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Floralaan 17 of via email: nieuwsbrief.maarheeze@gmail.com 
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Onze School is altijd te bereiken via telefoonnummer 0495 623589 
Adres: Stationsstraat 52 6026 CW Maarheeze 

Website vereniging: www.seniorenverenigingmaarheeze.nl 
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Van de bestuurstafel         
 
 
De spits is eraf: de eerste vergadering aan 
de bestuurstafel in het nieuwe jaar 
heeft plaats gevonden. Voor ons ligt het 
nog jonge 2023 vol met nieuwe 
uitdagingen. Of we er zin in hebben? Nou 
en of! 
                                                                                

We gaan er met frisse energie tegenaan om ervoor te zorgen dat onze 
Seniorenvereniging steeds meer betekenis gaat krijgen voor haar leden en 
voor alle 50-plussers in Maarheeze. 

 
We zijn op de goede weg, er gebeuren heel veel mooie dingen, maar 
verbeterpunten zijn er altijd.  Voorbeeld daarvan is de deelname aan 
activiteiten. Corona heeft ervoor gezorgd dat het bezoekersaantal in Ons 
Kwartier en ook de deelname aan activiteiten teruggelopen is. Voor een 
gedeelte is dat al hersteld. In Ons Kwartier wordt het gelukkig steeds 
drukker en dus extra gezellig, maar de deelname aan activiteiten blijft nog 
steeds wat achter ten opzichte van de tijd vóór corona. Ook is het nog 
steeds zo dat van onze ruim 630 leden een groot gedeelte alleen passief lid 
is en Onze School niet of nauwelijks bezoekt.  
 
Er ligt dus een grote uitdaging om te zoeken naar activiteiten om meer leden 
te betrekken bij alles wat onze vereniging te bieden heeft. De interesses 
tussen de jongere senioren en de wat oudere senioren liggen best wel 
uiteen en daar zullen we bij het bedenken van activiteiten rekening mee 
moeten houden. Een belangrijk aandachtspunt voor het komende jaar. 
 

Een ander belangrijk punt van aandacht is een goede communicatie binnen 

de vereniging. Communicatie wordt ook wel het cement van een vereniging 

genoemd. In de eerste vergadering van 2023 is dit onderwerp aan de orde 

geweest en hebben we gewerkt aan een communicatieplan voor onze 

vereniging. 
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We hoeven ons dus niet te vervelen, er is nog genoeg te doen.  
Dat is helemaal geen probleem zolang er nog zoveel  positieve energie te 
halen is uit wat er speelt in onze vereniging. Denk aan de  enthousiaste 
reacties op de bijeenkomsten van Tweede Kerstdag en van Oudjaar, denk 
aan al die verrassingspakketten waarmee we met elkaar zoveel gezinnen 
hebben kunnen verrassen, denk aan de gezellige Kerstviering en 
Nieuwjaarsreceptie.   
En er is nog meer:  
 Dankzij de medewerking van een aantal vrijwilligers kan er gestart 

worden met een tweede eetpunt. Voor een heerlijke, gezonde (en 
goedkope) maaltijd in een gezellige sfeer kan men nu zowel op de 
tweede als op de vierde dinsdag van de maand terecht. 

 Het Repair Café loopt als een trein. Er zijn al heel wat mensen blij 
gemaakt met een apparaat dat weer werkt. 

 De laagdrempelige prijzen van de consumpties in Ons Kwartier 
hoeven niet omhoog. Koffie en thee bijvoorbeeld blijven € 0,50. Hoe 
positief is dat in deze dure tijd! 

 De activiteitenagenda  laat weer een uitgebreid en gevarieerd aanbod 
zien.  

Maak er gebruik van, het zal u goed doen! 
 
 

in verband met het treffen van de noodzakelijke 
voorbereidingen is tijdig aanmelden voor activiteiten altijd 
nodig.  Dat kan in Ons Kwartier of telefonisch 0495 623589.  
 

