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Van de bestuurstafel 
Het vlot nog niet zo erg met het zomerweer dit jaar. Bij de weerberichten 
wordt deze zomer heel erg regelmatig over wisselvalligheid gesproken. Wel 
met warme periodes tussendoor, maar die zijn vaak veel te kort en daarna 
worden we weer getrakteerd op stevige buien. Daardoor kunnen we extra 
genieten van de momenten dat de zon doorbreekt, zoals dat symbolisch ook 
het geval is na de moeilijke coronatijd die we achter ons hebben. Die is nog 
niet voorbij, maar dank zij de vaccinaties is er toch al weer veel mogelijk en 
ziet het leven er voor de meesten van ons weer zonniger uit. 
 
Bij onze Seniorenvereniging zijn behalve het volksdansen en koersballen alle 
vaste activiteiten weer opgepakt en die twee gaan in september ook weer 
beginnen. Bovendien starten de kaart- en biljartcompetities dan ook weer. 
Dat betekent niet dat we wat betreft de bezoekersaantallen alweer op het 
niveau van vóór de coronatijd zijn.  
 
Veel van onze leden blijken nog wat afwachtend en voorzichtig te zijn om 
het deelnemen aan activiteiten weer op te pakken. Dat begrijpen we en 
daarom zijn we in Ons Kwartier ook extra voorzichtig, want  we willen het 
voor onze bezoekers zo veilig mogelijk maken. Het registreren, handen 
ontsmetten en afstand houden blijven we dan ook serieus in acht nemen. In 
onze vorige Nieuwsbrief hebben we aan mensen, die nog niet gevaccineerd 
zijn, het verzoek gedaan om voorlopig niet in Ons Kwartier te komen. Dit 
omdat er volgens deskundigen nog steeds kansen op besmetting blijven en 
dat risico willen we voor onze bezoekers en vrijwilligers niet nemen. We 
denken dat het nodig is om verder te gaan dan het doen van een verzoek in 
de Nieuwsbrief, daarom zullen we op de toegangsdeuren aangeven dat de 
activiteiten van de Seniorenverenigingen alleen toegankelijk zijn voor 
personen die gevaccineerd zijn of een negatieve testuitslag kunnen laten 
zien.  
 
Voor de vaste activiteiten kunt u dus weer in Onze School terecht, maar voor 
de extra activiteiten, meestal voor grotere groepen, ligt dat nog moeilijk. 
Denk bijvoorbeeld aan de vrijwilligersdag, de dag voor de ouderen en de 
kerstviering. Hoe dergelijke activiteiten te organiseren zijn in de huidige 
omstandigheden kost nog wel wat hoofdbrekens. We kunnen in Ons 
Kwartier maar een beperkt aantal mensen ontvangen en de laatste 
persconferentie van Rutte en De Jonge gaf daarvoor nog geen nieuwe 
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mogelijkheden. We wachten af, maar we zijn wel volop bezig met bedenken 
wat en hoe we invulling aan deze activiteiten kunnen gaan geven. Het kan 
best nog even duren, maar zo gauw het kan gaan we ervoor. 
 
Op dinsdag 7 september om 19.30 uur vindt onze uitgestelde 
jaarvergadering plaats. De agenda hiervoor, de concept notulen van de 
vorige jaarvergadering en het jaarverslag vindt u in deze Nieuwsbrief. Vooraf 
aanmelden is helaas noodzakelijk, zodat bij de inrichting van de zaal ook 
rekening kan worden gehouden met de nog geldende coronavoorschriften. 
Dat kan op het telefoonnummer van Onze School 0495 62 35 89, via de mail: 
ons.kwartier@kpnmail.nl of in Ons Kwartier. Geef bij het aanmelden ook uw 
telefoonnummer door, zodat we u bij eventuele afzegging kunnen bereiken. 
We wensen u nog veel mooie zomerdagen toe en hopen u snel weer te 
begroeten bij een van onze activiteiten of op het terras of in Ons Kwartier bij 
een kopje koffie/thee. 
 

We eindigen dit voorwoord met een kort gedichtje van Toon Hermans: 
 

Zomers 
Zomers van toen 
zijn groener en warmer, 
zomers van nu 
zijn een tikkeltje armer.  

 

Maar straks zijn de zomers van nu 
net zo groen en zo warm, 
want dan zijn het 
de zomers van toen. 
 

mailto:ons.kwartier@kpnmail.nl
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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 7 september 2021 
 
Bij deze nodigen wij u van harte uit op de algemene ledenvergadering van de 
Seniorenvereniging die wordt gehouden op dinsdag 7 september 2021 om 
19.30 uur in ‘Ons Kwartier’.  
 

A G E N D A 
 

1 Opening en vaststellen van de agenda. 
2 Notulen van de vorige jaarvergadering  3 maart 2020. 
3 Jaarverslag 2020. 
4 Financieel verslag 2020. 
5 Verslag kascontrolecommissie. 
6 Benoeming kascontrolecommissie. 
7 Bestuursverkiezing. 
8 Begroting 2021. 
9 Ons Kwartier. 
10 Rondvraag. 
11 Sluiting. 
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CONCEPT-notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden  
op dinsdag 3 maart 2020 om 19.30 uur in Ons Kwartier. 
 
