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Van de bestuurstafel         
De kerstdagen hebben we alweer gehad. 
Hopelijk kunt u terugkijken op mooie  
dagen en hebt u samen met lieve mensen 
om u heen kunnen genieten van de 
warme, gezellige sfeer die we ieder jaar 
van Kerst verwachten.  
 
Die speciale kerstsfeer kan er tegelijkertijd 
voor zorgen dat het gemis van een 
geliefde of het gevoel van eenzaamheid 

extra sterk gevoeld wordt. Dat blijft het  dubbele van Kerstmis vieren  
en maakt het er zijn voor elkaar zo belangrijk. 
Positief voor ons allemaal is dat met Kerstmis ook de langste nacht voorbij 
gegaan is. De zon gaat weer op weg richting ons noordelijk halfrond, het 
licht komt er weer aan! 
 
En dan staan we nu op de drempel van het nieuwe jaar. De deur van 2022 
trekken we achter ons dicht en we stappen vol goede moed 2023 binnen, 
deze keer weer met de mogelijkheid om samen een feestelijke jaarwisseling 
te vieren.  
 
Voor ons ligt een nieuw jaar met een nog grotendeels lege agenda, met 
volop kansen om er met frisse energie weer iets moois van te maken. Ons 
goede voornemen voor 2023 is dat we onze leden weer een mooi, 
goedgevuld en gevarieerd programma aan willen bieden vol met 
gelegenheden om op een plezierige manier veel leuke mensen te 
ontmoeten. 
 
Natuurlijk horen bij een nieuw jaar ook de nodige gelukwensen. Die krijgt u 
ook van ons: we wensen u een jaar vol liefde, gezondheid en geluk. Blijf 
genieten van de kleine dingen die het doen en hopelijk komen er in de loop 
van het jaar oplossingen voor de grote problemen die dichtbij en veraf om 
ons heen spelen. Als deze wensen uit mogen komen, gaan we een mooi jaar 
tegemoet. 
 
Tenslotte nog een uitnodiging: u bent van harte welkom op de 
Nieuwjaarsreceptie van onze Seniorenvereniging op zaterdag 7 januari vanaf 
14.00 uur in Ons Kwartier. Een plek van ontmoeting. 
 
Het bestuur. 
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Nieuwjaar 2023 
 

Het ligt nog voor ons, dat nieuwe jaar 
zo ongerept, zo schoon 
als een pas gevallen sneeuwtapijt 
dat door geen mens nog is betreden 
slechts hier en daar een vogelspoor 
dat overbleef als rest van het verleden. 
 

Wat brengt het ons dat nieuwe jaar 
dat wat wij nog niet weten 
het ongewisse is daar  
waar de dagen worden geboren 
de klok nog niet geslagen heeft 
de tijd nog niet van zich heeft laten horen. 
 

En als het dan zover is dat alles is geweten 
dan slaat de klok weer twaalf 
en zijn we van het juiste pad vergleden 
in de dagelijkse beslommering  
en in de dingen die gebeurd zijn 
zoals het gaat in een mensenleven. 
 

Mas Papo 
******************************************************************** 

 
Het bestuur van 
Seniorenvereniging 
Maarheeze en de 
redactie van deze 
Nieuwsbrief wensen 
u voor 2023 veel 
liefde, gezondheid 
en geluk toe! 
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 Exposities in Ons Kwartier 
 

Tot en met 7 januari 2023 heeft u nog de mogelijkheid om de prachtige 
fototentoonstelling te bekijken in Ons Kwartier. Het betreft interessante 
foto’s, die gemaakt zijn door leden van onze fotoclub. Het is echt mooi om 
te zien hoe verschillend de opdracht “lijnenspel” door de hobbyfotografen 
in beeld gebracht is.  
Een aanrader! 

Op 50-jarige leeftijd is Gré zich op de Kunstacademie Arendonk gaan 
bekwamen in etsen en schilderen. Ze heeft er 4 jaar over gedaan om de 
moeilijke techniek van het etsen helemaal onder de knie te krijgen. Als 
eindexamenwerkstuk heeft ze de Symphonie Fantastique van Berlioz 
uitgewerkt. In de jaren daarna is ze intensief met haar hobby bezig geweest 
en heeft ze veel prachtige etsen gemaakt. Er zijn dan ook meer dan 
voldoende mooie werken van haar om in Ons Kwartier tentoon te stellen. 
Dit wordt niet de eerste expositie van Mevr. Rozenveld. Ze heeft al eerder 
geëxposeerd in het gemeentehuis in Valkenswaard, in het Schepenhuis in 
Budel, in de Smeltkroes en zelfs al in Duitsland.  

De volgende expositie wordt 
ook heel interessant. Vanaf 
vrijdag 13 januari exposeert 
Mevr. Gré Rozenveld-van Zeg-
geren in Ons Kwartier met 
door haar gemaakte etsen. 
Mevrouw Rozenveld (90 jaar) 
is een heel actief en creatief 
lid van onze seniorenvereni-
ging. “Je moet er zelf aan wer-
ken om je leven aangenaam te 
maken “, zegt ze en dat doet 
ze o.a. door te schilderen (lid 
van het schilderscollectief), te 
kaarten, ingewikkelde patro-
nen te breien, te lezen (lid van 
een leesclub) en ondanks dat 
het best zwaar werk is, ook 
nog af en toe te etsen. 
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Wij zijn er trots op dat we nu in “eigen huis” de gelegenheid kunnen bieden 
om de etsen te komen bewonderen. We hopen dat u dat zeker een keer 
komt doen. Extra interessant is het om dan op een vrijdagochtend tussen 
10.30 en 12.00 de expositie te bezoeken. Mevr. Rozenveld is zolang de 
expositie duurt op vrijdagochtend aanwezig om uitleg te geven over het 
etsen, iets meer te vertellen over de werken die ze gemaakt heeft en om 
eventuele vragen te beantwoorden. U bent hiervoor welkom vanaf 13 
januari a.s. !   
P.s. Ook in de vitrines in de hal is nog iets moois te zien. Daarin staat een 
collectie mooie hoeden te pronken. Ze zijn allemaal gemaakt door Ans Baks. 
Heel leuk om daar even een 
kijkje te nemen en de knappe 
werkstukken van Ans te 
bewonderen. Ook deze 
expositie  stopt na 7 januari en 
wordt dan vervangen door een 
expositie van klein  keramiek, 
gemaakt door Karin Neggers uit 
Geldrop.  
Hoe wordt een ets gemaakt? 
Ter informatie hier een korte 
uitleg over het maken van een 
ets, wat geen eenvoudig werk 
is. Dit als voorbereiding op de komende 
etstentoonstelling.  
 