 

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

Om alvast in uw agenda te noteren, datum Algemene Ledenvergadering: 
Op vrijdagmiddag 31 maart 2023 vindt de Algemene Ledenvergadering 
plaats in Ons Kwartier.   
Aanvang 13.30 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Vriendelijk 
verzoek om u tijdig aan te melden in verband met het inrichten van de zaal!  
De agenda en de stukken voor deze vergadering worden gepubliceerd in 
de Nieuwsbrief van maart en komen ook op de website te staan.   
We hopen op een grote opkomst! 
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In Ons Kwartier is een expositie te bekijken van etsen gemaakt door  
Mevr. Gré Rozenveld-van Zeggeren.  
Op 50-jarige leeftijd is Gré 
Rozenveld  zich op 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. 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. Tip: extra interessant is 
het om 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 van 
harte welkom! 
******************************************************************** 

Kringreizen 2023 
 
Op vrijdagmorgen 10 februari 2023 is er een 
informatiebijeenkomst over de twee Kringreizen 
2023. 
Tijd: 10.00 
Locatie: Het Perron Heeze.   
Globale informatie: 
In juni 7 dagen naar Duitsland, eind augustus 5 dagen Drenthe. 
Door middel van foto’s krijgt u een indruk van het hotel en uitstapjes tijdens 
deze reis. 
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In onze Seniorenvereniging vinden we het 
heel belangrijk om aandacht te hebben voor 
het wel en wee van onze leden. Zowel bij 
mooie momenten als het vieren van een 
speciale verjaardag of een jubileum, als bij 
verdrietige momenten van ziekte of  
overlijden, willen we graag een blijk van 
medeleven geven in de vorm van een  
bezoekje of een kaartje. 
 
Er is in onze vereniging een groepje van vijf 
lief en leed dames actief. Zij besteden aan-
dacht aan de leden die hun 80ste, 90ste of 

100ste verjaardag mogen vieren. Wanneer dat aan de orde is, krijgt de jarige 
een telefoontje met een hartelijke gelukwens en als de betreffende persoon 
daar prijs op stelt, dan wordt er met hem of haar een afspraak gemaakt voor 
een bezoekje. Onze ledenadministrateur, Peter Joppen, gaat in de  
ledenadministratie na wie zo’n speciale verjaardag viert en zodoende wordt 
er niemand overgeslagen. 
 
Anders is dat met het geven van aandacht aan leden die langdurig ziek zijn. 
Daarover vind je niets in de administratie en het is dus lang niet zeker dat 
we op de hoogte zijn van het ziek zijn van iemand. En als we niets weten, 
kunnen we ook niets doen. Daarom de vraag om ons erop attent te maken 
als u weet dat iemand langere tijd ziek is, zodat we dan voor een beter-
schapswens kunnen zorgen. Een berichtje naar Anny Belgers, coördinator 
van de bezoekdames, is dan heel welkom. U vindt haar telefoonnummer 
achter in dit boekje bij de contactpersonen. 
 
Onze secretaris, Willy Kuipers, verzorgt het versturen van condoleances of 

felicitaties bij jubilea als een gouden of diamanten bruiloft. In geval van 

overlijden stuurt de familie meestal een rouwkaart naar het secretariaat, 

waardoor we in staat zijn om te reageren. Ook aan een jubileum kunnen we 

alleen aandacht geven als we ervan op de hoogte zijn. Wilt u ons een hint 

geven hieromtrent, dan graag een berichtje naar het secretariaat 

(adresgegevens achter in dit boekje). 
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    Bedankt Maria en Riek 
 
Maria Rijkers en Riek van Erp hebben zich jarenlang (we hebben uitgerekend 
dat dat zeker 16 jaar moet zijn) ingezet voor het bezoeken van jarige leden 
en zieke leden.  
 
Ze hebben aangegeven dat nu het moment gekomen is om daar een punt 
achter te zetten. De leeftijd gaat ook bij deze actieve dames een rol spelen. 
Namens alle leden van de Seniorenvereniging hebben we hen heel hartelijk 
bedankt voor al de bezoekjes die ze afgelegd hebben en voor zoveel aan-
dacht besteed aan onze zieken en onze jarigen. Met een grote bos bloemen 
hebben we onze waardering en dank onderstreept. 
 
We wensen Maria en Riek nog veel mooie jaren in goede gezondheid toe! 
 

 



8 

 

Het Repair Café 
 
Het Repair Café heeft een succesvolle start gemaakt. Er zijn al zo’n 30 bezoe-

kers geweest met een apparaat of ander voorwerp dat gerepareerd moest 

worden. Bij een groot gedeelte is de reparatie gelukt. Ook kwam het voor 

dat er een nieuw, duur onderdeel nodig was, waardoor repareren niet ren-

dabel meer was. Maar in zo’n geval weet je dan ook zeker dat het apparaat 

eraan toe is om weg te doen.  