1. Opening 
Voorzitter Arno Baks opent de vergadering.  
Namens het bestuur een hartelijk welkom aan de circa 50 aanwezige leden. 
Dit jaar vieren wij ons 60-jarig bestaan. Van de oprichters is nog steeds één 
persoon lid van onze vereniging en dat is Gerard Biemans. Voor de 
jubileumvieringen hebben zich ruim 300 leden aangemeld. Een geweldig 
mooi aantal. Hopelijk krijgen de leden die je tot op heden nauwelijks hebt 
gezien hierdoor de smaak te pakken en gaan zij zich vaker melden in Ons 
Kwartier. 
Vraag: zijn er opmerkingen of aanvullingen op de agenda? Nee. Dan conform 
agenda verdergaan. 
 
2. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 19 februari 2019 
De notulen zijn opgenomen in de Nieuwsbrief van februari 2020. 
Er komen geen opmerkingen over en deze worden ongewijzigd 
goedgekeurd. 
De voorzitter bedankt Harrie Biemans voor het vastleggen van de notulen. 
 
3. Jaarverslag 2019  
Het jaarverslag 2019 is opgenomen in de Nieuwsbrief van februari 2020. 
Willy Kuipers neemt het jaarverslag op hoofdpunten nog even door. 
Met name de vele vrijwilligers van onze vereniging worden nog eens extra 
vernoemd. Zonder de inzet van deze vrijwilligers zouden de activiteiten niet 
georganiseerd kunnen worden. Er volgt een luid applaus voor al onze 
vrijwilligers.  
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4. Financieel verslag 2019 
Penningmeester Frits van Meijl geeft een overzicht van de stand van zaken 
middels een aantal sheets.  
Er volgt een sheet met daarop de inkomsten, zowel begroot als definitief 
over 2019.  
Hetzelfde geldt voor Algemene Zaken en Activiteiten. 
Bij de Activiteiten wordt vermeld dat het kaarten, het kienen en het 
koersballen zichzelf moeten bedruipen en dat de betreffende begeleiders dit 
keurig voor elkaar hebben. Hierop volgt een applaus.  
Bovenvermelde sheets worden doorgenomen en de penningmeester geeft 
bij enkele onderdelen een duidelijke toelichting. 
Voor 2019 kunnen wij een positief resultaat noteren van €398,-- 
Ook de Balans per 31-12-2019 wordt getoond, naast de cijfers van 2018. 
Na de toelichting komen er geen vragen of opmerkingen over bovenstaande 
punten. 
Met applaus wordt Frits bedankt. 
 
5. Verslag kascontrolecommissie 
De boeken zijn gecontroleerd door Rinus van den Elsen en Frans Keizer. 
Rinus van den Elsen geeft een toelichting. De vorige kascontrolecommissie 
had de passage opgenomen “omzet kasontvangsten wordt niet individueel 
op opbrengst geregistreerd. Dit betekent dat we mogelijk (klein) risico 
lopen”. Het bestuur heeft hier serieus naar gekeken, maar gezien de aard 
van onze organisatie en de betrokkenheid van de vrijwilligers wordt het 
eventuele afbreukrisico aanvaardbaar gevonden. Het anders organiseren 
heeft te veel consequenties. Daarom zo laten. 
De penningmeester heeft keurig werk geleverd. Frits bedankt. 
De penningmeester en daarmee ook het bestuur wordt décharge verleend. 
De leden van de kascontrolecommissie worden bedankt. 
 
6. Benoeming kascontrolecommissie 
Riky van den Berg meldt zich aan voor de kascontrolecommissie. Frans 
Keizer blijft ook aan.  
Rinus van den Elsen wordt reserve.  
Onder dank van de vergadering worden zij benoemd. 
 
7. Bestuursverkiezing 
De voorzitter bedankt Huub Peskens. Helaas is Huub verhinderd. Applaus 
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voor Huub. De blijk van waardering zal op een later tijdstip aan Huub worden 
overhandigd. 
Voor de vacature in het bestuur heeft Wil Thijssen zich kandidaat gesteld. 
Met applaus wordt zij gekozen. 
Wil neemt plaats achter de bestuurstafel. Welkom. 
Frans Keizer stelt de vraag hoe het gaat als nog iemand anders zich 
kandidaat stelt, hoe verhoudt zich dit dan tot in deze situatie Wil, die al een 
aantal maanden met het bestuur heeft meegedraaid. Willy Kuipers 
antwoordt dat dit geen probleem hoeft te zijn. Mocht de andere persoon 
worden gekozen, dan heeft Wil de nodige ervaring opgedaan en verder geen 
probleem. 
 
8. Begroting 2020 
Aan de hand van sheets toont Frits de begroting 2020. 
Frits geeft hierop een toelichting. Er wordt een positief resultaat verwacht 
van €500,-- 
Na de toelichting komen er geen vragen of opmerkingen. Frits bedankt. 
 
