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

Website vereniging: www.seniorenverenigingmaarheeze.nl 
 

************************************************************** 
Nieuwsbrief  nummer 10 oktober 2020 

 
Inleveren kopij uiterlijk zondag 20 september in de brievenbus Floralaan 17 

óf 
via email: nieuwsbrief.redactie@kpnmail.nl 

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

Ledenmutaties  augustus 2020 
 

Nieuwe leden die we van harte welkom heten 
Mevrouw  C. Nesselaar 
De heer G. Bokelman 
 
Opzegging: 
Mevrouw P. Slaats 
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 Van de bestuurstafel 
 
Het is nu al voor de zesde keer (vanaf de Nieuwsbrief van april), dat in het 
artikel “Van de bestuurstafel”, corona de hoofdrol speelt. Ja, we zitten er 
nog steeds mee. Half juni zijn we voorzichtig begonnen met het openstellen 
van het terras en toen dat naar wens verliep, zijn ook andere activiteiten 
weer opgestart. Dit met de nodige voorzorgsmaatregelen, zoals het  
ontsmetten van handen en materialen, het noteren van naam en  
telefoonnummer van de bezoekers en natuurlijk het houden van 1,5 meter 
afstand. Die laatste maatregel schijnt het allerbelangrijkste te zijn, maar 
blijkt in de praktijk het allermoeilijkste. Hoe snel ben je dat even vergeten als 
je gezellig zit te praten, een kopje koffie aangeeft of samen met een  
activiteit bezig bent. 
 
Helaas kunnen nog steeds niet alle activiteiten plaats vinden. Het kaarten, 
het dansen en zoals gebleken is, ook de computerinloop, zijn binnen de  
geldende coronavoorschriften niet uit te voeren. Onze hoop was erop  
gericht, dat ook die activiteiten binnen afzienbare tijd weer mogelijk zouden 
zijn. Maar de twijfel hierover begint langzaam te groeien, gezien de  
ontwikkelingen van de laatste tijd. Veel mensen zijn klaar met corona en  
leven zich uit in gezellig samenzijn, feestjes en vakantie. Maar andersom is 
het niet zo: het coronavirus is niet klaar met ons. 
Dus in plaats van versoepelen, zullen we juist strenger moeten zijn op  
onszelf en extra serieus gaan letten op de anderhalve meter afstand, ook in  
Ons Kwartier. Laten we zuinig zijn op onze eigen gezondheid en die van  
elkaar. Het blijkt gewoon hard nodig te zijn. 
 
Als bestuur hebben we alweer diverse keren met elkaar vergaderd. Een heel 
belangrijk onderwerp in deze bijeenkomsten is het kostbaarste dat we  
hebben in onze vereniging en dat zijn onze vrijwilligers. Met z’n allen dragen 
we onze vereniging en doen we ons best om van zoveel mogelijk betekenis 
te zijn voor onze leden. Zonder vrijwilligers konden we niet bestaan, daar 
zijn we ons als bestuur heel bewust van. Dus een blijk van waardering voor 
hun inzet is zeker regelmatig op z’n plaats. En dan steekt ook hierbij corona 
weer de kop op.  
 
Een vrijwilligersdag organiseren, zoals dat gebruikelijk was? Vorig jaar was 
dat heel gezellig met zo’n 90 mensen in Ons Kwartier. Zo’n bijeenkomst zit er 
voorlopig niet in. Wat dan wel? We werken aan een alternatief. 



4 

 

Een zelfde probleem zien we bij de Dag van de ouderen (kan niet doorgaan) 
en de Kerstvieringen (waarschijnlijk in aangepaste vorm). Hoe dan ook, we 
komen er wel uit: samen maken we het beste van deze tijd. 
 
Positief is dat we in september weer met twee activiteiten beginnen die 
sinds de coronatijd stil gelegen hebben. Dat zijn het Eetpunt op  
dinsdag 15 september en de Zondaglunch op 27 september.  
 
Voor afgelopen 12 augustus stond er een mooie wandeling gepland naar de 
Achelse Kluis, met een rondleiding aldaar. Deze kon niet doorgaan vanwege 
de hittegolf in die tijd. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. Waarschijnlijk 
zal daar in september wel een nieuwe datum voor gevonden worden.  
 