 

Als u iets komt brengen buiten de openingsuren , wilt u dan wel zorgen voor 

een briefje met uw naam, telefoonnummer en de klacht betreffende het  

apparaat. Als dit niet gebeurt dan kan uw apparaat terecht komen bij de 

mannen van metaal en gesloopt worden.  

 
 
Het volgende Repair Café is op maandagmiddag 6 februari om 13.30 uur.  

 

         

Foto: de broodrooster van Marijke doet het weer! 

. 
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Einde najaarscompetitie, begin voorjaarscompetie kaarten. 
Op donderdag 29 december hebben we de laatste ronde gespeeld van de 
najaarscompetitie. Ondanks dat het de periode was tussen Kerst en  
Nieuwjaar was het een heel druk bezochte avond, namelijk 26 rikkers en  
10 jokeraars.  
Op donderdag 5 januari startte de voorjaarscompetitie. Alvorens op die 
dag de prijswinnaars bekend te maken werd door Frits namens de  
organisatie die mede bestaat uit Angeline, Eddy en Leo iedereen het beste 
toegewenst voor 2023. Hij sprak de wens uit dat we ook dit jaar weer veel 
kaartgenot mogen hebben.  
Vervolgens werden de prijswinnaars bekend gemaakt. 
   RIKKEN   JOKEREN 
Jac. Snelders         561 pnt  Truus van den Einden 783 pnt 
Pauline van Asten  489 pnt  Toos Nagel   367 pnt 
Mari Janssen           236 pnt  Annie van Weert  331 pnt   
Alle prijswinnaars kregen een VVV bon.  
Bij de voorjaarscompetitie begint iedereen weer met een schone lei. Dus 
iedereen heeft evenveel kans op de drie ereprijzen. Deze competitie ein-
digt op de laatste donderdag van mei en de uitslag wordt de eerste  
donderdag van juni bekend gemaakt. Juni, juli, augustus wordt er gewoon 
gekaart met de bekende prijzen. Heeft u vroeger ooit gerikt, maar u denkt 
ik ben het al lang weer vergeten, kom gerust eens naar de school op  
donderdagavond. De grondbeginselen van het rikken verleer je niet.  
Iedereen is bereid te helpen als het nodig is. Het zijn heel gezellige  
avonden, gezien de grote belangstelling. De inleg is 2 Euro en er zijn leuke 
prijzen!      
Leo Dekkers                                                                                                           
 
*************************************************************
Vrijdagavond etentje op 27 januari, de laatste keer op de vaste laatste 
vrijdag van de maand. 
 
Aangezien er een tweede eetpunt op dinsdag bij komt en wel op de vierde 
dinsdag van de maand, gaan de vrijdagavondeters af van de vaste laatste 
vrijdag van de maand. We kunnen daardoor beter rekening houden met de 
dinsdagmaaltijd en eventuele activiteiten op de vrijdagmiddag. Houdt u de 
wisselende datum van het vrijdagavondetentje goed in de gaten. 
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Oudejaarsavond 
Voor de eerste keer werd er een oudejaarsavond georganiseerd. 
Helma de Vries en ik hadden ons opgegeven, niet wetende wat zo’n  
avond inhield. Nu het was erg gezellig en de avond vloog om. 
Er werd lekker gekletst er kon worden gebiljart en ook de sjoelbakken ston-
den klaar. Bovendien was er een heel erg lekker uitgebreid lopend buffet. 
Om 24.00 uur werd er geproost met champagne op het nieuwe jaar. 
Er was zelfs alcoholvrije champagne. Kortom het was een avond die voor 
herhaling vatbaar is. 
Bestuur en organisatie heel erg  
bedankt. 
 
Helma de Vries en  
Marijke van Kollenburg 

 
 

************************************************************** 
Regels voor het biljarten: 

De biljarts kunnen tijdens de huiskameruren 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”. Voor 
het reserveren geldt maximaal ½ uur per persoon, dus 2 personen mogen 
een uur reserveren en 3 personen 1 ½ uur. Is er daarna niet gereserveerd 
dan kan er nog doorgespeeld worden, tenzij zich iemand meldt om te ko-
men spelen. Tijdens speciale activiteiten kan er niet gebiljart worden. 
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Op maandag 13 februari is er de 
workshop “Goed voorbereid”  
van het Rode Kruis en ook wordt 
er ingegaan op valpreventie.  
Wees voorbereid op kleine of 
grote noodsituaties 
Kun je jezelf minder goed redden 
of heb je niemand om op terug te vallen, wanneer dat nodig is? Dan kun je 
bij het Rode Kruis Zuid-Limburg terecht. Onze vrijwilligers helpen met het 
versterken van het sociale netwerk, het doorbreken van een sociaal isole-
ment, het vergroten van risicobewustzijn en de zelfredzaamheid.   
Goed voorbereid 