9. Rondvraag 
- Arno Baks vraagt eerst aandacht voor onze nieuwe website: 
www.seniorenverenigingmaarheeze.nl 
Hij is gemaakt door Ron Kuipers en Wil Thijssen heeft er de nodige uren 
ingestoken om hem te vullen. 
Op het scherm volgt alvast een voorproefje. Vanaf vandaag is de website in 
de lucht. Ga eens kijken, je vindt er alle benodigde informatie over onze 
vereniging. Doen! 
- Verder geeft Arno aan dat er overleg is met KBO-Brabant vanwege een 
mogelijke statutenwijziging. Maar om de statuten te wijzigen is formeel 
toestemming nodig van KBO-Brabant. 
Waarom een statutenwijziging? 
1. Wat ons betreft mag de K van KBO eraf; 
2. Pas lid vanaf 50 jaar; 
3. De zittingsperiode. 
Omdat er een statutenwijziging aanstaande is vanwege het terugkrijgen van 
de ANBI-status, is het vanwege de kosten beter om dit dan meteen mee te 
nemen.  
Indien er een statutenwijziging komt, zal dit in een algemene 
ledenvergadering worden voorgelegd. 

http://www.seniorenverenigingmaarheeze.nl
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- Riky van den Berg heeft een vraag over de keuringsarts rijbewijs. Zij is hier 
heel tevreden over. Maar toen zij anderen hierop attendeerde ontstonden 
er problemen om een afspraak te maken. AnneMarie van Kuijk geeft aan dat 
de keuringsarts eenmaal per maand komt. Via regelzorg moet vooraf een 
afspraak worden gemaakt. En dan word je gewoon geholpen. 
 
10. Sluiting van de vergadering 
Arno Baks dankt iedereen voor de bijdrage aan deze vergadering. 
Hij vervolgt: Blijf lekker zitten en neem nog een drankje. Hier wordt gezellig 
gebruik van gemaakt. 
 
Harrie Biemans, 4 maart 2020 
 
Jaarverslag secretaris 2020. 
Op de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 3 maart 2020 zijn ruim 50 
leden aanwezig. Tijdens deze vergadering is bestuurslid Huub Peskens 
officieel afgetreden. Het bestuur heeft als zijn opvolger voorgedragen: Wil 
Thijssen-Hendriks. Haar benoeming is met algemene stemmen aanvaard 
door de vergadering.  
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. 
 
In de loop van het jaar is Willem van Gijzel als aspirant-bestuurslid 
toegetreden. Hij is contactpersoon voor de beheerders en gastvrouwen/
heren. In de komende jaarvergadering zal hij door de beheerders en het 
bestuur worden voorgedragen. 
 
Het bestuur heeft dit jaar 9 keer plenair vergaderd. Meestal op de derde 
woensdag van de maand. In de maanden april, mei en juni is er geen 
bestuursvergadering geweest i.v.m. Coronamaatregelen. Na deze tijd heeft 
het bestuur wel maandelijks vergaderd, met mondkapjes en op 1,5 meter 
afstand. 
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Tijdens deze vergaderingen zijn o.a. aan de orde gekomen: 
 

• 60 jarig jubileum van de vereniging in maart 2020 en de afgelasting van 
het feest. 

• ANBI status van de vereniging. 

• Aanpassing van de statuten. 

• Nieuwsbrief en website. 

• Communicatie binnen de vereniging. 

• Verdeling van de 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. 
 
Ledenaantal: 
Op 1 januari 2020 had de seniorenvereniging 625 leden.  
Daar zijn in 2020 29 leden bijgekomen en helaas namen we ook afscheid van 
een aantal leden. Wegens overlijden 13, verhuizing 8 of opzegging 14. 
Dat betekent dat we per januari 2021  619  leden hebben. 
 
Voor informatie is er de maandelijkse Nieuwsbrief, een duidelijk en 
overzichtelijk boekje waarin alles te vinden is van de seniorenvereniging. Wij 
zijn blij dat het door de leden positief ontvangen en goed gelezen wordt.  
Sinds de vorige jaarvergadering is ook de nieuwe website in de lucht. Deze 
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.  
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Maar zij hebben wel hun cliënten geholpen en 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. 
 
Naast de vele ‘wekelijkse’ activiteiten in ‘Ons Kwartier’ die, buiten 
Coronatijd, goed bezocht worden door de leden zijn er nog enkele grotere 
activiteiten georganiseerd door het bestuur en/of de 
evenementencommissie. 
 

• Op zaterdag 4 januari 2020 was de Nieuwjaarsreceptie. Het was erg druk 
en gezellig. 

• Op 10, 12 en 14 maart het 60 jarig bestaan van de vereniging. Drie 
feestelijke dagen waren er georganiseerd, maar op de eerste dag, om 11 uur 
in de ochtend, moest alles worden afgeblazen vanwege de komst van het 
Coronavirus. 

• Ook het bedankfeestje voor de vrijwilligers kon niet worden 
georganiseerd. Het bestuur heeft toen besloten hen te verrassen met een 
cadeau in de vorm van waardebonnen, te besteden bij de plaatselijke 
middenstand. Deze attentie werd bijzonder gewaardeerd. En niet alleen de 
vrijwilligers, ook de deelnemende winkeliers waren er blij mee. 
De Kerstvieringen konden helaas ook geen doorgang vinden. Wel kregen alle 
leden voor Kerst een kerstbrood aangeboden met de allerbeste wensen op 
een zelf ontworpen kaart. 
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Ondanks Corona is er door de verschillende werkgroepen in 2020 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 3 maanden door konden gaan , 
behoort  o.a. het kleuren en sjoelen op maandag, het volksdansen, de 
mannen van metaal en het vrij kaarten op de dinsdag, het 2 wekelijkse 
koersballen en tot voor kort het knutselen op woensdagmiddag. Op de 
donderdagen is er darten, haakaan, de biljartcompetitie en ’s avonds  het 
kaarten, daarnaast op vrijdag wekelijks de computerclub en maandelijks de 
fotoclub en het kienen.  
 
Op de laatste zaterdag van de maand is er de muziek- en dansavond en 
iedere zondag wordt er flink gewandeld. 
 
