of zelfs helemaal op tilt slaan. Mocht dat 
gebeuren en krijg je het niet opgelost of durf je er niets aan te doen, bang 
om iets kapot te maken, dan is de oplossing dichtbij.   
 
Die is namelijk te vinden in “Ons Kwartier” op vrijdagochtend. Dan is het 
daar vanaf 10.30 uur “computerinloop”. Mensen met problemen aan, of 
vragen over hun computer, telefoon of laptop kunnen dan binnen lopen.  
Gerard van de Kerkhof, Jo van Megen, Frans Tielen (van links naar rechts op 
de foto) en regelmatig ook Gaele Hoekstra, mannen voor wie computers 
geen onbekend terrein zijn,  zitten dan klaar om uw computerproblemen te 
helpen oplossen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zij doen dat met plezier, hebben ieder hun eigen deskundigheid, vullen  
elkaar aan als dat nodig is en zijn zodoende in staat de meeste problemen 
aan te pakken en opgelost te krijgen. En mocht het soms erg ingewikkeld zijn 
( “We zijn niet alwetend”, volgens henzelf), dan vragen ze om de week erna 
terug te komen en gaan ze in die week aan de slag om de oplossing alsnog te 
vinden. 
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 Op de vraag met welke problemen mensen zoal komen, is het antwoord dat 
dat heel divers is. Het kan gaan om het instellen van bepaalde programma’s 
of apps, of juist het verwijderen van instellingen die men hinderlijk vindt, de 
snelheid van de computer verbeteren, een nieuwe versie van Windows  
opzetten en dergelijke zaken. Wat vaker voorkomt is dat de computer te 
weinig tijd gegeven wordt om in- of uit te schakelen of updates uit te  
voeren, waardoor de computer in de war raakt. Wat ook wel voorgekomen 
is, is het helpen bij het maken van een powerpointpresentatie of het advies 
gegeven heeft voor de aanschaf van computerbenodigdheden. Met dat  
laatste zijn ze wel voorzichtig, ze willen nergens reklame voor maken, alleen 
de mensen die erom vragen een beetje de weg wijzen. 
 
Maar het allerbelangrijkste, geven onze deskundige en geduldige  
computerhulp vrijwilligers aan:  “is dat we mensen blij kunnen maken zodat 
ze weer vooruit kunnen met hun computer, telefoon of laptop.  
Daar doen we het voor!” 

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

 
Heeft u de schilderijententoonstelling in Ons Kwartier al bekeken? 
Tot ongeveer half oktober hangen er schilderijen van Alda Konings in Ons 
Kwartier. Alda is  inmiddels oud inwoonster van Maarheeze, nu zij samen 
met Piet vertrokken is naar Weert. Het is zeker de moeite waard om even 
een kijkje te nemen en misschien heeft u wel zin in iets anders aan de muur, 
ook dat is mogelijk, de meeste stukken zijn te koop.  
 
Informatie is te krijgen 
aan de bar en anders bij 
Alda via mail:  
aldakonings@gmail.com  
eventueel telefonisch op 
0495 591604 
 
 
 
 
  Fantasie 
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 Eerste lustrum Ons Kwartier/ De Huiskamer 
 

De tijd gaat snel. Ons Kwartier is op 4 oktober van dit jaar alweer 5 jaar in 
gebruik en op 1 november is het 5 jaar geleden dat De Huiskamer feestelijk 
geopend werd. We zijn dus toe aan het eerste lustrum. Al 5 jaar kunnen we 
genieten van deze prachtige en gezellig ingerichte ruimte. Wat hebben er al 
veel mooie optredens, leuke activiteiten, onvergetelijke bijeenkomsten en 
gezellige ontmoetingen plaats gevonden in die tijd! We mogen in onze  
handen klappen en best wel dankbaar zijn dat we zo’n prachtige ruimte ter 
beschikking hebben. 
De mensen van het eerste uur (namen noemen we maar niet om het risico 
te vermijden iemand te vergeten) hebben dit met veel inzet,  
doorzettingsvermogen en keihard werken voor elkaar gekregen. Dat  
verdient nog altijd veel lof. En ze hebben eer van hun werk, wat ze tot stand 
gebracht hebben is super en we hopen nog heel lang van  
Ons Kwartier/De Huiskamer te mogen genieten!  
Op 4 oktober 2016 werd de eerste activiteit in Ons Kwartier georganiseerd, 
dat was De Dag voor de Ouderen. Het was meteen volle bak, zoals op de 
foto te zien is.  
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 Toen hadden we nog nooit van corona gehoord en kon dat nog. Het werd 
een ontzettend leuke dag met o.a. het optreden van cabaretier  
Rien Vermaire. Op onze website kunt u een hele fotoreportage (gemaakt 
door Harrie Biemans)  van deze dag vinden (Fotoalbums “Uit de oude doos” 
nummer 15).  
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Activiteitenoverzicht maand oktober 2021 
 
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  kaarten competitie 

Vr 8  10.30  computerclub 

  13.30  kienen aanmelden! 