Weet wat je moet doen  
Nederland is een veilig land, 
de kans op een ramp is geluk-
kig niet erg groot. 
Toch is het verstandig om je 
voor te bereiden op een even-
tuele noodsituatie, zoals wa-
teroverlast, een pandemie of 
een situatie na een gasexplo-
sie.  
Maar noodsituaties kunnen 
zich ook dichter bij huis voor-

doen. Wie bel je als je er door extreme kou of hitte niet meer naar buiten 
kunt? Of als je je sleutels kwijt  bent? Wat doe je als er brand uitbreekt? En 
hoe ga je om met babbeltrucs?  
Persoonlijke noodsituaties kunnen je leven ingrijpend veranderen. Daarom 
helpt het Rode Kruis jou graag om je goed voor te bereiden op verschillende 
noodsituaties. Als je weet wat je moet doen, ben je veiliger.  
Hoe bereid jij je goed voor? 
Leer tijdens de workshop Goed voorbereid hoe je veel voorkomende risico’s 
in jouw directe leefomgeving voorkomt. Je krijgt in deze workshop handige 
tips en uitleg hoe je deze kunt toepassen. Zo zorgen we met en voor elkaar 
voor onze veiligheid. 
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Activiteitenoverzicht maand februari 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 laatste week januari :  
Vrijdag 27  14.00  lezing met fotopresentatie door  
     Alex Davidse. Aanmelden 
   17.00  vrijdagavondetentje Vol 
Zaterdag 28  20.00  muziek- en dansavond met het trio 
     De Grensmuzikanten. Aanmelden 
 
Bijzondere activiteiten in februari  
Vrijdag 03  09.30  fotoclub 
Donderdag 09 09.00   vertrek Museum Plus Bus Den Haag   
     Aanmelden kan nog, tenzij inmiddels vol 
 
Vrijdag 10   10.00  in de Rabozaal, Dorpshuis ’t Perron in Heeze 
     is er een presentatie van de Kringreizen  
     2023 (zie informatie op het prikbord in de  
     gang bij de Oude Boom)  
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Vrijdag 10   13.30   kienen 
Maandag 13  14.00  workshop Rode Kruis:  Ben jij goed 
     voorbereid op Noodsituaties en  
     Valpreventie. Aanmelden 
Dinsdag 14  12.00  eetpunt 1 Aanmelden voor vrij 10/2 12.00u 
   19.30   bestuursvergadering                                                                                                          
Vrijdag 17   17.00  vrijdagavond etentje Aanmelden voor  
     ma 13/2 12.00u 
Zaterdag 18  14.00  vertrek Cirque du Soleil Antwerpen 
Zondag 19  24.00  inleveren Copy Nieuwsbrief 
Vrijdag 24   13.30  lezing door Louis Hartman over genealogie 
     Aanmelden 
Dinsdag 28  12.00  eetpunt 2 Aanmelden voor vrij 24/2 12.00u 

 

Bijzondere Activiteiten in Maart 
 
Dinsdag 7    voorlichting over cybercriminaliteit samen  
     met sociaal makelaar Marina Bukkems 
Woensdag 22 19.30   bijeenkomst met de nieuwe leden 
     u wordt uitgenodigd 
Vrijdag 24  14.00  instrumentaal trio Mousai 
Vrijdag 31  14.00  jaarlijkse algemene ledenvergadering 
     Aanmelden 
 