Een keer per maand zijn er de bijeenkomst van het eetpunt en de 
zondaglunch, allebei met veel trouwe bezoekers. De leesclub komt 7 keer 
per jaar op de maandagavond bij elkaar. 
 
Op zowel de dinsdag- als de donderdagmiddag kunnen de spieren 
onderhanden genomen  worden bij het gezond bewegen. Verder zijn er nog 
activiteiten die niet gedurende het hele jaar worden beoefend, zoals fietsen 
en jeu de boules, en ook het bloemschikken. 
Daarnaast noemen we nog de dames die op ziekenbezoek gaan, de 80 of 90 
jarigen bezoeken of langs gaan bij mensen die een jubileum te vieren 
hebben, voor zover zij daar van op de hoogte zijn. 
Ook op meer cultureel gebied heeft de vereniging het nodige te bieden met 
de muziek-luistermiddagen o.l.v. Rose-Marie 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 
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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 2020 slechts enkele weken 
doorgang kunnen vinden. Wij hopen dat alles weer snel op gang gaat komen. 
Maart 2021. 
Willy Kuipers  
 

= = = = = = = = = = = 
 

Ledenmutaties augustus 2021 
 
Nieuwe leden die wij van harte welkom heten: 
 
Dhr. J.M.L.Verbakel 
Dhr. W.J.M. de Laat 
Dhr. P. Liedorp 
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 Begroting 
2020 

 Resultaat 
2020 

 Begroting 
2021 

    
Inkomsten 

   

Contributie 
                 

12.700 
                 

12.685 
                 

12.600 

Donaties 
                   

1.500 
                       

819 
                       

800 

Legaten       

Renten 
                            
- 

                            
5 

                            
- 

Subsidie 
                   

5.850 
                   

5.850 
                   

5.850 

Ons Kwartier       

Omzet 
                 

26.000 
                   

9.720 
                 

13.000 

Verhuur 
                   

1.500 
                   

1.056 
                       

500 

Totaal inkomsten 
                 

47.550 
                 

30.135 
                 

32.750 

Uitgaven    

Bestuurskosten    

Afdr. KBO-Brabant 
                   

7.200 
                   

6.839 
                   

6.900 

Aanschaf       

Administratie 
                       

500 
                       

562 
                       

500 

Bankkosten 
                       

250 
                       

254 
                       

250 

Nieuwsbrief 
                   

5.000 
                   

2.898 
                   

3.000 

Reiskosten 
                       

200 
                       

122 
                       

100 

Relatiegeschenken 
                   

1.400     

Representatie   
                       

124 
                       

150 

Reservering jubileum 
                   

1.000 
                   

1.000   

Website 
                       

350 
                   

1.307 
                       

350 

Totaal bestuurskosten 
                 

15.900 
                 

13.106 
                 

11.250 
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   Begroting    Resultaat    Begroting   

 2020 2020 2021 

Algemene zaken    

Receptie nieuwjaar                 750                  705    

Kerst                3.073               2.500  

Jubileum                   193    

Leden- /ziekenbez + 80/90 jr                 500                  373                  500  

Voorlichting / bijscholing                  500     

Vrijwilligers(dag)  attentie              2.500               4.341               2.500  

Totaal algemene zaken              4.250               8.685               5.500  

    

Saldo activiteiten                 500               1.452                  500  

    

Ons Kwartier    

Huur div. ruimtes                  7.000  

Aanschaf inventaris              3.000                  712    

Reservering verv. invent.              5.000                 3.000  

Inkopen - horeca              9.000               3.621               4.500  

Algemene kosten              1.400               1.484               1.200  

Totaal Ons Kwartier            18.400               5.817             15.700  

    

Beheer gebouw    

Schoonmaakkosten              7.600               4.012                  600  

Tuin                 400                      8                  200  

Totaal beheer gebouw              8.000               4.020                  800  

    

Totaal inkomsten            47.550             30.135             32.750  

Totaal uitgaven            47.050             30.176             32.750  

Voordelig resultaat                 500                   -41                       -  
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Activiteitenoverzicht seniorenvereniging september 2021 
 
 
Huiskamer tijden 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 uur tot ± 16.30 uur,  
‘s middags speciaal voor leden. 
 
 
Wo 1   13.30  start koersballen 
Do 2  10.00  darten 
  13.30  start biljart competitie  
  13.30  gezond bewegen en of fietsen 
  14.00  haakaan 
  19.30  start kaart competitie 
Vr 3  09.30  fotoclub 
  10.30  computerinloop 
 
 
Ma 6  09.00  tuinieren 
  10.00  kleuren voor volwassenen 
  13.30  sjoelen 
  19.30  leesclub 
Di 7  10.00  start volksdansen 
  13.30  vrij kaarten en of gezond bewegen 
  19.30  Jaarvergadering Seniorenvereniging, aanmelden 
Wo 8  13.30  koersballen 
  13.30  jeu de boules 
Do 9  10.00  darten 
  10.30  bestuursvergadering 
  13.30  biljartcompetitie 
  13.30  gezond bewegen en fietsen 
  14.00  haakaan 
  19.30  kaarten competitie 
Vr 10  10.30  computerclub  
  13.30  kienen, aanmelden 
Zo 12   12.00  zondaglunch, aanmelden 
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Ma 13 09.00  tuinieren  
  10.00  kleuren voor volwassenen 
  13.30  sjoelen 
Di 14  10.00  volksdansen 
  13.30  vrij kaarten en of gezond bewegen 
Wo 15  13.30  koersballen 
Do 16  10.00  darten 
  13.00  bestuur senioren? 
  13.30  biljart competitie 
  13.30  gezond bewegen en of fietsen 
  14.00  haakaan 
  19.30  kaarten competitie 
Vr 17   10.30  computerinloop 
  14.00  Concert seniorenorkest Rick 
    zaal open om 13.30 uur, aanmelden 
 