Mevrouw Gré Rozenveld zal daar, als ze 
tijdens de expositie op de 
vrijdagochtenden aanwezig is, zeker boeiender over kunnen vertellen. Een 
ets maken begint met een metalen plaat, waarop een afdekkende en zachte 
laklaag wordt aangebracht.   
Met een scherpe punt wordt in die laklaag een tekening gekrast. Als de 
tekening klaar is, legt de etser het metalen plaatje in een bak met zuur. Waar 
in de laklaag is gekrast, kan het zuur in het metaal komen, waardoor een 
groef uitgebeten (ge-etst) wordt. Vervolgens kan de etser het etsplaatje bijv. 
bijwerken met harspoeder, zodat er  ‘aquatint’ ontstaat. Daardoor wordt de 
oppervlakte van de etsplaat opbepaalde plekken wat ruw, zodat op die 
plaatsen nog wat drukinkt blijft zitten.  

“Sail Amsterdam” 
Werk van  

Gré Rozenveld-van Zeggeren 
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Zo creëer je bijv. wat schaduw en diepte.  
De etsplaat wordt licht verwarmd, met drukinkt ingewreven en daarna 
schoongemaakt (afgeslagen).  
 
Alleen in de groeven en in de ruwe delen zit nu de inkt. Het etsplaatje wordt 
op licht vochtig papier gelegd en door de druk van de etspers wordt het pa-
pier in de groef met drukinkt geperst. Daardoor ontstaat er een afdruk op 
het papier. 
************************************************************** 
Blaaskapel de Coconblazers uit Nederweert: 
 
De Coconblazers zijn een hechte groep muzikanten, veelal op gevorderde 
leeftijd, die ervan genieten om in hun vrije tijd samen een goed stuk muziek 
te maken. Ze zijn begonnen in 1995  en spelen inmiddels al heel wat jaren 
onder de bezielende leiding van Had Geurtjens.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 

groep bestaat anno 2023 uit zo’n 25 muzikanten. Hun muziek valt onder de 
categorie populair en goed in het gehoor liggende muziek, 
Polka, Böhmisch en volkstümliche muziek. 
 
Zij komen voor ons optreden op vrijdag 20 januari, willen graag om 14.00u 
beginnen en dan een pauze van ongeveer 15 minuten houden rond 15.00u 
en daarna spelen ze gelukkig nog wel even door. 
Zaal open vanaf 13.30u.  De entree bedraagt voor leden €5  en introducees 
betalen €7,50.   
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Vrijdag 27 januari 14.00 u Lezing Alex Davidse 
Een aantal maanden geleden hebben we een oproep geplaats om mensen, 
die iets te vertellen hebben over hun speciale hobby, uit te nodigen dat op 
school te komen doen. De eerste in de rij is Alex Davidse, hij is een echte 
natuurliefhebber en heeft zich gespecialiseerd in het forograferen van 
libellen. U kent ze vast wel die kleine fragiele bijna doorschijnende vliegende 
‘wezentjes’ die we zomers in onze tuin kunnen zien, maar veel vaker in het 
bos of op de heide. Alex gaat er van alles over vertellen en ook veel mooie 
foto’s laten. Voor de leden van de fotoclub een nieuwe inspiratiebron? 
Graag aanmelden, zodat we weten hoeveel mensen er komen! 
************************************************************** 
Vrijdagavond etentje op 27 januari, de laatste keer op de laatste vrijdag 
van de maand  
Het vrijdagavond etentje gaat verhuizen van de laatste vrijdag van de maand 
naar de derde vrijdag van de maand met ingang van de maand februari 
2023.  Er komt een tweede eetpunt op dinsdag bij en wel op de vierde 
dinsdag van de maand. De vrijdagavond eters gaan daar tussenin zitten.  
Op 27 januari krijgen we een Indisch buffet voorgeschoteld en vast ook weer 
een bijzonder dessert. Voorlopig blijft de prijs staan op €17.50 voor leden en 
we hopen dat dat blijft lukken.  

Bovenstaande foto (gemaakt door Paul Linders) is genomen tijdens het 
laatste etentje op vrijdagavond in november 2022. Het Nederlands elftal 
speelde op die avond een poule-wedstrijd op het WK in Qatar. Zoals u kunt 
zien was er meer belangstelling voor elkaar en het eten dan voor de 
wedstrijd. En terecht zowel voor–als achteraf. 
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Dans en muziekavond 
 
Dit seizoen is er op zaterdag  28 januari 2023 alweer een  tweede dansvond 
met optreden van het live orkest “de Grensmuzikanten” uit Reusel. Deze 
muziekgroep, die helaas op onze vorige dansavond wegens 
familieomstandigheden was verhinderd, is nu alsnog bereid gevonden om 
deze avond naar Maarheeze te komen.  
 
Omdat in het verleden 
op de dansavonden 
steeds een uitwisseling 
heeft plaatsgevonden 
tussen de 
seniorenverenigingen 
van Budel en van 
Maarheeze, zijn ook nu 
de leden van 
seniorenvereniging 
Budel uitgenodigd op 
onze dansavond. 
 