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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Hobby: Genealogie, lezing 24 februari  
In onze activiteitenkalender willen we graag af en toe een lezing opnemen 
van iemand die een hobby heeft waar wat over te vertellen valt. Mensen 
die met hart en ziel een hobby uitoefenen kunnen daar meestal heel en-
thousiast over praten. Dat maakt zo’n lezing interessant voor de toehoor-
ders, leuk om naar te luisteren en misschien valt er van te leren of word je 
aangestoken door het enthousiasme van de verteller. 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze maand op vrijdagmiddag 24 februari komt Louis Hartman over zijn 
hobby genealogie vertellen.   
Genealogie of stamboomonderzoek houdt in het zoeken naar je  
voorouders en naar de afstamming van je familie.  In bronnen als de  
Burgerlijke stand,  bevolkingsregisters en parochieregisters kun je vaak tot 
heel ver terug vinden wie je voorouders waren.   
Genealogie is een heel interessante en geliefde hobby, waar veel  
van onze leden waarschijnlijk best wel meer over willen weten. En je kunt 
er tegenwoordig gemakkelijk mee beginnen, want als je de juiste weg  
weet, is online al heel veel te vinden. Louis kan ons iets vertellen over zijn 
eigen zoektocht en daarnaast degenen. die wat meer willen weten over  
hun voorouders, op weg helpen om op zoek te  gaan.  
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 Meld je zeker aan voor deze bijeenkomst als je iets meer over genealogie 

wil weten.  
Onder onze ruim 600 leden zullen zeker meer mensen zijn die een of  
andere hobby uitoefenen, waar anderen in geïnteresseerd zijn en waar 
best iets over te vertellen valt.   
Daarom deze oproep: heb je een leuke hobby en wil je daar wel eens wat 
 over vertellen aan een groepje geïnteresseerden, meld je dan aan bij 
Anne-Marie van Kuijk email: annemarievankuijk @gmail.com 
tel. 06 360 400 19.   
Neem ook contact op als je er over twijfelt of het iets voor jou of voor 
jouw hobby is. Dan kunnen we samen bekijken wat er mogelijk is. Neem 
ook contact op met Anne-Marie als je een tip hebt over iemand die  
volgens jou een lezing zou kunnen verzorgen.  
                       We zijn heel blij met alle reacties! 
  
************************************************************                                                              

Ledenmutaties januari/februari 

 

Wij zijn blij als nieuwe leden te mogen begroeten:  

 

 Jannie Heinsbroek, Marcel Heinsbroek,  

 Els Waterreus– van Velzen, Noor Wenting,  

 Ingrid van der Linde , Petra Thomasse, 

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

ontmoeten jullie heel graag bij een van onze activiteiten. 

 
 

In de afgelopen periode hebben wij wegens overlijden  

afscheid moeten nemen van:   
 

 Joop van der Vegt, 

 Gonny van Oosterhout 
 

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte om dit verlies  
te verwerken. 
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  Het Energieplafond  

Vanaf 1 januari 2023 geldt het energieplafond. 

In het kort komt het hier op neer, dat als u een variabel 
contract heeft en u gebruikt minder dan 1200 m3 gas, 
dan betaalt u € 1,45 / m3 en evenzo als u minder dan 
2900 kWh gebruikt, dan betaalt u € 0,40 per kWh elektri-
citeit!!  

Als u (nog) een vast contract hebt, dat betaalt u overeenkomstig dat con-
tract. 
Let op: Het plafond geldt voor gas en elektriciteit afzonderlijk!!  
Als u dus erg zuinig bent met gas en ver binnen het plafond blijft, maar daar-
voor meer dan 2900 kWh elektriciteit verbruikt, dan betaalt u boven de 2900 
kWh een flinke prijs!! ……. Bij gebruik van elektrische kacheltjes als bijver-
warming kan dit snel gebeuren, zelfs binnen een klein appartement. 
 
En dan is er nog iets bijzonders!   Als uw verbruik rond de plafondwaarden 
ligt dan is het moment, waarop de jaarrekening opgemaakt wordt erg be-
langrijk!! 
 
Het plafond is vastgesteld per maand, zie volgende grafieken: 
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Voorbeeld:  
 
Stel dat u de jaarrekening krijgt op 1 mei en tot 1 mei binnen het plafond 
gebleven bent, u hebt slechts 700 kWh van het totaal van 1095 kWh over de 
4 maanden verbruikt , dan hebt u voor de rest van het jaar nog maar een 
ruimte van 2900 – 1095 = 1805 kWh over en niet 2900 – 700 = 2200 kWh. 
 
Hetzelfde geldt voor het gasplafond! 
 
Opletten dus en uw energieverbruik goed in de gaten houden en wel hoeveel 
kWh en m3 u verbruikt en niet uw voorschot!! 
 
En o ja, de wijzigingen op uw energierekening: 
De ODE (Opslag Duurzame Energie) komt te vervallen. 
 