 
Ma 20  09.00  tuinieren 
  10.00  kleuren voor volwassenen 
  13.30  sjoelen 
Di 21  10.00  volksdansen 
  11.00  bakkie troost 
  12.00  eetpunt aanmelden  
  13.30  vrij kaarten en of gezond bewegen 
Wo 22  13.30  koersballen 
Do 23  10.00  darten 
  13.30  biljart competitie 
  13.30  gezond bewegen en of fietsen 
  14.00  haakaan 
  19.30  kaarten competitie 
Vr 24  10.30  computerinloop 
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Vervolg agenda september 2021 
 
Ma 27  09.00  tuinieren 
  10.00  kleuren voor volwassenen 
  13.30  sjoelen 
Di 28  10.00  volksdansen  
  13.30  vrij kaarten en of gezond bewegen 
Wo 29  13.30  koersballen 
Do 30  10.00  darten 
  13.30  biljart competitie 
  13.30  gezond bewegen en of fietsen 
  14.00  haakaan 
  19.30  kaarten competitie 
 
 
Het gevraagde aanmelden voor de activiteiten kunt u doen: in Ons Kwartier 
aan de bar, telefonisch op 0495-623589 of per mail ons.kwartier@kpnmail.nl 
Graag tijdig opgeven i.v.m. met de dan nog geldende corona maatregelen. 
 
Biljarten 
Dagelijks, tijdens de huiskameruren van 10.00 tot 12.30 uur bestaat in 
principe de mogelijkheid om vrij te biljarten.  
Vanaf 12.30 tot 16.30 uur is het alleen voor leden van de vereniging. 
Inschrijven in de rode map op de bar, tot maximaal 14 dagen vooruit. 
 
Vanaf september op donderdagmiddag competitie spelen voor leden van 
onze biljartclub de “Doorzetters”. 
Op vrijdagmiddag 10 en 17 september is het niet mogelijk i.v.m. andere 
activiteiten in Ons Kwartier. 
 
Wandelen 
Elke zondag van 09.00 tot 11.00 uur lange wandeling en  
Van 10.00 tot 11.00 uur wandeling van een uur. 
 
Beide wandelingen starten bij Onze School 

mailto:ons.kwartier@kpnmail.nl
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Rabo ClubSupport 
 
Met de welbekende actie onder de naam ‘Rabo ClubSupport’ stelt de 
Rabobank elk jaar een stukje van de winst beschikbaar aan verenigingen en 
clubs, zodat die verenigingen en clubs kunnen blijven doen wat zij al langer 
doen: De wereld leefbaarder maken! De Rabobank Weerterland en 
Cranendonck investeert ook dit jaar weer een flink geldbedrag in lokale 
verenigingen, stichtingen en clubs.  
 
ZO WERKT HET: De leden van de Rabobank kunnen in de periode van 4 tot 
en met 24 oktober a.s. hun stem uitbrengen op hun  favoriete club of 
vereniging. Dat kan via de website van de bank www.rabobank.nl  Op deze 
manier bepalen de leden mee welke clubs een steuntje in de rug krijgen van 
de bank, want hoe meer stemmen een vereniging/club krijgt, hoe groter het 
bedrag is dat uitgekeerd wordt. 
 
BELANGRIJK: Als je rekeninghouder bent bij de RABObank, ben je niet 
vanzelf ook lid.  Alleen leden kunnen stemmen en op deze manier 
meebeslissen over de verdeling van het bedrag. Daarom deze tip: wordt 
(gratis) lid via www.rabobank.nl. Het lidmaatschap kost niets en brengt geen 
verplichtingen met zich mee.  Het voordeel is dat u mee kunt stemmen en 
daarmee o.a. onze seniorenvereniging kunt steunen. Daarnaast ontvangt u 
vier keer per jaar het ledenmagazine Rabo & Co.   
 
HULP EN INFO: Voor hulp en info, zowel bij het aanvragen van het 
lidmaatschap als bij het stemmen kunt u terecht bij onze ouderenadviseurs 
en bestuursleden (Telefoonnummers vindt u achter in dit boekje). Zij zijn 
altijd bereid u even te helpen. 
 

Dus : Bent u nog geen lid, maar wel klant van de RABO bank, wordt dan zo 

snel mogelijk lid en we hopen dan natuurlijk op uw stem voor de 

Seniorenvereniging Maarheeze. Immers, hoe meer mensen er op ons 

stemmen, des te groter het geldbedrag zal zijn waarmee de Rabobank onze 

activiteiten zal ondersteunen.  

http://www.rabobank.nl
http://www.rabobank.nl
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Op donderdagavond kaarten in Ons Kwartier: echt gezellig! 
 
In de komende maanden gaan we in onze Nieuwsbrief regelmatig een 
activiteit van de Seniorenvereniging extra aandacht geven. Op deze manier 
willen we wat meer informatie geven over de activiteiten, hopen we mensen 
hiervoor te interesseren en wellicht kunnen hen daardoor over de streep 
helpen om eens te komen kijken of eens mee te komen doen. 
 