Zo 10  09.00   lange wandeling 

  10.00  korte wandeling 
 
Ma 11 09.00   tuinieren  

  10.00  kleuren voor volwassenen 

  13.30  sjoelen 

Di 12  10.00  volksdansen 

  13.00  mannen van metaal 

  13.30  gezond bewegen 

  13.30  vrij kaarten 

Wo 13 13.30  koersballen 
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Do 14  10.00  darten 

  10.30  bestuursvergadering 

  13.30  biljarten voor leden van de Doorzetters 

  13.30  gezond bewegen  

  14.00  haakaan 

  19.30  kaarten competitie 

Vr 15  10.30  computerinloop 

Zo 17  09.00   lange wandeling 

  10.00  korte wandeling 
 
Ma 18 09.00   tuinieren  

  10.00  kleuren voor volwassenen 

  13.30  sjoelen 

Di 19  10.00  volksdansen 

  11.00  bakkie troost 

  12.00  eetpunt aanmelden! 

  13.00  mannen van metaal 

  13.30  gezond bewegen 

  13.30  vrij kaarten 

Wo 20 13.30  koersballen 

Do 21  10.00  darten 

  13.30  biljarten voor leden van de Doorzetters 

  13.30  gezond bewegen  

  14.00  haakaan 

  19.30  kaarten competitie 

Vr 22  10.30  computerinloop 

Zo 24  09.00   lange wandeling 

  10.00  korte wandeling 
 
Ma 25 09.00   tuinieren  

  10.00  kleuren voor volwassenen 

  13.30  sjoelen 

  19.30  leesclub 

Di 26  10.00  volksdansen 

  13.00  mannen van metaal 

  13.30  gezond bewegen 

  13.30  vrij kaarten 
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Vervolg agenda oktober 2021 

 

Wo27  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  kaarten competitie 

Vr 29  10.30  computerclub   

Zo 31  09.00   lange wandeling 

  10.00  korte wandeling 

  12.00  zondaglunch aanmelden! 

 

Biljarten  
Dagelijks, tijdens de huiskameruren van 10.00 tot 12.30 uur bestaat 
in principe de mogelijkheid om vrij te biljarten,  na 12.30 uur zijn de 
biljarts alleen voor leden van de seniorenvereniging en de  
donderdagmiddag is speciaal voor leden van onze biljartclub de 
“Doorzetters” die dan een competitie spelen. 
 
Inschrijven kan in de rode map op de bar, tot maximaal 14 dagen 
vooruit. 
 
Wandelen 
De zondagse  wandelingen starten en eindigen bij Onze School.    
 
Aanmelden activiteiten 
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 en Vol is Vol!  
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Beste lezers van de Nieuwsbrief 
 
Elke maand staat er een gedicht van een van de leden van schrijverskring 
Literatuurke in de Nieuwsbrief. Wij zijn dus geen onbekenden meer voor u. 
Ik vind het dan ook erg leuk om u iets over een mooi initiatief te gaan ver-
tellen waar wij bij zijn betrokken. 
 
De gemeente Cranendonck is van plan om 20 gedichtentafels, verspreid in 
en over haar 6 dorpskernen te gaan plaatsen. De gemeente Valkenswaard 
en ook Heeze-Leende hebben dat al eerder gedaan. U bent ze misschien 
tijdens een fietstocht al eens tegengekomen. Een stevige tafel met daarop 
een kleurig kleedje, een opengeslagen boek en een vogeltje. Op de  
bladzijden van het opengeslagen boek staan 2 gedichten.  
 
In Cranendonck worden de gedichten voor deze 20 tafels geschreven door 
de leden van onze schrijverskring! Wat het helemaal bijzonder maakt, is dat 
er op elke gedichtentafel ook een gedicht komt te staan van een kind uit 
groep 7 of 8 van de basisscholen uit  
Cranendonck. 
 