Hiervoor een (kleine) verhoging van de energiebelasting. 
Geen BTW korting meer, gewoon 21 %! 
 
De Vermindering van de energiebelasting (heffingskorting) is teruggebracht 
van € 941 naar € 596,85.  
 
Doe er uw voordeel mee! 
 
Hebt u vragen, neem gerust contact op! 
Henk Belgers  
 
Email: Henk@belgers.com 
Telefoon: 0613702563 
Energiecoaches Energie Coöperatie Cranendonck 

 

about:blank
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Plant van de maand: Japanse Zegge 
Carex is de latijnse naam van dit siergras. Alleen voor de sier dus, het blad 
en de zaden zijn niet te eten voor de mens. Een zegge kun je gemakkelijk 
herkennen omdat het blad driekantig is. Vaak hard en scherp. Een erg ge-
makkelijke plant: hij kan zowel in de zon als in de schaduw en verdraagt 
droogte redelijk goed. Dat is wel te zien aan de border aan de achterkant 
van Onze School aan de rand van de parkeerplaats. Alles staat er na de gloei-
ende zomer fris bij . Om de hoek aan de Oude Boom staan ook zeggen, die 
zijn duidelijk minder verwend met water in de afgelopen zomer! Je vindt  2 
soorten: groen met een klein geel randje en met smal, vooral geel blad. 
Japanse zegge hoef je niet af te knippen na de winter. In plaats daarvan 

wordt het gras gekamd, met een harkje trek je de dode bladeren eruit. Al die 

eigenschappen zorgen ervoor dat Carex zeer geliefd is bij de tuinbezitter die 

een tuin wil met weinig 

onderhoud. Je struikelt 

dan ook over de  

cortenstaal bakken met 

grassen, omgeven door 

grind. Wel jammer dat 

mensen veel hetzelfde 

willen! De grassen zijn 

mooi maar bieden  

helemaal niets aan  

vlinders en bijen. Een-

voudig op te lossen door 

een paar bloeiende 

planten tussen de  

grassen te plaatsen. In 

de border van Onze 

School hoeft dat niet: de 

insecten hoeven maar 

even om het hoekje te 

vliegen om daar een 

gedekte tafel te vinden 

in de bloementuin. 

Nel Meulman 
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Wist u dat:  
• Inmiddels alle kerstversieringen weer verbannen zijn naar de zolder. 
• Er nieuwe exposities te bekijken zijn in Ons Kwartier en in de vitrines 

in de gang. 
• In Ons Kwartier nu etsen hangen van Gré Rozenveld uit Maarheeze en 

in de vitrines in de gang en in de entree aan de Stationsstraat kera-
miek te bewonderen, is gemaakt door Karin Neggers uit Geldrop. 

• Gré op de vrijdagochtenden vanaf 10.30u  aanwezig zal zijn om uw 
vragen over het maken van etsen enz. te beantwoorden. 

• De Museum Plus Bus, die op donderdag 9 februari naar het Kunst Mu-
seum in Den Haag gaat, op dit moment nog niet helemaal vol is.  

 Aanmelden nog kan tot woensdag 1 februari. 
• 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.  

• Er op zaterdag 7 januari een heel gezellige Nieuwjaars receptie was in 
Ons Kwartier, maar dat we wel heel veel van onze leden gemist heb-
ben.   

• We als bestuur dat toch een gemiste kans vonden voor diegenen die 
er niet bij waren. 

• Dat het regelmatig voorkomt dat wij pas weken na het overlijden van 
een lid van de vereniging daar via bericht van krijgen. We dat heel spij-
tig vinden, omdat een berichtje in de nieuwsbrief dan ook veel later 
geplaatst kan worden.   

• Het voor de penningmeester vervelend is om een aanmaning te sturen 
aan iemand die overleden blijkt. 

• Het lidmaatschap van de KBO persoonlijk is en niet overgeschreven 
kan worden op naam van de achtergebleven partner. 

• Het lidmaatschap van de vereniging, ook het lid zijn van KBO  
 Brabant, betekent bovendien dat ieder lidmaatschap loopt tot het  
 einde van het kalenderjaar en tijdig, d.w.z. voor 31 december,  
 schriftelijk moet worden opgezegd.  
• Opzeggen kan bij de ledenadministratie. Voor adressen kijk in de 

nieuwsbrief of op de website, www.seniorenverenigingmaarheeze.nl 
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CRYPTOGRAM 

Een cryptogram is een  kruiswoordpuzzel waarbij de omschrijving van de in 

te vullen woorden raadselachtig (cryptisch) wordt weergegeven. 