Deze keer dus het kaarten op de donderdagavond.  
Er wordt dan gerikt en gejokerd, aanvang 19.30 uur. De organisatie is in 
handen van Leo Dekkers en Angeline van Diesen, zij zijn al op tijd bezig met 
de voorbereidingen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De inlooptijd  is 19.00 uur en vanaf die tijd komen de kaarters binnen, 
betalen een kleine bijdrage (€1,50 voor leden en €2,00 voor niet-leden), 
nemen een kopje koffie of thee en maken gezellig een praatje met elkaar.  
Iedere speler krijgt een doosje met 100 fiches, waarmee gespeeld gaat 
worden. Angeline gaat met een zakje rond waaruit de spelers een nummer 
kunnen trekken. Dat nummer bepaalt aan welke tafel men plaats moet 
nemen. Zo worden op eenvoudige wijze de kaartgroepjes gevormd en is het 
steeds een verrassing wie deze keer je medespelers zijn. 
Klokslag 19.30 uur wordt het startsein gegeven en wordt aan alle tafels 
enthousiast met het kaartspel begonnen. Er zijn tafels waar gerikt wordt en 
tafels waar gejokerd wordt, ieder naar eigen keuze. Men moet wel 
zelfstandig kunnen kaarten. Tijdens het kaarten worden de deelnemers naar 
behoefte voorzien van een drankje door de aanwezige vrijwilligers. 
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Tegen 21.00 uur is het tijd voor een pauze om even wat bij te praten, 
waarbij natuurlijk ook nagekaart wordt over de zojuist gespeelde 
kaartpotjes. Tijdens de pauze worden er opnieuw nummertjes getrokken en 
worden er nieuwe groepjes gevormd. In de tweede helft van de kaartavond 
speel je dus weer met andere personen, wat een nieuwe uitdaging is.  
 
Aan het einde van de avond wordt er geteld, het aantal fiches boven de 
honderd geeft aan hoeveel winst er gemaakt is, maar heb je er geen 
honderd meer, dan is er die keer sprake van verlies. De uitslag wordt bekend 
gemaakt door Leo en vanaf september ook weer genoteerd voor de 
competitie. 
Voor de hoogste scores zijn er nog prijsjes om mee te nemen en om 23.00 
uur is het sluitingstijd. 
Het is altijd een heel gezellige avond, alle deelnemers zijn op een plezierige, 
ontspannen manier bezig met elkaar. Als je kaartliefhebber bent is het zeker 
de moeite waar om eens te komen kijken. Je ontmoet andere gezellige 
kaarters en je hebt een heel leuke avond. Iedereen is van harte welkom om 
mee te komen doen. 
 
Nb. Op dinsdagmiddagen is er daarnaast vanaf 13.30 uur ook vrij kaarten in 
Ons Kwartier. 
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Elke tweede vrijdag van de maand: Kienen 
 
Iedereen, die van kienen houdt, kan hiervoor ook terecht bij onze 
vereniging. Elke tweede vrijdag van de maand van 13.30 tot ongeveer 
16.00 uur wordt deze activiteit georganiseerd. De eerst volgende keer is 
dat op vrijdag 10 september a.s. Mis het niet, het wordt een plezierige 
middag, de koffie staat klaar en er wordt gezorgd voor leuke prijsjes.  
Aanmelden op het telefoonnummer van Onze School 0495 62 35 89, via de 
mail: ons.kwartier@kpnmail.nl of in Ons Kwartier (niet bij contactpersoon 
Mariet van Geldrop.) 
Ook niet-leden van de vereniging zijn welkom, zij betalen dan wel een 
beetje meer dan de leden. De kosten voor de leden zijn € 5,- per serie (alle 
90 nummers) of € 2,50 voor een halve serie.  
Niet-leden betalen € 6,- of € 3,-. 
Ga zeker eens kijken en de sfeer proeven.  
 
 

mailto:ons.kwartier@kpnmail.nl
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P E R S B E R I C H T 
 

Najaarsactie Sam’s Kledingactie bestemd voor Ethiopië 
Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale 
landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het 
goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan Ethiopië voor het 
verkrijgen van schoon water en sanitair. 
Actiedagen in Maarheeze 
De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen, grotendeels, het 
hele jaar door kleding en schoenen in voor het goede doel. Zij doen dit 
vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf, school of kerk.  
Van zaterdag 3 tot en met donderdag 8 oktober a.s. kunt u in Maarheeze uw 
herdraagbare kleding en schoenen inleveren bij mevrouw Rijkers aan de 
Vogelsberg 31 en bij de heer van Velzen aan de Kerkstraat 5. Zij nemen op 
deze dagen graag uw  goederen in ontvangst. 
Lokale infrastructuur 
In zuidoost Ethiopië ligt het gebied Liben, op de grens tussen twee etnische 
groepen: de Oromia en de Somali. In 2016 waren de spanningen tussen de 
twee groepen sterk opgelopen met als gevolg dat er grote aantallen mensen 
uit hun dorpen gevlucht zijn en elders een tijdelijk onderkomen gezocht 
hebben. Nu is de situatie gestabiliseerd en keren velen weer terug naar hun 
dorp. Als gevolg van hun afwezigheid en de strijd is een groot deel van de 
lokale infrastructuur voor watervoorziening en landbouw productie 
verwaarloosd of zelfs verwoest.  
Levensvatbare terugkeer 
Om een levensvatbare terugkeer te garanderen is het nodig dat de 
dorpelingen middelen van bestaan hebben en voorzieningen voor schoon 
drinkwater.Cordaid gaat samen met de lokale partner Racida deze mensen 
ondersteunen bij de terugkeer. Daarnaast zal er in het project met de 
verschillende bevolkingsgroepen en de lokale overheid gewerkt worden aan 
vredesopbouw en onderling begrip. Op die manier wordt er getracht een 
herhaling van de problemen uit 2016 te voorkomen.  
Projecten 
Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die 
zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd kunt u 
terecht op www.samskledingactie.nl 

http://www.samskledingactie.nl
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17 September: Concert Seniorenorkest Rick 
 