Daarnaast zijn er nog alle andere activiteiten, die u vindt in de  
activiteitenagenda. En heel belangrijk: elke werkdag bent u ’s morgens  
én ’s middags van harte welkom in Onze School.  
 
Maak er zeker eens gebruik van, ook al heeft u dat nog nooit gedaan.  
Probeer het eens, neem iemand mee of kom alleen. U wordt door onze  
gastvrouw of gastheer altijd heel hartelijk ontvangen.  
 
Even eruit, genieten van de gezellige sfeer in Ons Kwartier met een kopje 

koffie erbij en leuk gezelschap. Dat geeft uw dag iets extra’s, want: 
 

‘n hartelijke groet, ’n glimlach, `n gezellig praatje, 
’t zijn maar kleine zaken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

die de ander en jezelf 
een beetje gelukkiger kunnen maken.  

 
Het Bestuur 
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Derde dinsdag van de maand: Eetpunt in Onze School! 
 
Na een ongewenste stille periode, die we te danken hebben aan  
de coronamaatregelen, gaan we in september weer van start  
met het eetpunt op de derde dinsdag van de maand. 
 
Op dinsdag 15 september wordt er weer gekookt door de vrijwillige koks. 
 
Dit keer zullen ze u verwennen met: 
Verse Tomaten-paprikasoep 
 
 
 
 
 
 
 
Andijviestamp met spekjes en verse worst 
 
 
 
 
 
 
Lekker toetje van de maand en 
een kopje koffie of thee na. 
 
Alles wordt vers bereid in de keuken van Onze School. De kosten  
zijn €6,- per persoon en om 12.00 uur kunt u aanschuiven. 
 
Heeft u zin om mee te komen eten? Meld u dan aan,  
voor vrijdag 11 september 12. 00 uur,  bij de gastheren/vrouwen  
in Onze School.  
Wij vinden het prettig als u vooraf betaalt. 
 
Onze School is geopend op werkdagen vanaf 10 uur.  
U kunt zich ook telefonisch aanmelden op nummer 0495 623589. 
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SJOELEN                 SJOELEN                  SJOELEN                SJOELEN 
 
Onlangs ben ik door enkelen (de “darters” van de  donderdagochtend)   
benaderd met het verzoek om op de maandagmiddagen het sjoelen op te 
starten.  
 
De donkere dagen van de herfst en winter staan zo dadelijk weer voor onze 
deur, dus een goede reden om weer wat gezelligheid bij elkaar te zoeken  
(op gepaste afstand natuurlijk!). 
 
Iedereen is welkom om zich aan te sluiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helaas ondervinden wij nog steeds last van het virus, dus moeten wij ons 
strikt aan de coronaregels houden. Daar het groepje nog niet erg groot is, 
denken wij dit op een veilige manier te kunnen organiseren. 
Mocht dit echter om wat voor reden ook niet gaan lukken (bijv. groep wordt 
te groot), dan zullen wij er helaas voor onbepaalde tijd mee moeten  
stoppen. 
 
We willen van start gaan op maandagmiddag 5 oktober a.s. vanaf 14.00 uur. 
Voor het merendeel van ons is dan de vakantieperiode wel afgelopen. 
 
Huub Peskens, Annie Belgers en ik zijn blij U dan te zien. Wij zorgen dat de 
koffie/thee klaarstaat en we maken er dan met z’n allen een gezellige  
middag van.  
 
Een goede start van de week!! 
 
 
Ria Willemsen 
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Deze maand van schrijverskring Literatuurke een bijdrage van  
Henriette Henke-Schreurs.  
 

Blik van Liefde 
 

Als ik met liefde kijk 
wordt alles mooier, 

zie ik je warmte, 
die zachte kern van binnen. 

 

Als ik met liefde kijk 
zie ik hoe we elkaar verheffen, 
bekrachtigen in de beste versie 

van ons zijn, ons samen zijn. 
 

Als ik met liefde kijk 
zie ik de veilige haven van intimiteit, 

de welkome geborgenheid 
van volledige acceptatie. 