 
Houd je niet van dansen maar wel van gezellige muziek, dan ben je uiteraard 
ook van harte welkom.  
Samen genieten van de muziek onder het genot van een drankje maakt dat 

het zeker een gezellige avond zal worden. 

Deze activiteit is bedoeld voor leden van de seniorenvereniging, maar 
introducees zijn ook van harte welkom. De toegang is gratis voor de leden 
van de seniorenvereniging. Aan niet-leden vragen wij een bescheiden 
bijdrage van € 5,-. 
 
Dus noteer in je agenda: Dans- en muziekavond Seniorenvereniging  
28 januari 2023 aanvang 20.00 uur.  
Ons Kwartier in Onze School is open vanaf 19.30 uur. Wij hopen jullie allen 
op deze avond te mogen begroeten. In verband met de organisatie graag 
vóór 28 januari aanmelden in Ons Kwartier. 
 
Organisatie dansavonden: Harrie van Horne, Mieke Aarts en Gerrit van Hees.   
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Met de Museum Plus Bus naar het Kunstmuseum in Den Haag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 9 februari 2023 gaan we naar het Kunstmuseum in Den Haag. 
 
Dit is het programma van de dag: 
08:30  Aankomst van de bus bij opstapplaats: Stationsstraat 52, Onze School 
09:00 Vertrek opstapplaats 
11:15  Aankomst Kunstmuseum 
11:45 Koffie en lunch in museumcafé Gember  
12:45  Kunstmuseum Den Haag 
13:00  Rondleiding door gidsen. 
14:00 Gelegenheid tot zelfstandig rondkijken 
15.00  Vertrek uit Kunstmuseum Den Haag 
15:30 Vertrek bus 
17:45  Aankomst Stationsstraat 52, Onze School. 
 
Het is een lange dag met veel tijd in de bus, maar de tijd die we in Den Haag 
door kunnen brengen in het Kunstmuseum is dat zeker waard.  
 
De reis en het bezoek aan het museum zijn gratis. De Museum Plus Bus 
wordt hiervoor gesponsord door de Vriendenloterij. 
 
Alleen de lunch moeten de deelnemers zelf betalen, die kost € 11,50 per 

persoon en moet bij het aanmelden worden betaald. 
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Deelnemers aan de reis kunnen zich vanaf nu tot 16 januari aanmelden  in 
Ons Kwartier.  
 
De doelstelling van de Stichting Museum Plus Bus:  “De Museum Plus Bus 
rijdt voor groepen ouderen die zonder deze bus niet meer in staat zijn een 
museum te bezoeken. Dat kan te maken hebben met leeftijd, lichamelijke 
conditie en/of geïsoleerde leefomgeving”.  
 
De Museum Plus Bus heeft gevraagd erop toe te zien dat de deelnemers 
(zoveel mogelijk) aan deze criteria voldoen.  
 
De minimum leeftijd voor deelname is 70 jaar. In bijzondere situaties is deel-
name vanaf 65 jaar mogelijk, maar dan moeten we die situatie toelichten. 
Voor begeleiders geldt geen leeftijdsgrens. 
Deelnemers in een rolstoel hebben een vaste begeleider voor de hele dag. 
Deelnemers die om een andere reden extra begeleiding nodig hebben, moe-
ten ook de hele dag een begeleider hebben. 
 
Op de inschrijflijst wordt naast de deelnemer vermeld of er hulpmiddelen 
zoals rollators of rolstoelen (opvouwbaar of niet) met de bus mee moeten. 
Indien  nodig wordt ook een persoonlijke begeleider aangemeld. 
In totaal kunnen 45 personen (inclusief begeleiding) aan de reis deelnemen. 
 Mochten er meer dan 45 aanmeldingen zijn, dan moeten wij beoordelen 
welke personen het dichtst bij de geformuleerde doelstelling passen.  
 
Direct na het sluiten van de inschrijving wordt de deelnemerslijst vastgesteld 
en worden de deelnemers ingelicht.  
 
Wij hopen dat met dit aanbod van Museum Plus Bus 45 mensen een mooie 
dag zullen hebben op 9 februari a.s. in Den Haag. 
 
Heb je nog vragen of specifieke wensen neem dan contact op met:  
Ger Thijssen tel. 0495 592550 of email ger.thijssen46@gmail.com 
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 De Muziekmiddag met het Klein Orkest van De Poort van Brabant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdagmiddag 18 november was het gezellig druk in Ons Kwartier. Er  
waren veel bezoekers afgekomen op de uitnodiging om Het Klein Orkest van 
de Poort van Brabant te komen beluisteren. Onder leiding van dirigent Henk 
van Moorsel werd een heel gevarieerd programma ten gehore gebracht. De 
muzikanten hadden er duidelijk plezier in en dat zorgde ervoor dat de  
stemming er bij het publiek ook meteen in zat.  
Sommige nummers vielen zo goed in de smaak bij de toehoorders dat er  
gevraagd werd die nog eens te spelen. Met plezier werd door de muzikanten 
aan zo’n verzoek voldaan.  
Die stemming was zo goed dat er na afloop nog een heel gezellige nazit was 
samen met de leden van het orkest. Al met al : een heel geslaagde middag 
waar we weer met plezier op terug kunnen kijken. 
(foto Anja Matheeuwsen) 

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

Het Repair Café 

Ook de tweede editie van het Repair Café op maandag 12 december is heel 
succesvol verlopen. Er waren veel bezoekers met allerlei verschillende  
apparaten of voorwerpen waar iets aan haperde. Onze handige mannen 
hadden dus werk genoeg, zoveel zelfs, dat ook nog een en ander achter  
gebleven is, waar nog aan gewerkt moet worden. Als het meezit zijn die  
spullen bij de volgende bijeenkomst gerepareerd.   
Die volgende bijeenkomst is bij uitzondering in januari nog een keer op de 
tweede maandag van de maand, dus op 9 januari. Eigenlijk is de eerste 
maandag van de maand de vaste tijd voor het Repair Café, maar dat zou in 
januari 2 januari worden, en dat vond men niet zo’n geschikte dag. 
Dus: komend Repair Café op maandag 9 januari om 13.30 uur. 
 