Daarvoor zijn op alle bassischolen  
workshops ‘gedichten schrijven’ gegeven. 
Deze workshops zijn verzorgd door 4 leden 
van onze schrijverskring waaronder ikzelf. 
Een vakjury bepaalt uiteindelijk welke  
gedichten van de kinderen op de tafels 
komen. Ik verzeker u dat u verbaasd zult 
zijn wat er in kinderen van die leeftijd  
omgaat en hoe zij dat al weten te  
verwoorden.   
 
Wanneer de gedichtentafels precies  
worden geplaatst is nog niet bekend, dat 
ze er komen is wel zeker. Waar ze komen 
ook, maar dat is nog een  
verrassing! 
 
Diana Peskens   
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Plant van de maand: zonnehoed 
 
Rudbeckia fulgida is zijn latijnse naam en hij is afkomstig uit Noord-
Amerika. In de tuinen van Onze School vind je nog meer soorten rudbeckia: 
de slipbladige, de gevuldbloemige  en de ruige. De mooie gele bloemen zijn 
een vrolijke noot in de herfsttuin. Veel mensen wilden de laatste jaren geen 
gele bloemen in hun tuin, een vreemd modeverschijnsel. Gelukkig begint 
dat weer te veranderen nu de zogenaamde prairietuinen in opmars zijn. 
Dat zijn tuinen met veel soorten wuivende grassen met daar tussen  
groepen vaste planten zoals b.v. de zonnehoeden.  
De zonnehoed houdt, zoals zijn naam al zegt van zon. Hij maakt uitlopers 
en zaait zich ook uit. Het zijn sterke planten die niet omvallen, lang bloeien 
en goede snijbloemen zijn. De bruine hartjes zijn een mooie landingsplaats 
voor allerlei insecten om dan van de nektar te snoepen. 
Al eeuwenlang maakten de indianen van Noord-Amerika gebruik van de 

plant bij slangenbeten, pijlwonden en andere verwondingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel Meulman 
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ONZE EIGEN RUILBIBLIOTHEEK IN DE HAL BIJ DE OUDE BOOM; 
Iemand heeft een aantal encyclopedieën in de kast gezet en het moge  
duidelijk zijn dat wij daar absoluut niet blij mee zijn. Het wordt op prijs  
gesteld als u die zelf weer wilt komen ophalen en dan ergens anders  
aflevert om er dan iemand anders blij mee te maken.  
In onze bibliotheek is alleen plaats voor moderne, in goede staat  
verkerende leesboeken en niet voor naslagwerken, oude  
bibliotheekboeken met het stempel er nog in, vieze boeken enz.  
Dus nogmaals geen naslagwerken, Readers Digest boeken, enz. enz.  
Namens de coördinator bedankt! 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONZE PUZZELTHEEK IN DE HAL BIJ DE OUDE BOOM: 
Nu herfst en winter er weer aankomen zullen er weer meer mensen  
gebruik gaan maken van onze ruilpuzzels. Niets is echter zo frustrerend als 
aan het einde van de legsessie tot de ontdekking te komen dat er een of 
meer stukjes ontbreken.  
Daarom een vriendelijk verzoek om alleen complete puzzels in de kast te 
leggen en die puzzels waar iets aan ontbreekt bij het oud papier in te  
leveren en niet bij ons in de kast.    
Mocht u een puzzel uit de kast mee naar huis genomen hebben en dan  
ontdekken dat er iets ontbreekt ook dan niet meer terugbrengen,  ook niet 
met op de buitenkant een sticker met de mededeling er ontbreekt een 
stukje.  
Namens de coördinator bedankt! 
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Wist u dat 
 

• Ondanks de corona perikelen de meeste activiteiten weer opgestart 
zijn in Onze School en voor onze vereniging in Ons Kwartier. 

• We blij zijn als iedereen weer gewoon naar alle activiteiten durft te 
komen. 

• Het op 17 sept. jl. voor het eerst weer volle bak was in Ons Kwartier? 

• U echt iets gemist hebt, als u er niet bij was! 

• Het Seniorenorkest Rick uit  Weert die middag gespeeld heeft voor 
een flink aantal enthousiaste luisteraars. 

• Dit concert georganiseerd werd in samenwerking met de Zonnebloem 
in Maarheeze. 

• Wij vinden dat zoiets wel vaker georganiseerd mag worden. 

• Er een eerste gevonden voorwerp aan de zijkant van de bar in Ons 
Kwartier is opgehangen: Een lange oorbel met glittersteentjes, wacht 
op de eigenaresse! 