 

Als ik met liefde kijk 
groeit mijn hart voorbij zijn grens, 

stroomt over en straalt uit 
verwarmt, omarmt al wie ik zie. 

 

Als ik met liefde kijk, 
zie ik jou, mijn lief! 
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Uitstapje Fotogroep Onze School. 
 
Op vrijdagmorgen 3 juli was het dan zover! 
 
Na een maandenlange gedwongen corona-pauze kwam de fotogroep weer 
bij elkaar. Het was goed om iedereen weer vrolijk en gezond te kunnen 
begroeten. De opkomst was groot en iedereen had véél zin om fotografisch 
aan de slag te gaan. 
 
Het uitstapje ging naar de Pan, voor ondergetekende een plaats vol nostalgie 
want ik ben er geboren en getogen…. Nadat met  heel veel enthousiasme de 
prachtige natuur op de gevoelige plaat werd vastgelegd werd er nog lang en 
gezellig nagepraat op het terras van Onze School. 
Op veilige afstand en met inachtneming van de RIVM richtlijnen werd het 
een zeer geslaagde, leerrijke en leuke morgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hopen dan 
ook blijvend in het 
maandelijkse 
ritme van onze 
bijeenkomsten te 
kunnen 
terugkeren. 
 
 
Tekst en foto’s: 
Anja 
Matheeuwsen 
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 Expositie Fotogroep Onze School 
 
Zoals jullie misschien al wel gezien hebben hangt er in de Huiskamer een 
serie prachtige, met veel passie en plezier gemaakte foto’s van de  
Fotogroep. 
 
Het onderwerp van deze foto’s is visvijver  ’t Tipke in Maarheeze, het eerste 
uitstapje van het jaar. Omdat het een flink aantal leden betreft was het  
onmogelijk om alle foto’s tegelijk op te hangen. 
 
Over een aantal weken zal er gewisseld worden en zullen er foto’s van  
Manege de Boschhoeve, het tweede uitstapje, tentoongesteld worden. 
Tevens ligt er in de Huiskamer een album met bijzondere foto’s van de  
enthousiaste Fotogroep. 
 
Op- en aanmerkingen, maar vooral ook complimenten, zijn altijd welkom. 
Wij wensen iedereen veel plezier bij het bekijken van onze foto’s! 
 
Diana Peskens en 
Anja Matheeuwsen 
bezig met het inlijs-
ten van de foto’s. 
 
 
 
 
 

Tekst en foto’s:  
Anja Matheeuwsen 
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Activiteitenoverzicht maand september 2020 
 

ONS KWARTIER ALLEEN TOEGANKELIJK NA HANDEN ONTSMETTEN EN 
INVULLEN VAN NAAM EN TELEFOONNUMMER!  
HOUD AFSTAND EN BLIJF GEZOND! 
 

 
Di 1  13.30  gezond bewegen 
Wo 2  13.30  jeu de boules 
Do 3  10.00  darten 
  13.30  biljarten leden vrij 
  13.30  gezond bewegen  
  13.30  fietsen 
  14.00  haakaan 
Vr 4  09.30  fotoclub 
Zo 6  09.00  start lange wandeling  (duur ca 2 uur) 
  10.00  start korte wandeling  (duur ca 1 uur) 
 
 

Ma 7  09.00   tuinieren  
  10.00  kleuren voor volwassenen 
Di 8  13.30  gezond bewegen 
Wo 9  13.30  jeu de boules 
Do 10  10.00  darten 
  13.30  gezond bewegen  
  13.30  biljarten leden vrij 
  13.30  fietsen 
  14.00  haakaan 
Vr 11  13.30  kienen (vooraf aanmelden)  
Zo 13  09.00  start lange wandeling  (duur ca 2 uur) 
  10.00  start korte wandeling  (duur ca 1 uur) 
  
 

Ma 14 09.00  tuinieren 
  10.00  kleuren voor volwassenen 
DI 15  12.00  eetpunt 
  13.30  gezond bewegen 
Wo 16 09.00  bestuursvergadering  
  13.30  jeu de boules 
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Do 17  10.00  darten 
  13.30  biljarten leden vrij 
  13.30  gezond bewegen  
  13.30  fietsen 
  14.00  haakaan 
Zo 20  09.00  start lange wandeling  (duur ca 2 uur) 
  10.00  start korte wandeling  (duur ca 1 uur) 
   