13 

 

Terugblik op de Algemene Ledenvergadering 
 

Op woensdagmiddag 30 november vond de extra Algemene Ledenvergade-
ring plaats waarin de nieuwe Statuten en het nieuwe Huishoudelijk Regle-
ment op de agenda stonden. Ondanks dat het belangrijke stukken zijn, die 
de basis van onze vereniging vormen, bleek ook nu weer dat niet zoveel 
leden hierin geïnteresseerd zijn. De opkomst was met 43 aanwezigen niet 
groot te noemen.  
Door de leden die de stukken goed doorgenomen hadden werden enkele 
kleine, maar terechte wijzigingsvoorstellen gedaan die overgenomen  
werden, waarna de stukken in stemming gebracht werden en met  
algemene stemmen werden goedgekeurd. 
Nu kunnen onze nieuwe Statuten naar de notaris die ze officieel vastlegt in 
een notariële akte. We hebben dan als vereniging aan onze plichten  
voldaan en we hopen met deze officiële stukken weer een paar jaar vooruit 
te kunnen. 
De vergadering verliep erg vlot, dus was er alle tijd voor het muzikale  
optreden van de Heren van het Atelier. Het omgaan met de  
geluidsapperatuur verliep nog niet helemaal vlekkeloos, maar de muziek 
die de heren (Kees van Cappellen, Kees Wijnen en Martin Bergmeijer) 
maakten was de moeite waard. 

 
 

 

Met trekzak, gitaar en 
dwarsfluit als ondersteuning 
brachten ze nummers uit 
het folk-genre ten gehore. 
Ook instrumentale num-
mers uit de Ierse en Franse 
volksmuziek kwamen aan 
bod, net als Nederlands- en 
Vlaamstalige nummers. Het 
werd dus een heel aangena-
me, gevarieerde muziekmid-
dag met als extraatje een 
prachtig Iers lied gespeeld 
door de Heren van het  
Atelier en gezongen door 
onze eigen Annie Kopmels.  
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Kerststukjes maken 
 
Op woensdag 14 december zijn er -zoals op de foto te zien is- prachtige 
kerststukjes gemaakt door deze creatieve dames. Die mooie stukken zijn 
het resultaat van de kerstworkshop gegeven door Rita Masselink. Geïnspi-
reerd door Rita en met assistentie van Hetty en Elly is er met veel plezier 
gewerkt en ontstonden ware creaties.  

 
 
 
 
Met een kopje koffie of thee met appeltaart erbij was de gezelligheid hele-
maal compleet. En thuis kan er nog een hele tijd genoten worden van de 
mooie zelfgemaakte kerstversiering! 
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16 december kerstviering 
Vlak voor de feestdagen vond de kerstviering plaats in Ons Kwartier. Het 
was weer een hele happening waar door veel vrijwilligers met plezier aan 
gewerkt is.  
 
Op het programma 
stond een kerst-
verhaal van Hen-
riette Henke, een 
lid van schrijvers-
kring Literatuurke. 
Daarna een goed 
verzorgde lunch en 
vervolgens  het 
optreden van duo 
Maestro en Co. 
Jammer genoeg 
(voor hem en voor 
ons) was Co om 
gezondheidsredenen verhinderd en moest Maestro, Hans van Buul, het 
toen alleen doen.  Dat dit toch heel iets anders is dan wanneer je er met 
zijn tweeën staat is duidelijk. 
 

Het publiek heeft zich desondanks zeker vermaakt en genoten van de  

mogelijkheid om weer eens bekenden tegen te komen en hen te spreken. 
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Activiteitenoverzicht maand januari 2023 
 
Huiskamertijden ma t/m vrij van 10.00 tot 12.30 uur, in Ons Kwartier.  
De huiskamer is vrij toegankelijk voor iedereen jong, oud, lid of geen lid,  
iedereen is welkom en er is verse koffie.   
Ons Kwartier is op werkdagen geopend van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur,  
‘s middags vanaf 12.30 uur speciaal voor leden.     
Wekelijks terugkerende activiteiten seniorenvereniging  
Maandag   09.00  tuinieren 
   10.00  kleuren voor volwassenen   
   13.30  sjoelen 
Dinsdag  10.00  volksdansen 
   13.00   mannen van metaal 
   13.30  gezond bewegen 
   13.30  vrij kaarten, sjoelen, darten, rummikub etc. 
Woensdag  13.30  koersballen 
Donderdag  10.00  darten 
   13.30  biljarten competitie leden de Doorzetters 
   14.00  haakaan 
   19.30  kaarten competitie: rikken en jokeren 
Zondag  09.00  lange wandeling 
   10.00  korte wandeling 
 
Bijzondere  activiteiten in januari : 
Vrijdag 06  09.30  fotoclub    
Zaterdag 07  14.00  nieuwjaarsreceptie 
Maandag 09       10.30  leesclub in de vergaderruimte 
   13.30  repair café 
Dinsdag 10  11.00     bakkie troost 
   12.00  eetpunt, aanmelden en betalen vóór vrijdag 
     06 januari 12.00u 
   19.00     bestuursvergadering 
Vrijdag 13  13.30  kienen 
Zondag 15  24.00  copy inleveren Nieuwsbrief februari   
Maandag 16  19.30  bijeenkomst beheerders en bestuur  
Dinsdag 17              19.30  filmavond, aanmelden, bij te weinig  
   aanmeldingen gaat het niet door!  
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Vrijdag 20           14.00   de Coconblazers uit Nederweert, aanmelden   
Vrijdag  27          14.00 lezing met fotopresentatie door Alex Davidse  
                                          hij komt vertellen over zijn hobby, het fotograferen 

van  libellen, aanmelden 
                              17.00 vrijdagavondetentje vóór maandag 23 januari 