We zijn heel blij dat we het Seniorenorkest Rick weer kunnen ontvangen. Na 
zo’n lange coronatijd zal het genieten zijn om weer eens een live concert te 
kunnen beluisteren. Deze muzikale activiteit wordt georganiseerd in 
samenwerking met De Zonnebloem en de entree is gratis. 
Op vrijdagmiddag 17 september gaat de zaal om 13.30 uur open en het 
orkest begint om 14.00 uur te spelen.  
 
Hun repertoire bestaat uit vlotte marsen, vrolijke walsen, swingende polka’s, 
bekende schlagers, filmmuziek, populair klassieke muziek en evergreens. Het 
gevarieerde optreden duurt twee keer ongeveer een half uur met 
tussendoor een pauze. Iedereen is welkom op deze muziekmiddag.  
 
Aanmelden is noodzakelijk in verband met de coronamaatregelen.  
Dat kan op het telefoonnummer van Onze School 0495 62 35 89, via de mail: 
ons.kwartier@kpnmail.nl. of in Ons Kwartier.  
Vermeld bij aanmelding ook uw telefoonnummer, zodat we u kunnen 
bereiken mocht eventueel afzeggen nodig zijn. 
Wees er op tijd bij: vol is vol. 
 

mailto:ons.kwartier@kpnmail.nl
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Plant van de maand: koninginnekruid 
 
In het latijn heet hij eupatorium purpureum, een veredelde vorm van 
eupatorium cannabinum. Je vind hem aan de achterkant van Onze School, 
tegen de muur, met mooie donkerrode bloemen. De plant houdt van 
vochtige grond, in het wild vind je hem aan de waterkant en is hij vuilrose. 
Het woord cannabinum komt van cannabis: de bladeren lijken op die van de 
hennepplant. 

De 

naam koninginnekruid komt van de Duitse gravin Kunigunde die heilig werd 
verklaard. Zij was de vrouw van een Duitse keizer, bleef kinderloos maar 
hield zich bezig met zieke kinderen. Zij gebruikte de plant tegen leverziekten 
en geelzucht. Dat verklaart ook de tweede naam van de plant: leverkruid.  
 
Koninginnekruid is een grote plant, hoe meer vocht, hoe groter. Hij heeft 

grote pluimen die druk worden bezocht door vlinders, hommels en vliegen. 

De zaden zweven weg op de wind, ze zweven nog beter dan de parapluutjes 

van de paardenbloem. 

Nel Meulman 
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Cursus Muziekgeschiedenis in Bibliotheek Budel  

In deze vierdelige cursus van de Bibliotheek maak je kennis met                

muziekgeschiedenis, van het oude Griekenland tot aan de Romantiek. Om 

te weten hoe de grote componisten nu eigenlijk tot hun muziek zijn          

gekomen, beginnen we bij de bron van alle muziek: het oude Griekenland. 

De muziektheoreticus Pythagoras zag muziek als een schoonheid, maar    

beoefende het niet. Er is dan ook niet heel veel muziek bewaard gebleven. 

Vroege muziek die we wel kunnen beluisteren, is in het Gregoriaans.  

Naast de veelal kerkelijk geïnspireerde muziek is er vanaf 1100 ook           

wereldse muziek en literatuur van troubadours bekend. We luisteren een 

aantal prachtige werken voordat we de eerste grote meester van de        

Renaissance ontmoeten: Josquin Dez Pres, de Franco-Vlaamse componist 

die met zijn vernieuwende muziek een centrale plaats krijgt in de vroege-

Renaissance muziek. Daarna beluisteren we de muziek van de Barok met 

onder andere Johann Sebastian Bach. Van Bach’s werken maken we een 

sprong naar de drie grote Klassieke meesters: Haydn, Mozart en Beethoven. 

Tot slot, belichten we de muziek van de Romantiek.  

Deze cursus bestaat uit 4 lessen. Er is geen theoretisch of muzikale         

voorkennis nodig voor deze cursus. De cursus wordt verzorgd door         

Marly Sengers. Naast haar werk als programmamaker bij Bibliotheek          

De Kempen, studeert ze orkestdirectie, dirigeert een zangroep en            

leerlingenorkesten en verzorgt ze lezingen over diverse thema’s van        

muziekgeschiedenis. 

