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Hierbij ontvangt u Nieuwsbrief 51, oktober 2020, zoals toegevoegd aan de Ons van deze week. 

Graag voegen we het volgende hieraan toe: 

 

Sluiting Cultuurcentrum 

De Belgische wetgeving heeft sluiting van alle cultuurcentra opgelegd, hetgeen inhoudt dat ook 

het Cultuurcentrum Baarle en dus ook onze La Sallezaal tot zeker 15 december aanstaande 

gesloten is. 

Dat houdt voor ons in dat er geen activiteiten of bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden. 

Ook de laatste activiteit biljarten is beëindigd. De biljarters hebben nog enige tijd mét 

mondkapje maar zonder een kopje koffie/thee of een pilsje kunnen biljarten maar dat is nu dus 

ook stilgelegd. 

 

De algemene ledenvergadering 

Nadat ook deze vergadering al weer eens uitgesteld werd, is nu besloten dat deze dit jaar niet 

meer wordt georganiseerd. We zijn voornemens om de ALV 2020 tegelijk met die van 2021 te 

laten plaatsvinden en wel op woensdag 31 maart 2021. Alle leden die zich voor de algemene 

ledenvergadering hadden ingeschreven, worden aangeschreven. Laten we hopen dat in het 

voorjaar 2021 de coronacrisis achter ons ligt. 

Voor het overige: wees voorzichtig en blijf gezond. 

Met vriendelijke groet, 

het bestuur 
  

   

  

   

Nieuwe leden 
Het is fijn dat we, ondanks de coronacrisis die we nu doormaken, een viertal nieuwe leden 

mogen verwelkomen. Het zijn Wim Rorije en Nora Rorije-Harskamp en Anton en Annie Schaap. 

Van harte welkom bij onze Seniorenvereniging. 

  
  

   

  

   

Activiteiten 
Hoe verschrikkelijk is deze coronatijd. In de zomer leek het er op dat het de goede kant op ging, 

steeds minder besmettingen met het gevolg dat we allen wat soepeler met de maatregelen zijn 

omgegaan? 

Inmiddels is het herfst, het wordt kouder en de corona steekt zijn kop weer op, het verspreidt 

zich te veel en te snel. We moeten echt voorzichtig zijn en rekening houden met elkaar en 

anderen. 

De Nederlandse wetgeving heeft de horeca gesloten en het was nog afwachten wat de 

Belgische wetgeving zou doen. Ook voor België geldt inmiddels sluiting van de horeca. Voor het 

Cultuurcentrum en onze La Sallezaal houdt dit in dat voor alle activiteiten in georganiseerd 
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verband het vanaf 19 oktober, voorlopig voor een periode van vier werken, verboden is om 

drank en voeding aan te bieden en te nuttigen. 

  

Wat houdt dit verder in? 

Van alle activiteiten die we normaliter organiseren was tot op heden alleen het biljarten mogelijk 

binnen onze La Sallezaal, zij het steeds onder strikte voorwaarden waarvan naast hygiënische 

maatregelen 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje er de belangrijkste zijn. 

Nu kan er in principe nog gebiljart worden onder de zelfde voorwaarden maar ZONDER koffie, 

thee of een pilsje. Men gaat onderling na of er nog gebiljart gaat worden. 

We hebben onlangs ook nog bekeken of er eventueel op andere, grotere locaties wel 

activiteiten kunnen worden georganiseerd, maar voor sportieve activiteiten als Senioren in 

beweging, Line dance en Taiji/qi gong hebben we geen grotere ruimte kunnen vinden dan onze 

eigen zaal. Dan zou er eventueel gekozen kunnen worden voor het opsplitsen van de groepen. 

Er is geïnformeerd bij de instructeur fysiotherapie en enkele deelnemers en die voelen weinig 

voor gymmen mét mondkapje. 

Voor activiteiten waarvoor men samen gebruik maakt van voorwerpen zoals ballen, schijven of 

kaarten was inmiddels eveneens besloten dat die thans niet zullen worden opgestart, dat 

betekent dus voorlopig ook geen koersbal, sjoelen of kaarten. 