12.00u aanmelden  
 Zaterdag 28      20.00    muziek en dansavond met het trio    
 ‘de Grensmuzikanten’, aanmelden 
 
Bijzondere activiteiten in februari 
Dinsdag 09        09.00   Vertrek Museum Plus bus, aanmelden en betalen  
            vanaf nu en vol is vol 
Zaterdag 18          12.00  Vertrek Cirque du Soleil  Antwerpen, aanmelden  
            alleen nog voor reserve plaatsen  
************************************************************* 
ALGEMEEN:   De zondagse wandelingen starten en eindigen bij  
Onze School. Om 09.00u de lange wandeling en om 10.00u de korte  
wandeling. Aanmelden is niet nodig, maar ben wel op tijd aanwezig.   
De biljarts kunnen tijdens de huiskamer uren door leden en niet leden  
worden gereserveerd. ‘s Middags zijn de biljarts alleen voor leden en op de 
donderdagmiddag alleen voor leden van biljartclub “de Doorzetters”.  
Tijdens speciale activiteiten kan er niet gebiljart worden.     
VRIENDELIJK VERZOEK 
Vriendelijk maar dringend verzoek aan iedereen om bij een activiteit, 
waarvoor betaald moet worden, dit direct bij het inschrijven te doen of na 
telefonische aanmelding vóór de uiterste aanmelddatum. 
 
Aanmelden betekent betalen en als u zich wilt afmelden, dan moet dat ge-
beuren voor de uiterste aanmelddatum. Daarna is het helaas onmogelijk 
om geld terug te krijgen, u kunt in zo’n geval eventueel zelf voor vervanging 
zorgen. We gaan in januari door met de uitgifte van entreekaartjes, voor                                                     
betaalde activiteiten dus vraag naar uw kaartje als u zich komt aanmelden 
en betalen.  
Ook voor niet betaalde activiteiten graag tijdig aanmelden, zodat we weten 
hoeveel mensen er komen en we met de inrichting van de zaal daar  
rekening mee kunnen houden. 
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Opening expositie Lijnenspel van de Fotogroep. 
Zoals jullie misschien al gezien hebben heeft onze eigen Fotogroep weer 
gezorgd voor een intrigerende nieuwe expositie met als thema Lijnenspel.   
Na de vorige expositie met het zeer herkenbare thema Maarheezer dorps-
gezichten wilden we nu een heel andere richting opgaan. 
Dit is zeker gelukt want er wordt vaak geprobeerd te raden hoe de foto’s  
genomen zijn. De onlangs aangeschafte nieuwe wissellijsten maken het 
plaatje helemaal af. 
Onze Fotogroep telt een flink aantal leden en er is niet genoeg  plaats om 
iedereen in één grote expositie aan bod te laten komen. 
De eerste helft van de groep heeft geëxposeerd met de dorpsgezichten en 
nu is de beurt aan de tweede helft met het thema Lijnenspel. 
Iedereen heeft erg zijn best gedaan om er weer een bezienswaardige ge-
beurtenis van te maken. 
We zouden het daarom erg op prijs stellen als iedereen een kijkje komt ne-
men en laat dan vooral ook een opmerking/commentaar achter in ons gas-
tenboek! We zijn benieuwd…… 
Veel plezier bij het bekijken van onze expositie!  
Anja Matheeuwsen (Fotogroep). 
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 Ledenmutaties november/december 2022 

 

Wij zijn blij als nieuwe leden te mogen  

        begroeten: 

 

 Ans van Lieop 

 Thierry van Iperen 

 Bram van Woudenberg 

        Sjoukje van Woudenberg 

        Jan van Raaij 

        Tonnie Smits 

 

Wij hopen dat jullie je snel thuis voelen bij onze vereniging en wij  

ontmoeten jullie heel graag bij een van onze activiteiten. 

 
 

  Afmelding  / Bedankt 

                    Jo van Megen 

      

 

           

        

In de afgelopen periode hebben wij wegens 

overlijden afscheid moeten nemen van: 

        

   Riek van Mierlo- Beerten 

   Piet Lemmens 

 
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte om dit verlies te  
verwerken. 
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Plant van de maand: kerstboom 

De kerstboom midden op het 
grasveld voor Onze School is 
een Koreaanse zilverspar, een 
abies koreana. Afkomstig uit 
o.a. Korea, zoals de naam 
zegt. Het is een traag 
groeiende boom, die in ons 
land zo’n 16 meter hoog kan 
worden. Een mooie boom 
met licht krullende groene 
naalden die zilver zijn aan de 
onderkant. De naalden 
prikken niet en vallen niet uit 
als de boom gekapt is. 
Opstaande kegels en 
harsblaasjes op de schors. Als 
kerstboom wordt hij niet veel 
gebruikt, Onze School heeft 
dus iets aparts! 
Helaas groeit de zilverspar bij 
Onze School  niet goed. Hij zit 
slecht in zijn naalden zodat je er doorheen kunt kijken. De hoop is 
natuurlijk dat hij het gaat redden. De slechte conditie is waarschijnlijk te 
wijten aan het feit dat er gedurende 100 jaar honderdduizenden 
kindervoeten de bodem knoervast hebben aangestampt en natuurlijk zat er 
geen enkele voedingsstof in de grond onder al die tegels. Goed nathouden 
en meststof geven is dan ook de boodschap. Ondanks dat schittert de 
boom nu met zijn mooie lichtjes. 
De kerstboom was oorspronkelijk een Germaanse traditie als symbool van 
de vruchtbaarheid en om de komende lente te vieren. In Nederland is hij in 
de 19e eeuw geintroduceerd door de zondagsscholen. Het Vaticaan heeft 
de kerstboom lang tegengehouden omdat hij van heidense oorsprong werd 
beschouwd en niets met het kerstverhaal van doen had.  
Nu kunnen we overal genieten van mooi versierde en verlichte kerstbomen 
en net als vroeger uitzien naar de lente! 
Nel Meulman 
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Kaartcompetitie op donderdagavond 
 
Op donderdag 29 december spelen we de laatste ronde van de wintercom-
petitie. De eerste donderdag van september zijn we hiermee begonnen. We 
verheugen ons erop dat er elke donderdag zoveel kaartliefhebbers naar onze 
school komen.  
 
