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Beste mensen…… 
Zo begint Hugo de Jonge, minister van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), elke keer zijn 
pleidooi op de teevee en hij zegt dat het de tijd is voor: “Extra maatregelen, extra beperkingen, 
stappen terug. Maar uiteindelijk zijn het niet maatregelen die het virus eronder houden. Wij zijn 
degenen die dat moeten doen. Wij zijn degenen die moeten volhouden. Want alleen door samen  
vol te houden, breken we die tweede golf.”. 

Beste mensen, leden van onze Seniorenvereniging…… 
Het is voor ons allen momenteel een moeilijke tijd. We moeten ons houden aan de regels van Hugo 
de Jonge en de wet en heel veel thuis blijven. Er is geen enkele activiteit die de Seniorenvereniging 
binnen het Cultuurcentrum voor je kan organiseren. Je moet weten dat wij dat ook heel erg vinden. 
En hoewel we die hele coronacrisis al lang beu zijn, we moeten er doorheen. We wensen allen veel 
sterkte om vol te houden en gezond te blijven. 
Het bestuur. 
 

 

 
 

  

Puzzels…… 
Onze secretaris, Aleida Wijkenga, heeft ruim 20 legpuzzels liggen die ze graag met jou wil delen.  
De meeste puzzels zijn 1000 stukjes. Alle al eens gelegd maar praktisch nieuw en zeker compleet.  
Wilt je er eentje leggen? Je kunt een puzzel aanvragen. En zo mogelijk nadat je die hebt gelegd, 
weer ruilen voor een andere puzzel, zodat meerderen van ons er gebruik van kunnen maken.  
Laat maar even weten: secretaris@seniorenbn.nl of telefonisch 06-44125954.  
 

 

 
Niks doen met Kerstmis is geen optie 

Zoals gezegd, we zijn bijna zo goed als aan handen en voeten gebonden wat betreft het laten 
doorgaan van vele van onze activiteiten. We moeten ons (terecht) houden aan zowel de 
Nederlandse als Belgische coronamaatregelen.  
Regelmatig hebben we als bestuur overleg met directie en medewerkers van het Cultuurcentrum 
over het weer opstarten van activiteiten voor onze leden. Jammer genoeg lopen we tot op heden  
nog te veel aan tegen maatregelen die een goed verloop van een activiteit mogelijk maken.  
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Toch willen we het contact met onze leden zoveel mogelijk goed blijven onderhouden. Maanden 
geleden hebben we jullie met een doosje MERCI allen bedankt voor jullie begrip voor de huidige 
situatie. Vele positieve en leuke reacties hebben we hierop mogen ontvangen en dat deed ons als 
bestuur en vrijwilligers goed.  

Nu de maand december steeds dichterbij komt en deze gekend wordt als feest/familiemaand, 
hebben we als bestuur besloten dat niks doen met Kerstmis geen optie is voor onze vereniging.  
We hebben dan ook besloten om al onze 880 leden persoonlijk een feestelijke Kersttraktatie te  
gaan overhandigen. Met extra hulp van enkele bereidvolle vrijwilligers willen we in week 51 en 52  
(14 t/m 23 december aanstaande) deze aan je komen overhandigen. En omdat deze niet in de 
brievenbussen passen willen we, indien mogelijk, deze persoonlijk overhandigen, uiteraard met in 
achtneming van de coronamaatregelen.  

               wij 

            wensen 

       jullie hele fijne 

     kerstdagen en een 

   gelukkig Nieuwjaar  

in goede gezondheid voor  

               20 

               21 

 
Het is misschien mogelijk dat je in deze periode niet 
thuis aanwezig bent in Baarle-Nassau/Hertog om deze 
attentie in ontvangst te nemen. Wij horen dit dan graag 
tijdig zodat de bezorger niet meermalen voor niets bij je 
aan de deur komt. Ongetwijfeld vinden we samen dan 
wel een oplossing om deze attentie alsnog te 
overhandigen.  
Je kunt hiervoor contact opnemen met Lia Vandoninck 
(e-mail Lia-Vandoninck@telenet.be / tel. 06-51362470) 
of Lies van Moorsel (e-mail 
liesvanmoorsel49@gmail.com / telefoon 013-5078371). 