Ma 21 09.00   tuinieren  
  10.00  kleuren voor volwassenen 
DI 22  13.30  gezond bewegen 
Wo 23 13.30  jeu de boules 
Do 24  10.00  darten 
  13.30  biljarten leden vrij 
  13.30  gezond bewegen  
  13.30  fietsen 
  14.00  haakaan 
Zo 27  09.00  start lange wandeling  (duur ca 2 uur) 
 ` 10.00  start korte wandeling  (duur ca 1 uur) 
  12.00  lunch op zondag  
    (aanmelden t/m wo 24 sept Vol is Vol) 
 
Ma 28 09.00   tuinieren  
  10.00  kleuren voor volwassenen 
Di 29  13.30  gezond bewegen 
Wo 30 13.30  jeu de boules 
  
De computerclub komt voorlopig niet bijeen in verband met de corona 
maatregelen. 
 
Ons Kwartier en bij goed weer ook het terras zijn in de maand september 
alle werkdagen open van 10.00-16.30 uur.  De Huiskamer is open van  
10.00-12.30 uur. 
 
Op deze tijden  is iedereen altijd van harte welkom om bij een kopje  
koffie/thee of een andere drankje een praatje te komen maken. Dat geldt 
uiteraard ook voor mensen die niet aan een van de genoemde activiteiten 
deelnemen. 
 
Biljarten: Iedere werkdag van 10.00-16.30 uur verdeeld in speeltijden  
van 1 uur. 
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Campagne Senioren en Veiligheid. Maak het ze niet te makkelijk!  
 
Kent u deze slogan van TV? Deze is van de Rijksoverheid. Om iedereen  
regelmatig te informeren over criminele praktijken, want een gewaarschuwd 
mens telt voor twee. 
 
In september start het Ministerie van Justitie en Veiligheid een campagne, 
genaamd Senioren en Veiligheid. KBO-Brabant werkt samen met het  
ministerie, om ervoor te zorgen dat u zoveel mogelijk bent geïnformeerd 
over dit onderwerp.   
 
Hoewel ouderen in algemene zin niet persé vaker slachtoffer worden van 
strafbare feiten, is ieder slachtoffer er een te veel. Slachtofferschap kan 
iedereen overkomen en dus ook elke oudere.  
 
De campagne besteedt aandacht aan concrete adviezen en tips die  
slachtofferschap zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Wanneer iemand toch 
slachtoffer is geworden, is het van belang dat het bespreekbaar kan worden 
gemaakt en er aangifte van wordt gedaan bij de politie.  

 

Wat kunt u in de maand september verwachten 

In de Ons van september wordt minister Grapperhaus geïnterviewd; 
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Elke week wordt een ander thema behandeld:  

 

Week 36 (1/9 t/m 7/9)  :  Meekijken bij pinnen 

Week 37 (8/9 t/m 14/9) :  Babbeltrucs 

Week 38 (15/9 t/m 21/9) : Hulpvraagfraude (via   

      WhatsApp). 

Week 39 (22/9 t/m 28/9) :  Phishing 

 

 

Op de website van KBO-Brabant komt een pagina waar u alle informatie kunt 

 vinden. Er worden onder meer filmpjes en webinars gepresenteerd.  

 

Webinars zijn vergelijkbaar met tv-programma’s maar worden uitgezonden  

via internet. Onze directeur Wilma Schrover neemt deel aan het thema  

Hulpvraagfraude (week 38); 

 

Onder leiding van presentatrice Catherine Keyl worden de vier webinars  

gegeven, met deskundigen in een panel. Op de website van KBO-Brabant  

worden de links naar deze webinars geplaatst.  

 

Ook op de traditionele radio en TV zal naar alle waarschijnlijkheid aandacht  

worden besteed aan de onderwerpen; 

 

Uiteraard blijven we ook na september aandacht besteden aan dit 
onderwerp.  
 
Heeft u zelf iets onprettigs op dit gebied meegemaakt en wilt u erover 
praten? Onze vrijwilligers van Ons Veilig Thuis staan u graag te woord.  
 