Het opstarten van het Enclavekoor zou in principe mogelijk zijn geweest wanneer de zangers de 

betreffende regels opvolgen: slechts in één lijn op 1,5 m. afstand plaatsnemen met de dirigent 

ervoor op 3 m. afstand. Er zou dan ook in kleine groepen gezongen kunnen worden. De 

coördinatoren van de Enclavekoor hebben besloten niet op deze wijze te willen beginnen. 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder hebben de coördinatoren van het fietsen overlegd of dit weer opgestart kan worden. 

Zij laten het volgende weten: 

“Helaas moeten we jullie meedelen dat het nog steeds niet mogelijk is om weer te starten met 

onze fietsclub. We zouden moeten fietsen op afstand en een pauze inlassen op een terras is 

niet mogelijk. Tot 10 november is het verzoek om ons allemaal aan de maatregelen te houden. 

Na die datum weten we hopelijk of we wat meer vrijheid gaan terugkrijgen. De fietsen blijven 

dus nog even aan de kant...... Houd vol allemaal, eens komt het weer goed.” 
   

  

Net als jullie vindt het bestuur het ook heel jammer dat we niet gewoon gezellig samen kunnen 

komen. Want helaas hebben we ook moeten besluiten dat we zowel het kerstdiner als de 

nieuwjaarsbijeenkomst met bingo moeten afgelasten. We gaan bekijken of er iets geregeld kan 



worden om de pijn wat te verzachten. Daar komen we in de volgende nieuwsbrief op terug. 

Voor het overige: Zorg goed voor jezelf en voor elkaar en blijf gezond. 
  

   

  

   

Algemene Ledenvergadering 

Op het moment dat deze Nieuwsbrief naar de drukker zou gaan, was het nog even wachten op 

de Belgische wetgeving ten aanzien van de corona. Kan de Algemene Ledenvergadering wel of 

niet doorgaan? 

Alles was voorbereid, een vergadering met maximaal 30 personen. De deelnemers zouden 

worden geïnformeerd over hoe de coronamaatregelen in acht moesten worden genomen. Een 

vergadering zoals we nog nooit eerder hebben beleefd.  

Helaas, ook hier geldt: we kunnen in principe wel vergaderen maar zonder koffie/thee en iets 

lekkers. 

Als bestuur hebben we besloten de vergadering uit te stellen naar woensdag 25 november. 

Hopelijk zijn de regels dan in zoverre versoepeld dat deze door kan gaan. We hebben nog een 

aantal brochures met informatie over de vergadering. Interesse? Op te vragen bij het 

secretariaat. 

  

Geen verhoging lidmaatschap 

Al eerder hebben we aangegeven dat in de Algemene Ledenvergadering  moet worden 

besloten om het lidmaatschap voor 2021 met € 1,-- te verhogen omdat de overkoepelende 

organisatie KBO-Brabant dit doorberekent. Inmiddels heeft KBO-Brabant laten weten deze 

verhoging niet door te laten gaan. Reden om ons lidmaatschap dan ook niet te verhogen. Al met 

al blijft de contributie voor 2021 op € 18,-- voor leden bij automatische incasso en € 19,-- 

wanneer de penningmeester een nota moet sturen. 

Als je nog geen gebruik maakt van automatische incasso, dan kan hiervoor nog het 

inschrijfformulier bij de penningmeester worden ingeleverd, zoals toegevoegd aan de reeds 

ontvangen Nieuwsbrief van september. Nadere informatie in te winnen bij onze penningmeester 

Joke Laurijssen, e-mail: joke.laurijssen@kpnmail.nl, telefoon: 013 507 8525. 
  

   

 

 

  

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zou worden  voorgesteld 

om Lia Vandoninck-Michielsen te benoemen tot bestuurslid van 

onze Seniorenvereniging. 

Lia loopt al bijna een jaar mee met het bestuur en zou aanvankelijk in 
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april worden gekozen. Ze hoort er eigenlijk al helemaal bij en heeft 

inmiddels een aantal taken op zich genomen. 

We zijn blij dat Lia ons heeft versterkt. 

  

Afscheid zouden we nemen van Henk Gulickx en Cor Neelen maar 

ook na 1 april hebben ze nog volop meegedraaid. 

Het zal een hele klus zijn om in de toekomst al hun werkzaamheden 

op te vangen maar gelukkig blijven ze als vrijwilliger actief in onze 

vereniging. 

In de volgende Nieuwsbrief meer over hun afscheid. 
 