Soms zit het antwoord verborgen in de omschrijving. 

 

Breng de gevonden letters over naar de  overeenkomende getallen in de 

balk.  

 

 

 

  1 2 3 4 5   6 7 8 9     

10             11         12 

13     14               15   

16   17         18     19     

20         21 22     23       

24       25       26         

        27                 

28 29   30         31 32   33   

34         35   36   37       

38       39     40 41         

42     43               44   

    45         46     47     

  48                       

             

 
29 32 21 43 2 2 33 18 5 29 42 
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Omschrijving  Cryptogram 
Hor:  1)Madonna 10) die man geeft U eten 11) raam in Belgie 13) een krant 
in Brabant (afk) 14) het verslag ligt in het trapportaal 15) geen hoger onder-
wijs (afk) 16) leeftijd van een engelse tas  18) bomen dicht bijeenstaand 20) 
die noten zijn maar zozo 21) dit is geen jawoord 23) Ierland in de meiregen 
24) dan bent U uitgelezen 26) hemelse lieverd 27) dier uit Engeland 28) lijkt 
een aster op een bosgod 31) stroomt door Frankrijk, nee maar 34) leed is 
anders nobel 35) juweel van een Engels meisje 37 ) lollig riviertje 38)  … de 
beste 40) doodmoe de maaltijd gebruiken 42) wat een koninklijke auto (afk) 
43 een reislustige op de wc 44) meer dan wenselijk of mogelijk 45) alweer 
een trekdier in Azië 46) die man heeft een doel  48) metalen kleding om 
mijn bovenlijf  
Vert: 1) trapper onder een piano 2) het is voorbij 3) vader in de bijenkorf 4) 
zet zijn tanden in het hout 5) bergen in Nepal 6) het is een kleine wereld 7) 
benzinegeld 8) rijen sluitingen 9) is een ekster zonder ster 10) dan ben je 
getroffen 12) hij weet veel van vliegende dieren 15) oudgeld in Italie 17) ge 
trilt helemaal van die pracht 19) opstekertje voor Nico en Tine 22) Ageet 
woont boven 25) het hert komt terug voor de roem 26) wat is wiedmes zon-
der wies 29) leg de krant daar bij het vat 30)gelderse slee bij de groentewin-
kel 32) tegen zilverprijzen 33) er is helemaal geen boom 35) de spirit van 
een spook 36) koffie voor een pruilende vrouw 39) vruchten aan een  touw 
41) sappig lampje 45) bewegingsonderwijs (afk) 47) hij wordt nooit moe  
Stuur uw oplossing (de balk) per post of email naar de redactie  van de 
Nieuwsbrief voor zondag 19 februari (inzenddatum kopij nieuwsbrief  
volgende maand).  Zie pagina 2 voor inzendadres 
 
Vermeld duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer. 
De goede inzender wordt beloond met bonnen tot een waarde van €  10,00 
af te halen in Ons Kwartier en te besteden in Ons Kwartier. 
Bij meerdere goede oplossingen wordt de prijswinnaar middels loting  
bekend gemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
Redactieleden en bestuursleden zijn van deelname uitgesloten. 
 
De prijswinnaar wordt in de eerstvolgende Nieuwsbrief bekend gemaakt. 
 
Oplossing en prijswinnaar puzzel Nieuwsbrief januari 2023 
Oplossing is FIJNE JAARWISSELING en de winnaar is Elly van Velthoven, 
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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 Café: Jan Slegers tel 06 334 367 41 
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 

 
 
Deze maand van Schrijverskring Literatuurke een bijdrage  
van Diana Peskens. 
  
 
Ik ben, 
 
van niet opgeven, 
van niet links om dan rechts om, 
van mijn kop vele malen stoten, 
en van telkens weer opnieuw beginnen. 
 
Ik ben, 
 
van kind blijven in volwassen zijn, 
van verwondering en blijdschap, 
van ongecontroleerde tranen 
en van troostende woorden. 
 
Ik ben, 
 
van zoeken naar creatieve oplossingen, 
van dichtklappen als een oester 
en van mijzelf  pas weer openen als de pijn is gezakt. 
 
Ik ben dit alles en nog zoveel meer………… 