Hiervoor kunt u een mail sturen naar beleidsmedewerker Edith Mostert  

(emostert@kbo-brabant.nl) met vermelding van uw telefoonnummer en  

dat  u over dit onderwerp wilt praten, of bellen naar 073-6444066 

mailto:emostert@kbo-brabant.nl
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Lange wandeling met rondleiding in de Achelse Kluis op 12 augustus is 

vanwege weeromstandigheden komen te vervallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het komt niet zo vaak voor dat je in Nederland iets niet kan laten doorgaan 
omdat het te warm is! Toch is dat nu gebeurd. Met een voorspelling van 
meer dan 34 graden leek het ons niet verstandig een wandeling over de 
heide te gaan maken.  
 
Heel jammer, maar de Achelse Kluis loopt evenals de heide niet weg.  
We gaan daarom later dit jaar deze wandeling met rondleiding zeker nog 
een keer organiseren. 
 
 
 
Huub en Diana Peskens 
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 Wist u dat: 
 

 Zo langzamerhand weer meer leden Onze School/Ons Kwartier 
bezoeken 

 Iedereen bij binnenkomst de handen moet desinfecteren en naam 
en telefoonnummer moet noteren op de daglijst 

 Deze lijsten 14 dagen bewaard en dan vernietigd worden 
 We iedereen vragen om de 1.5m maatregel te respecteren, zodat 

we niet als politieagenten hoeven op te treden 
 We u verzoeken om niet naar Onze School te komen, bij koorts, 

hoesten of andere corona-achtige klachten 
 Zekerheid voor alles, belangrijk blijft, want corona is nog lang niet 

weg 
 Er dit jaar geen luistermiddagen, concerten en ook geen  
         ouderenmiddagen kunnen worden georganiseerd 
 Verschillende activiteiten nog steeds niet kunnen beginnen, zoals 

het volksdansen en kaarten 
 De heren van de computerclub besloten hebben voorlopig  geen 

hulp te bieden op de vrijdagochtend, i.v.m. het niet kunnen  
         handhaven van de 1.5m afstand 
 We het op prijsstellen als de biljarters zelf het biljart, de gebruikte 

club, keuen, ballen en het krijt even ontsmetten na hun uurtje 
spelen 

 De dames van het eetpunt in september weer aan de gang gaan in 
de keuken en 

 op de laatste zondag van september er weer wordt gezorgd voor 
een zondaglunch 

 We hopen dat er geen 2e coronagolf komt, zodat we in ieder geval 
weer een aantal kleinere activiteiten in Ons Kwartier kunnen gaan 
opstarten 

 Het samen sjoelen weer wordt begonnen, start  
         maandagmiddag 5 oktober 
 Er eventueel dan ook andere spelletjes gespeeld kunnen worden, 

zolang dat corona proef kan. 
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 Kruiswoordpuzzel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende 
nummer. 

Horizontaal: 1 natuurverschijnsel 5 overvloed 10 lof bewijzen 11 fijn weefsel 
13 persoon 14 houding 16 wier 18 plaaggeest 19 onder andere 20 pocher 23 
numero 24 naam 26 kledingstuk 27 al 29 berggeel 31 toegang 32 roem 34 
droog 36 kerkelijke straf 37 boerenbezit 39 nauw 40 soort schaatsen 41 
mannetjesbij 42 deksel 43 schel 44 sneu 46 soort 48 deel v.e. bijenkorf  

51 echtgenoot 53 naaigerei 55 watering 57 peilstift 59 normaal profiel 60 
aanvallend 63 zangnoot 64 grond om boerderij 66 boom 67 schrijfgerei 68 
troefkaart 69 inwendig orgaan 71 motto 72 smakelijk 73 watersport.  
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Verticaal: 1 wending 2 domoor 3 de onbekende 4 profeet 6 riv. in Spanje 7 
luitenant 8 ergo 9 groot hert 10 ontroering 12 uitholling door stromend wa-
ter 14 niets uitgezonderd 15 wiel 16 grote bijl 17 draad 20 dierenmond 21 
vruchtennat 22 biljartstok 25 mossteppe 28 bedreven 30 soort appel 31 ter-
dege 33 koordans 35 bergpas 36 vrucht 38 jaartelling 42 weefsel 43 naam-
speldje 45 chr. feest 47 heimelijk 49 op de wijze van 50 kledingstuk 52 mat 
54 maand 55 waterdoorlatend 56 ratelpopulier 58 harde klap 61 kerkgebruik 
62 honingbij 65 sprookjesfiguur 68 ontkenning 70 rooms-katholiek 71 laatst-
leden. 