• Er nieuwe regels zijn opgesteld door het bestuur voor die activiteiten 
waarvoor aanmelden noodzakelijk is, omdat direct aanmelden na 
afloop van een activiteit het voor andere leden regelmatig onmogelijk 
maakt om in te schrijven. 

• Dit aanmelden voortaan kan vanaf het moment dat de Nieuwsbrief is 
uitgekomen waarin de aankondiging  van de activiteit staat. 

• Inschrijven kan aan de bar in ons Kwartier, telefonisch  
 op nr. 0495 623589 of per mail aan ons.kwartier@kpnmail.nl . 

• Vol is vol is en de volgorde van inschrijven in de gaten wordt 
gehouden. 

• U van 4 t/m 24 oktober als RABObanklid uw stem kunt uitbrengen en 
zo kunt zorgen voor een financiële bijdrage voor de 
seniorenvereniging?  

• Er op woensdag 24  november een concert wordt gegeven door het 
Seniorenorkest Cranendonck.  

• We op dit moment  nadenken over de kerstviering in Ons Kwartier en 
u daar later meer over hoort, we goede hoop hebben dat het er weer 
van kan gaan komen. 

 
 

mailto:ons.kwartier@kpnmail.nl
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Nogmaals Corona 
 
Vanaf 25 september is de 1.5 m maatregel opgeheven, maar daar is dan 
weer iets voor in de plaats gekomen. Als de buurthuizen onder de regels van 
de sport accommodaties blijven vallen, dan gaat ook voor Ons Kwartier en 
onze bezoekers gelden dat er gecontroleerd moet worden. 
 
Op het moment van het schrijven van dit artikeltje is het nog niet duidelijk of 
en welke regels er bij ons gaan gelden, dus wachten we het maar rustig af. 
Wel is duidelijk dat het bestuur nog steeds op het standpunt staat, wat u al 
vaker heeft kunnen lezen in de stukken van de bestuurstafel, dat we liever 
niet hebben dat ongevaccineerde personen Ons Kwartier bezoeken zonder 
een recente negatieve testuitslag. 
 
De dag van de Ouderen , de kerstviering en de kennismaking met de 
nieuwe leden 
 
Door alle corona onzekerheden die in de afgelopen periode hebben 
gespeeld hebben we er vanaf gezien om een middag speciaal voor de 
ouderen te organiseren. Het was steeds onduidelijk, hoe we dat en met 
hoeveel mensen binnen de 1,5 m maatregel, zouden kunnen organiseren.  
Nu er eindelijk meer zicht komt op een normalere samenleving is die eerste 
oktober bij het lezen van dit artikeltje alweer bijna voorbij. 
 
Om toch onze ouderen nog een gezellige middag te bieden wordt er in 
februari 2022 een Corona Afterparty georganiseerd in de hoop dat dan alles 
weer op een fijne manier kan gebeuren. 
 
Voor wat betreft de kerstviering ziet het er nu naar uit dat dit gelukkig weer 
door kan gaan en er wordt op dit moment dan ook nagedacht hoe we hier 
invulling aan kunnen gaan geven. Zoals het er nu uitziet gaat dit 
plaatsvinden op vrijdag 17 december. 
 
Kennismaken met de nieuwe leden is er tot op dit moment dit jaar niet van 
gekomen en het bestuur heeft besloten om dit uit te stellen naar januari 
2022.  U hoort nog van ons. 
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 Uitstapje Fotogroep naar “Lens op de Mens” in Overpelt. 
 
Op vrijdag 3 september heeft de Fotogroep van de seniorenvereniging een 

uitstapje gemaakt naar de internationale foto expositie “Lens op de Mens” 

in Overpelt. 

Op deze expo die dit jaar volledig buiten werd gehouden (vanwege Corona 

maatregelen) waren in het centrum van Overpelt zo’n 1100 foto’s van    

internationale fotografen te zien. 

Er waren 11.000 inzendingen en met enige trots kan ik vermelden dat mijn 

6 ingezonden foto’s ook alle 6 geselecteerd en op de expo te bewonderen 

waren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was ondoenlijk om in een paar uur alle foto’s te bekijken maar we   

hadden toch een goed overzicht en hebben weer veel nieuwe ideeën     

opgedaan. 

Het was een mooie najaarsdag waarbij veel interessante beelden aan ons 

voorbij trokken en we weer een frisse en andere kijk op het uitoefenen van 

onze hobby, fotograferen, kregen. 

Na afloop mocht een gezellig samenzijn op een terrasje in het centrum van 

Overpelt niet ontbreken. 

We kunnen terugzien op een enerverende en geslaagde dag! 
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Tekst en foto’s: 

Anja Matheeuwsen. 