Wekelijks spelen we met zes tafels rikkers, ooit zeven. Bij het jokeren twee 
of drie tafels .Dat mag wel iets meer zijn. Op donderdag 5 januari 2023  
worden de prijswinnaars bekend gemaakt.  
 
Wekelijks wordt de uitslag van het kaarten geplaatst in het HAC onder de 
rubriek sportberichten.Op die donderdag 5 januari 2023 beginnen we weer 
met de voorjaarscompetitie. Iedereen begint weer met een schone lei. 
 
Heeft U interesse om te kaarten, rikken dan wel jokeren kom dan op de  
donderdagen naar Onze School. We beginnen om 19.30 uur, graag aanwezig 
zijn om 19.15 uur. 
 
Leo Dekkers  

 

Najaarscompetitie 2022 stand per 15-12-2022 

De eerste 5 van het klassement; 

Jokeren     Rikken 

Truus van den Einden 786  Jac Snelders   559 

Toos Nagel   333  Pauline van Asten  366 

Annie van Weert  241  Eddy Rampen  287 

Riek Nijssen      21  Mari Janssen  226 

Tiny Dekkers  -     1  Jan Engelen   166 
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Biljartcompetitie van “de Doorzetters”. 
 

“Niets is zo veranderlijk als het weer”, wordt gezegd, maar dat is niet waar! 
De biljartuitslagen zijn vaak net zo veranderlijk. De ene week scoor je  
geweldig en denk je nou weet ik hoe het moet en de andere week bak je er 
helemaal niets van! Er wordt dan meestal een excuus gezocht: de keu, de 
gezondheid, het biljart, de tegenstander enz. Beter is om je er gewoon bij 
neer te leggen dat: “Niets zo veranderlijk is als een biljart-uitslag”. De eerste 
helft van de competitie zit er voor “de Doorzetters” alweer op en veel spe-
lers zullen in de tweede helft van de competitie meer caramboles moeten 
maken om punten te scoren.  Het lijkt tegenstrijdig, maar hoe beter je het 
doet, hoe zwaarder je het krijgt en toch probeert iedereen het zo goed mo-
gelijk te doen. Wellicht dat u denkt, ik zou ook wel eens willen biljarten. 
Welnu dan bent u van harte welkom. We spelen elke donderdagmiddag en 
naast het biljarten worden ook de wereldproblemen besproken en af -  of 
goedgekeurd!  
 
Hieronder vindt u de laatste stand van de competitie. 
 
  Gemiddelde in 25 beurten  Puntentotaal 
S. Snelders  19    34 
T. Rijnbeek  30    23 
M. Heesterbeek 15    32 
H. v.d. Akker 20    35 
P. v. Beek  21    34 
D. Heiligers  24     
F. v. Liempt  31    23 
P. Konings  23    31 
L. Dekker  36    6 
P. Jansen  17    33 
J. Arts   33    16 
T.v.d. Moosdijk 50    18 
T. Hoeveneers 5    3 
E. Michiels  24    14 
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Wist u dat:  
• De laatste dagen van het jaar zijn begonnen . 
• We hopen dat u fijne kerstdagen heeft gehad en dat het jaar 2023 een 

goed jaar voor u allemaal mag worden. 
• Er weer heel wat bijzondere activiteiten op het programma staan waar 

we veel van onze leden verwachten. 
• De eerste lezing van een hobbyist gaat plaatsvinden op vrijdag  
 27 januari en dat de volgende lezing gepland staat voor februari. 
• U zich ook kunt aanmelden om iets te komen vertellen over uw eigen 

speciale hobby. 
• De lezing van januari wordt gegeven door Alex Davidse. Hij het gaat 

hebben over fotograferen van libellen. 
• Er nieuwe exposities aankomen in Ons Kwartier en in de vitrines in de 

gang. Dit gaat gebeuren in de week na de Nieuwjaarsreceptie, dus na 
7 januari. 

• In Ons Kwartier zijn dat etsen gemaakt door Gré Rozenveld en in de 
vitrines wordt dat klein keramiek gemaakt door Karin Neggers uit  

 Geldrop. 
• Onze seniorleden van 70 plus zich nu kunnen aanmelden voor het  
 bezoek aan het Kunstmuseum in Den Haag dat op 9 februari gaat  
 plaatsvinden met de MuseumPlusBus. 
• We met een volle bus  naar Cirque du Soleil in Antwerpen gaan op 18 

februari en aanmelden nog wel mogelijk is, maar dan alleen voor de 
reservelijst. 

• De eerste muziekvoorstelling  van het jaar op 20 januari is en dat de 
Coconblazers uit Nederweert dat concert verzorgen. 

• Er op de 28e van deze maand weer een muziek en dansavond is, wel 
aanmelden, maar geen kosten voor leden. 

• Wist u dat de computerclub inmiddels door omstandigheden gestopt 

is. 

• Wij dat betreuren, maar begrijpen en de clubleden heel hartelijk  

 bedanken voor hun inspanningen. 

• Er bij de club ziekenbezoek vanaf januari 2023 2 leden met jarenlange  

ervaring gaan stoppen.  

• Wij daar in de volgende nieuwsbrief nog op terugkomen, maar de  

 dames Riek van Erp en Maria Rijkers hier alvast hartelijk bedanken. 