De cursusdagen zijn op woensdag 8, 15, 22 en 29 september 2021              

van 10.00 tot 12.00 uur. Reserveer je ticket(s) via de agenda van 

www.bibliotheekdekempen.nl.  

http://www.bibliotheekdekempen.nl
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Samen voor een eerlijk pensioen 
Zeven belangenbehartigers met een achterban van een half miljoen 
Nederlanders gaan samenwerken om een vuist te maken tegen het 
pensioenbeleid van de overheid. De partijen werken samen onder de naam 
‘Samen voor een eerlijk pensioen’ en willen dat wordt gestopt met het 
verder uithollen van het pensioenstelsel. 
De samenwerking is een initiatief van ConsumentenClaim, Vereniging 
Woekerpolis.nl, Stichting Woekerpolisproces, Seniorenvereniging KBO-
Brabant, Stichting Pensioenbehoud, Nederlandse Bond voor 
Pensioenbelangen en het Landelijk Actiecomité ‘Red het pensioenstelsel’. 
Volgens hen hebben pensioenfondsen genoeg geld in kas en maken ze 
jaarlijks voldoende rendement om de pensioenen van werkenden en 
gepensioneerden te laten meestijgen met de kosten van levensonderhoud. 
Ook kunnen eerder niet-doorgevoerde indexeringen alsnog uitbetaald 
worden. Fondsen mogen niet indexeren wegens de eisen die de overheid 
sinds 2007 aan fondsen stelt. Deze eisen bestonden vroeger niet en andere 
EU-landen stellen deze eisen ook niet aan hun fondsen, stellen ze. Dit is de 
link naar de gezamenlijke website: https://samenvooreeneerlijkpensioen.nl/ 
Hier vindt u meer informatie over ‘Samen voor een eerlijk pensioen’ en kunt 
u als u dat wilt een petitie tekenen. 
 
Webshop KBO Brabant 
 
Via de webshop Ons ledenvoordeel profiteert u van de meest 
uiteenlopende aanbiedingen: van een mobiliteitstrainer tot batterijen voor 
uw hoorapparaat en van voordelig bellen tot leuke uitjes. Bent u niet thuis 
op internet? In ons ledenmagazine ‘Ons’ staan maandelijks mooie 
aanbiedingen, en telefonisch bestellen kan ook!  
Informatie en contact: www.onsledenvoordeel.nl, of bel 085 486 33 63.  
 

https://samenvooreeneerlijkpensioen.nl/
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Puzzel september 2021 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende 
nummer. 

Horizontaal: 1 godsspraak 5 vliegtuigloods 10 vermaak 12 teug 14 pl. in 
Gelderland 15 kleinkunst 19 via 20 natrium 21 alleenrecht 23 selenium 24 
godsdienst v.d. moslims 26 hulpzeil 27 interest 29 riv. in Duitsland 31 
Chinees voedsel 32 platvis 34 nageslacht 36 hok met gaas 37 kuil 39 
ijzerhoudende grond 40 niet overvloedig 41 Europeaan 42 rekenteken 43 
scheepstouw 44 varkentje 46 knaagdier 48 part 51 rijstgerecht 53 feitelijk 55 
gesloten 57 toetsinstrument 59 populair 60 lengtemaat 63 als onder 64 
zandheuvel 66 benadelen 67 sluis 68 huldigen 70 dierlijke uitwerpselen 71 
omgeving 72 dringend. 

Verticaal: 1 babysit 2 hertje 3 reeds 4 enthousiasme 6 hoge stand 7 
Gedeputeerde Staten 8 hoge berg 9 oxidatie 10 de oudste 11 dameskleding 
13 schaaldier 15 groepje muzikanten 16 buitenkans 17 vrouwenkleding 18 
dwingeland 21 maf 22 water in Utrecht 25 overgeleverd verhaal 28 land in 
Afrika 30 boomvrucht 31 eerste aanzet 33 vrouwtjesschaap 35 gebouw in 
Amsterdam 36 gebogen been 38 grote papegaai 42 zeemacht 43 opgestelde 
rij 45 geeuwen 47 bemoediging 49 eikenschors 50 seizoen 52 Engelse titel 54 
reusachtig 55 bovenste deel 56 glorie 58 voorzetsel 61 weelde 62 dikke 
kleverige stof 65 grijs gesteente 67 vreemde munt 69 namelijk 70 mij. 

 

Stuur uw oplossing per post of email naar de redactie  van de Nieuwsbrief 
voor zondag 19 september (inzenddatum kopij nieuwsbrief volgende 
maand). 
Zie pagina 2 voor inzendadres 
 
Vermeld duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer. 
De goede inzender wordt beloond met een waardebon van €  10,00. 
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 augustus 2021 
Oplossing: Warmterecorden, de prijs is gewonnen door N. Konings 
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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 
************************************************************** 
Contactpersonenen 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 / Wandelen: Harrie van Horne tel 592173 
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 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 
Aspirant-bestuurslid namens  de beheerders: 
Willem van Gijzel, tel 06 510 644 27, email: willemvangijzel@gmail.com 
************************************************************** 
Beheerders overzicht Onze School Tel. Onze School   0495 62 35 89 
Maandag   Huub Peskens 
Late middag   Hans van den Akker 
Avond    Huub Peskens 

Dinsdag   Harrie van Horne 
Ochtend   Willem van Gijzel 

Woensdag   Beppie Draad 

Donderdagochtend Tiny van Mierlo 
Middag   Frits van Meijl 
Avond   Wisselend 

Vrijdag   Gerrit van Hees 

Zaterdag   Wisselend 

Zondag   Wisselend 

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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Deze maand als bijdrage van schrijverskring Literatuurke.  
De foto is gekozen omdat voor mij een rups centraal staat voor iets moois 
dat komen gaat.  
 
 
Seizoenen 
 
Ik heb altijd een opgewekt gemoed, 
omdat elk moment me eraan herinnert, 
dat het bepaald is door 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. 
 
Johan Saanen  

 