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

Gratis uw verkeerskennis opfrissen? 
 
We willen allemaal zo lang mogelijk blijven autorijden. Zolang u dit kunt  
blijven doen, behoud u uw vrijheid. Maar u wordt wat ouder en het verkeer 
vergt veel van uw aandacht. Hoe zorgt u dat u mobiel blijft?  
Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan gratis meedoen met de  
Opfriscursus Verkeerskennis van Veilig Verkeer Nederland. In opdracht van 
de gemeente Cranendonck en in samenwerking met de lokale VVN afdeling 
en de lokale seniorenverenigingen organiseren we een opfriscursus ver-
keerskennis voor de ervaren automobilist. 
De cursus is op (u wordt beide dagen verwacht): 
Woensdag 25 november en 2 december van 13.15 – 15.30 uur in Budel. 

Bent u ouder dan 55, een ervaren verkeersdeelnemer, inwoner van de ge-
meente Cranendonck en is dit iets voor u? 
Meld u dan uiterlijk één week voor aanvang van de cursus aan op onder-

staande link of bel tijdens kantooruren met 088-5248850. 
vvn.nl/opfriscursuscranendonck   
Deelname is gratis, maar let op: vol=vol! 
(Onze opfriscursussen zijn georganiseerd volgens de huidige  
RIVM richtlijnen, indien de bijeenkomst niet door kan gaan door  
aangescherpte RIVM richtlijnen kunnen we u een online versie aanbieden) 
U ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestiging met de 
locatiegegevens. 

 

http://vvn.nl/opfriscursuscranendonck
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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 

Emailadres Nieuwsbrief:  nieuwsbrief.redactie@kpnmail.nl 

Beheerders overzicht Onze School Tel. Onze School   0495 62 35 89 
 
Maandag   Huub Peskens    06 - 304 392 05  
Late middag   Hans van den Akker 06 - 274 488 51 
Avond    Huub Peskens    06 - 304 392 05 

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

Woensdag   Beppie Draad  06 - 365 417 22 

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

Vrijdag   Gerrit van Hees  06 - 513 457 31 

Zaterdag   Wisselend 

Zondag   Wisselend 
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Bestuurssamenstelling Seniorenvereniging Maarheeze 
 
Voorzitter:  
Arno Baks,  tel 592019, email: arnobaks@upcmail.nl 
Secretaris: 
Willy Kuipers, tel 06 133 13 407,  
email: seniorenverenigingmaarheeze@gmail.com 
Penningmeester: 
Frits van Meijl, tel 06 291 32 631, email: frits.van.meijl@gmail.com 
Voorzitter Werkgroep Algemene Zaken/Activiteiten: 
AnneMarie van Kuijk, tel 06 360 40  019,  
email: annemarievankuijk@gmail.com 
Algemeen lid: 
Wil Thijssen , tel 592550 email: wil-thijssen@chello.nl 
 
Notulist bestuursvergadering: Harrie Biemans tel 592818 

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

 
(Vrij naar “Vluchten kan niet meer”) 

 
Knuf’len kan niet meer. 

Knuf’len is taboe. 

Knuf’len kan niet meer. 

‘k Zou wel weten hoe. 

In tijden van Córona 

laten wij het knuf’len na. 

Knuf’len is taboe! 
 

Vliegen kan niet meer. 

Vluchten zijn taboe. 

Vliegen kan niet meer. 

’t Geeft wel wat gedoe. 

In tijden van Córona 

laten wij het vliegen na. 

Vluchten zijn taboe! 
 

Feesten kan niet meer. 

Feesten zijn taboe. 

Feesten kan niet meer. 

De rest doet’r niet meer toe. 

In tijden van Córona 

laten wij het feesten na. 

Feesten zijn taboe! 
 
 

Rob Felius 