                                                      



24 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 S P R E E K W O O R D  

   F I L I P P I N E    

             

             

             

 
1 

                

 
 

 
2   

          
3 

                 

   
4 

              

 
5   

  
  

          

 
6 

                    

   
7 

                  

 
8 

                  

   
9 

              

   
10 

                

  
11 

                 

  
12 

                  

 
13 

                   

 
14 

               

  
15 

                 

  
16 

              

 
17 

                 



25 

 

Vul de ontbrekende woorden in: 

1 zijn …. In de schoot leggen  2 het verschil tussen…. en dijn niet kennen 
3 er leiden meer …. naar Rome  4 de pot verwijt de …. dat hij zwart ziet 
5 van een leien …. gaan  6 waar gehakt wordt vallen …. 7 tegen iets …. 
8 te weinig om te leven teveel om te …. 9 zo …. als een spin zijn 
10 iets op zijn …. kunnen natellen 11 Als de wijn is in de man is de …. in de 
kan 12 Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als …. 13 ieder ….  zingt zoals het 
gebekt is 14 er part noch… aan hebben  15 men vangt meer…. met honing 
dan met azijn 16 het heft in eigen…. nemen 17 als de nood het…. is de red-
ding nabij. 
 
Stuur uw oplossing per post of email naar de redactie  van de Nieuwsbrief 
voor zondag 13 december (inzenddatum kopij nieuwsbrief volgende 
maand).  Zie pagina 2 voor inzendadres 
 
Vermeld duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer. 
 
De goede inzender wordt beloond met bonnen tot een waarde van €  10,00 
af te halen in Ons Kwartier en te besteden in Ons Kwartier. 
 
Bij meerdere goede oplossingen wordt de prijswinnaar middels loting  
bekend gemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
 
Redactieleden en bestuursleden zijn van deelname uitgesloten. 
 
De prijswinnaar wordt in de eerstvolgende Nieuwsbrief bekend gemaakt. 
 
Oplossing en prijswinnaar puzzel Nieuwsbrief november 2022 
Oplossing is EEN GESLOTEN EINDE  en de prijswinnaar is Carlijn Thielen 
 
Oplossing en prijswinnaar puzzel Nieuwsbrief december 2022 
Oplossing VROLIJK KERSTFESST (foutje)  maar VROLIJK KERSTFEEST is ook 
goedgekeurd en de prijswinnaar is Frans van Liempt 
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Persbericht 16 december 2022 
 

Grote KBO’s bundelen krachten in Senioren Netwerk Nederland 
 
Grote KBO’s bundelen krachten in Senioren Netwerk Nederland. 
Landelijk krachtig, lokaal verankerd KBO-Brabant, KBO Gelderland,  
KBO Limburg, KBO Noord-Holland en KBO Overijssel bundelen hun krachten 
in Senioren Netwerk Nederland.  
 
Dit nieuwe netwerk vertegenwoordigt ruim 210.000 leden en is daarmee 
een krachtige stem van senioren als het gaat om pensioen, koopkracht,  
wonen, zorg, welzijn, veiligheid en mobiliteit.  
 
Twaalf jaar geleden besloot KBO-Brabant uit de Unie KBO te treden vanwege 
vergaande centralisatieplannen van de landelijke organisatie. Toen was  
immers al een omgekeerde ontwikkeling  zichtbaar: de overdracht van taken 
in het sociaal domein van rijk naar gemeenten.  
 
Onlangs besloten KBO Gelderland, KBO Limburg, KBO Noord-Holland en KBO
-Overijssel om per 1 januari 2023 eveneens uit de Unie KBO te treden en als 
autonome verenigingen met KBO-Brabant te gaan samenwerken. 
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Senioren Netwerk Nederland zal in navolging van KBO-Brabant een steviger 
en meer activistische koers varen waar het de herziening van ons pensioen-
stelsel betreft. Nu de Wet toekomst pensioenen door de Tweede Kamer 
lijkt te worden aangenomen, worden de Provinciale Statenverkiezingen 
2023 nog belangrijker voor de zetelverdeling in de Eerste Kamer. De Eerste 
Kamer is dan immers de laatste mogelijkheid om de nieuwe pensioenwet – 
die een voor jong en oud onomkeerbare verslechtering van ons pensioen-
stelsel oplevert – tegen te houden. Mocht deze Wet ook door de Eerste 
Kamer worden aangenomen, dan gaat Senioren Netwerk Nederland de ne-
gatieve gevolgen van het nieuwe stelsel langs juridische weg bestrijden. 
 

Wonen en zorg voor senioren vormen een minstens zo urgente uitdaging 

voor de komende jaren. Met een toenemende vergrijzing en een reeds 

merkbaar zorginfarct, wil Senioren Netwerk Nederland bijdragen aan effec-

tieve oplossingen. Dankzij een hoge organisatiegraad in wijken, dorpen en 

provincies, zijn de bonden in het netwerk als geen ander in staat om senio-

ren bewust te maken van wat hen te wachten staat. Maar ook om lokaal de 

verbinding te leggen tussen formele zorg enerzijds en cliënten, mantelzor-

gers en vrijwilligers anderzijds. Daartoe wordt de samenwerking aangegaan 

met provincies, gemeenten, welzijnsorganisaties, zorgkantoren, woningcor-

poraties en zorgaanbieders. 

 

De voorzitters van de 5 KBO-
bonden. Van links naar rechts: 

Marcel Ballas 
voorzitter KBO Limburg, 
Leo Bisschops 
voorzitter KBO-Brabant, 
Anton van Rie 
 voorzitter KBO Noord-
Holland, 
Herman Pieper 
voorzitter KBO-Overijssel, 
Arie van Alphen 
voorzitter KBO Gelderland. 
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Nuttige informatie over het NL-Alert 
 

Wat is het NL-Alert? 
NL-Alert is het 
alarmmiddel van de 
overheid dat u 
waarschuwt en 
informeert over 
noodsituaties. Denk 
aan een grote brand, 
rookwolk met giftige stoffen of onverwacht noodweer. In een NL-Alert staat 
uitgelegd wat er aan de hand is, wat u moet doen en waar u  meer 
informatie vindt. 
Bij een ramp in uw omgeving, wilt u weten wat er aan de hand is en wat u 
moet doen. Daarom is er NL-Alert. U ontvangt NL-Alert op uw mobiel. Ook is 
NL-Alert te zien op steeds meer digitale reclameborden en 
reisinformatieschermen in het openbaar vervoer. NL-Alert waarschuwt en 
informeert u bij noodsituaties.  
 