   

  

   

Nieuwsbrieven in het algemeen 
Vanaf 23 november kun je de volgende Nieuwsbrief verwachten als bijlage bij de Ons. Wil je 

ook eens iets in de Nieuwsbrief plaatsen? Kopij aanleveren is mogelijk bij het secretariaat. Over 

plaatsing wordt overlegd. Naast de papieren Nieuwsbrief wordt een digitale versie verstuurd. En 

soms versturen we extra digitale nieuwsbrieven als er na het verschijnen van de maandelijkse 

papieren Nieuwsbrief nog iets te melden valt dat van belang kan zijn voor onze leden. Soms 

verandert er net iets nadat de papieren versie de deur uit is. Met de extra digitale Nieuwsbrief 

blijf je sneller op de hoogte van het meest actuele nieuws. 

Nog geen e-mailadres opgegeven voor de digitale Nieuwsbrief? 

Dit kan via een berichtje door middel van deze link: aanmelden. 
  

   

 

 

 

Uitslag Puzzel Nieuwsbrief 50 

 

Er zijn heel wat oplossingen binnengekomen en ons lid en 

oud-notaris Toon Daverveldt heeft inmiddels de trekking 

verricht, zoals je onderstaand kunt zien. 

 

De winnaars zijn; 

Corrie van Ham, Paul Hens en Lies van Moorsel. 

Zij hebben inmiddels een Enclavebon ter waarde van € 10,-- 

ontvangen. 

 

Over een paar weken zetten we opnieuw Enclavebonnen in. 

Maar je kunt tot dan toch nog wel 

even “gewoon” genieten van de puzzel. 

   

  

   

 

 

 

Wederom een actie 

Bart en Katja de Bresser van de Jumbo hebben aangegeven 

dat er dit jaar geen actie "Sparen voor je buurt en vereniging" 

plaatsvindt maar zij komen wel met een vervangende actie, wat 

zeer te waarderen is. Deze spaaractie gaat starten onder de 

naam: Spek de kas van je vereniging of school! 
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Van 11 november 2020 t/m 19 januari 2021 ontvangt elke 

Jumboklant bij iedere € 15,-- aan boodschappen een 

voucher. Op de voucher staat een unieke code. Met deze 

code doneert de klant het bedrag aan een vereniging/school 

naar keuze via de scanzuil in de winkel maar kan dit ook 

online doneren. 

Er is een bedrag van minimaal € 15.000,-- beschikbaar 

gesteld om met deze actie onder de deelnemers te verdelen. 

Het zou geweldig zijn als onze Seniorenvereniging daar ook 

weer een deel van kan ontvangen. 

De actie van vorig jaar bracht een bedrag op van € 344,26, 

dat allemaal dankzij de inzet van onze leden.  

 

Vind je het moeilijk om gebruik van de scanzuil te maken of online te doneren? 

Graag helpen onderstaande bestuursleden je. Daarvoor kun je de vouchers bewaren en bij hen 

in de brievenbus stoppen. Zij zullen dan de vouchers online verzilveren. Je kunt terecht bij: 

– Joke Laurijssen, Korenbloemstraat 16 in Baarle-Nassau of bij 

– Lies van Moorsel, Generaal Maczeklaan 2e in Baarle-Nassau (tegenover fietsenwinkel 

Jansen). 

De opbrengst van deze sponsoractie gaan we gebruiken voor al onze leden. 

 

  
   

  

   

 

 

 

KBO-Brabant: Ons Actueel 
Van onze overkoepelende organisatie KBO-Brabant 

verschijnt tweewekelijks een digitale nieuwsbrief met 

informatie die ook voor jou van betekenis kan zijn. Als je op 

de hoogte wilt worden gebracht van al het nieuws kun je je 

voor deze nieuwsbrieven inschrijven. 

Kijk hiervoor op de site van  KBO-Brabant.nl. 
   

 

 

 

Traditioneel organiseren we samen met KBO 

Ulicoten in januari een dagreis naar de Senioren 

Expo in Veldhoven. We ontvingen het bericht van 

de organisatie dat nu definitief besloten is om de 

komende editie niet door te laten gaan vanwege de 

risico's. In 2022 staat de eerstvolgende expo weer 

op de planning. 

Te zijner tijd zullen wij iedereen daarover informeren. 
   

  

   

Puzzel 
 

Voor de liefhebbers deze keer een woordzoeker. Veel plezier ermee. 
  

   



   

   

 