 

Zorgverzekering / energie 

December wordt weer de maand waarin we moeten bekijken of we onze huidige zorgverzekering 
aanhouden of dat het beter is om over te stappen.  
We willen jullie er graag opmerkzaam op maken dat via KBO-Brabant er collectiviteitkorting gegeven 
wordt voor KBO-leden bij VGZ waarbij eveneens voor 2021 het lidmaatschap voor onze Senioren-
vereniging wordt vergoed. 
Ook bestaat de mogelijkheid om energie via KBO-Brabant af te nemen.  
Let wel: wij zijn geen doorgeefluik voor KBO-Brabant en werken ook niet als tussenpersoon. Maar 
mocht je geïnteresseerd zijn, kun je nadere informatie vinden op de site kbo-brabant.nl.     
 

 

Nog eens de actie van 

Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds aangegeven organiseren Bart  
en Katja de Bresser van de Jumbo een spaaractie onder de naam:  

Spek de kas van je vereniging of school! 

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. Het zal fijn zijn wanneer jullie weer kiezen voor onze Seniorenvereniging. 
 
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.  
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Uitslag Rabo ClubSupport 

We ontvingen bericht van de Rabobank dat de actie een bedrag heeft opgeleverd van € 622,88 ten 
opzichte van vorig jaar € 1021,01. Het bleek tamelijk ingewikkeld deze keer om te kunnen stemmen, 
vooral omdat niet alle leden van de bank hierover schriftelijke informatie ontvingen en er alleen via 
internetbankieren gestemd kon worden. Toch zijn we verheugd dat nog zo velen op onze Senioren-
vereniging hebben gestemd. En we danken uiteraard de Rabobank voor de steun. 
 

Meer Puzzel 

We hebben nog eens een puzzel opgenomen. En ook deze keer verloten we drie Enclavebonnen 
van € 10,-- vanuit de binnengekomen correcte oplossingen. De oplossing kun je uiterlijk 6 december 
aanstaande sturen naar Lia Vandoninck per e-mail Lia-Vandoninck@telenet.be of telefonisch  
 06-51362470 Veel plezier met het oplossen van deze puzzel. 

 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 boomloze vlakte 5 fototoestel 10 deel van een boerderij 11 heldere ster 13 loofboom  
14 Turks bevelhebber 16 bestuurbare slee 18 wurgslang 19 kippenproduct 20 grootse vertoning  
23 de onbekende 24 nachtrust 26 kous 27 rangtelwoord 29 onderhuids vet 31 dierlijke uitwerpselen 
32 hoge berg 34 pret 36 deel van een fiets 37 getal 39 plechtige gelofte 40 grote uil 41 in hoge mate 
42 voertuig 43 woonboot 44 tropisch visje 46 varkenshok 48 ruilmiddel 51 vuisthandschoen  
53 strijdperk 55 tijdperk 57 deel van een piano 59 overdreven 60 kaarsenhouder 63 spil 64 een zeker 
iemand 66 sprookjesfiguur 67 komisch nummer 68 vlaktemaat 69 strook 71 boterton  
72 treurig 73 sportman. 

Verticaal: 1 sterk oplopend 2 bierpomp 3 extra large 4 schildknaap 6 blinde woede 7 plus  
8 zeehond 9 deel v.d. dag 10 middagslaapje 12 opeenvolgend 14 boomvrucht 15 grote bijl 16 mop 
17 boender 20 vruchtennat 21 gaaf 22 onderricht 25 eetbare stengelplant 28 kracht 30 stuk touw  
31 watervogel 33 Bijbelse vrouw 35 Ned. rivier 36 platvis 38 ik 42 vulkaanmond 43 carnavalsgroet  
45 friet 47 voorzetsel 49 akker 50 glorie 52 cachot 54 soort appel 55 pl. in Gelderland 56 op de wijze 
van 58 gewichtsaftrek 61 reukorgaan 62 krachtbron in een auto 65 voordat 68 vaartuig  
70 circa 3,14 71 knock-out. 
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