Het NL-Alert ontvangen. 
U kunt NL-Alert alleen ontvangen als uw mobiele telefoon opgeladen is en 
aanstaat. Staat uw mobiele telefoon uit, dan mist u het NL-Alert en weet u 
dus niet van een noodsituatie in uw buurt. Vandaar de slogan: Laad ‘m op en 
laat ‘m aan.  
Een NL-Alert klinkt anders dan een sms of WhatsAppbericht. Voor het 
ontvangen van NL-Alert hoeft u verder niets in te stellen op uw mobiele 
telefoon. Het werkt automatisch. NL-Alert is gratis en anoniem. Uw 
telefoonnummer blijft onbekend. 
 

Voorbeeld van een recent NL-Alert: 
NL-Alert | 15-12-2022 | 19:31:51 
Brand met veel rook aan De Huizersdijk te Zevenbergen. Blijf uit de rook! 
Sluit ramen en deuren. Zet ventilatie uit. Meer informatie op 
www.vrmwb.nl. 
 

Kijk voor meer informatie over NL-Alert op www.nl-alert.nl. 
 

 

http://www.nl-alert.nl
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Muuzegat… waar anders?! 
 
 

 
Seizoens-muizenissen 

 
 

Rondom ons huis 

ritselt iedere nacht een muis. 

We noemen hem onze huismuis. 

Gelukkig komt hij niet in huis; 

het is een echte buitenshuis-huismuis. 

Hij heeft een holletje in onze tuin 

daar voelt ie zich thuis 

dat is zijn buitenhuis. 
 
 

Nu wil het geval 

dat onze buitenshuis-huismuis 

z’n huismuizenbuitenhuis 

twee maal per jaar verhuist 

wegens wisselende seizoenen 

en dus heus niet per abuis. 
 
 
Rob Felius 
Muuzegat, 01-12-2022 
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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 06 295 085 40 
Darten: Frans Timmermans tel 06 214 301 61  
Eetpunt: Willy Kuipers tel 06 133 134 07 
Fietsen: Peter Joppen tel 593247 
Fotoclub: Anja Matheeuwsen, anja@luckymail.com  
Gezond bewegen: Diana Guns-van Casand tel 06 135 032 78 
Haakaan: Maria Nooijen tel 06 201 151 52 
Kaarten: Leo Dekkers tel 592387 
Kienen: Mariet van Geldrop tel 592699 
Kleuren voor volwassenen: Diana Peskens tel 591741 
Koersballen: Angeline van Diesen tel 591502 
Leesclub: Wil Thijssen tel 592550 
Mannen van metaal: André Thirion tel 06 171 516 99 
Nieuwsbrief: Andre Meulman tel 592276 
Repair Cafe: Willem van Gijzel 06 510 644 27 
Sjoelen: Frans Timmermans tel 06 214 301 61 
Tuinieren: Leo Vos tel 592264 
Volksdansen: Anny van Weert tel 593728 
Voorzitter Werkgroep Ouderenadviseurs: André Oud tel 591337 
Vrij kaarten op dinsdag: Harrie van Horne tel 592173 
Wandelen op zondag: Gerrit van Hees tel 06 513 457 31  
Ziekenbezoek: Anny Belgers tel 06 208 497 66 
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Bestuurssamenstelling Seniorenvereniging Maarheeze 
 
Voorzitter:  
Arno Baks, tel 06 519 720 59, email: arnobaks@upcmail.nl 
Secretaris: 
Willy Kuipers, tel 06 133 134 07,  
email: seniorenverenigingmaarheeze@gmail.com 
Penningmeester: 
Frits van Meijl, tel 06 291 326 31, email: frits.van.meijl@gmail.com 
Voorzitter Activiteitencommissie en Algemene Zaken: 
AnneMarie van Kuijk, tel 06 360 400 19,  
email: annemarievankuijk@gmail.com 
Contactpersoon Communicatie, Nieuwsbrief en Website: 
Wil Thijssen , tel 06 537 498 80 email: wil.thijssen.hendriks@gmail.com 
Contactpersoon namens de beheerders: 
Willem van Gijzel, tel 06 510 644 27 email: willemvangijzel@gmail.com 
************************************************************** 
Overzicht beheerders Onze School - Tel. Onze School  0495 623589 
 
Maandagochtend  Huub Peskens  tel 06 304 392 05 
Middag   Hetty Winkelmolen tel 06 543 200 70 
Late middag   Hans van den Akker tel 06 274 488 51 
Avond    Harrie van Horne  tel 06 431 514 50 

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

Woensdagochtend Wendy van Mol  tel 06 546 488 21 
Middag   Beppie Draad  tel 06 365 417 22 

Donderdagochtend Paul Linders   tel 06 156 812 59 
Middag en Avond  Frits van Meijl  tel 06 291 326 31 
 
Vrijdag   Gerrit van Hees  tel 06 513 457 31 

Reserves   Arno Baks   tel 06 519 720 59 
    AnneMarie van Kuijk tel 06 360 400 19 
 

Zaterdag en zondag wisselende diensten 
 

mailto:willemvangijzel@gmail.com
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 Literatuurke 

 
Voor Literatuurke heeft deze keer Johan Saanen de bijdrage geleverd. De 
toepasselijke titel Winter spreekt voor zich.  
  
 
Winter 
 
Straks, als mist en somberte komen, 
zal het kil zijn in het hart. 
En onuitsprekelijk het wee,  
dat in gebroken ogen tot 
een barst verstart. 
 
Zal het zijn, dat na voorbije herfsten 
het blad voor immer dort  
en winden de hoop verwaaien, 
die ons altijd staande hield? 
 
 