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

Ledenmutaties augustus/september 
 

Nieuwe leden die we van harte welkom heten 
Mw. E. Kaastra     Dhr. G.A.J. Sweegers 
Mw. T.M.L. Hüngens-Coenjaerts Dhr. J.M.L. Hüngens 
Mw. E.A.G. Heesakkers   Mw. W.P.H. Wenmakers-Jansen 
  
 Verhuisd: 
Mw. H.W. Spaan 
 
Overleden: 
Mw. G.A.M. Rijnbeek -  Renders    Dhr. R.B.L.W. van Kuijk 
 
Overleden oud-lid: 
Dhr. J. Duisters 
 
  

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte met hun verlies 
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Puzzel oktober 2021 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende 
nummer. 

Horizontaal: 1 linie 6 pl. in Overijssel 12 dikke vloeistof 13 dierlijke 
uitwerpselen 14 gard 16 eindbedrag 18 kreet 19 sluis 21 boven 22 telwoord 
24 luitenant 25 teer 26 loon 27 vragend vnw. 28 slee 30 eerste kwartier 31 
populair 33 reeds 34 deel v.e. geschrift 37 aldoor 40 tijdperk 41 een zeker 
iemand 42 fakkel 45 zeemacht 48 senior 49 Oude Testament 50 vanwege 51 
motorschip 53 kraan 54 verbond 56 kuil 57 rondhout 58 oxidatie 59 
ingenieur 60 Turks bevelhebber 62 tochtje 63 eikenschors 65 op de wijze van 
66 motto 68 melkklier 70 kracht 71 sieraad. 

Verticaal: 1 werelddeel 2 pl. in Gelderland 3 nummer 4 lokspijs 5 vaste lezer 
7 voortreffelijk 8 troefkaart 9 Gedeputeerde Staten 10 kopergravure 11 
stijloefening 15 zangspel 17 bedevaartplaats 18 leemte 20 bijnaam 23 Japans 
bordspel 29 deel van Oostenrijk 32 land in Afrika 35 pausennaam 36 
grappenmaker 38 glorie 39 naaldboom 42 laks 43 reiziger 44 deel v.d. keel 
45 seinalfabet 46 hobbyist 47 tandglazuur 48 later 52 kuststrook 55 lidwoord 
61 Engels bier 62 korte snelle beweging 64 einder 65 grote papegaai 67 daar 
69 laagtij. 

 

Stuur uw oplossing per post of email naar de redactie  van de Nieuwsbrief 
voor zondag 17 oktober (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 
alleen 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 september 2021 
Oplossing: ZOMERHUISJE en de prijswinnaar is H. Kruithof 
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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 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: André Thirion tel 06 171 51 699 
Naaimachine clubje: Corrie Rozenveld tel 591027 
Nieuwsbrief: Else-Marie van Oirschot tel 591994 
Sjoelen:  Frans Timmermans tel 06 214 301 61 
Tuinieren: Tiny van Mierlo tel 06 384 99 953 
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 5134 5731  
Ziekenbezoek: Maria Rijkers tel 591523 



27 

 

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 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 62 35 89 
Maandag   Huub Peskens  tel 06 304 392 05 
Late middag   Hans van den Akker tel 06 274 488 51 
Avond    Huub Peskens  tel 06 304 392 05 

Dinsdag   Harrie van Horne  tel 06 431 514 50 
Ochtend   Willem van Gijzel  tel 06 510 644 27 

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 06 523 457 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 62 35 89 

Website vereniging: www.seniorenverenigingmaarheeze.nl 

Emailadres Nieuwsbrief: Nieuwsbrief.maarheeze@gmail.com 

mailto:willemvangijzel@gmail.com
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Gedicht: Leve de ouderdom! 
 

Ouderen niets meer waard? Hoezo? 
 

Wij zijn een fortuin waard: 
we hebben zilver in onze haren, 

goud in onze tanden, 
gas in onze darmen, 

stenen in onze nieren, 
lood in onze schoenen, 

kalk in onze nagels, 
staal in onze heupen, 
plastic in onze knieën. 

 

Vol met dure medicijnen 
lijken we wel op goudmijnen. 

Een mens met zoveel mineralen 
is met geen miljoen te betalen! 

 
Daarom: 

Ga fier door het leven, 
neem kritiek op als een spons, 

want door bovengenoemde rijkdom, 
drijft de economie nog steeds op ons. 

 

Ingezonden door Maria Nooijen. 
 

 


