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                                                                                                   een van de kerststalletjes van Joke 

 
we wensen jullie 

allemaal een 

GEZEGEND 
 KERSTFEEST 

en een 

GELUKKIG 
NIEUWJAAR 

 
 
 

bestuur en vrijwilligers 
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We houden nog even vol 
 
December: een maand vol feesten. Gewoonlijk zo mogelijk met kinderen en kleinkinderen 
Sinterklaasviering, de Kerstdagen en Oud-en-Nieuw. Dat is dit jaar heel anders dan we gewend 
waren. Geen feesten samen, geen gezamenlijk eten met de Kerst, geen ………  
Ook vanuit de Seniorenvereniging kunnen we helaas dit jaar geen Kerstbijeenkomst organiseren, 
altijd een van de fijnste en drukbezochte bijeenkomsten van onze vereniging.   
Afstand houden is nog steeds het motto. We moeten er ons aan houden om te voorkomen dat de 
hele pandemie nog erger wordt. En toch moeten we proberen er het beste van te maken. 
 

 

Het nieuwe jaar 2021 
 
Zoals al aangegeven: helaas, heel spijtig, geen nieuwjaarsreceptie met bingo in januari. 
En hoewel de Nederlandse regering wat soepeler omgaat met de regels, geldt voor België nog 
steeds dat cultuurhuizen tot 15 januari dicht moeten blijven. Dat betekent dus voorlopig geen 
activiteiten binnen het Cultuurcentrum en dus ook niet binnen de La Sallezaal.  
Wel is de bibliotheek open en kan men programma’s blijven maken bij de Lokale Omroep Baarle. 
 

 
Kerstmis en attenties 

Op de dag dat deze nieuwsbrief wordt bezorgd, hebben leden van het bestuur en vrijwilligers al ruim 
870 attenties rondgebracht: kerststaven en kerst-bloemstukjes. Een hele onderneming maar met veel 
plezier bezorgd. Graag hadden we hiervan een aantal foto’s geplaatst maar dat lukte niet omdat de 
kopij eerder naar de drukker moest. Dus moeten we die even bewaren tot later. 
In deze nieuwsbrief vinden jullie allerlei foto’s van kerststalletjes. Die komen uit de verzameling van 
onze penningmeester Joke Laurijssen. En ze heeft er al heel veel verzameld. Op alle vakanties en 
uitjes, in alle kerken die ze heeft bezocht, vindt ze wel een winkel of stalletje waar ze deze kan 
bemachtigen. En dan zijn er nog altijd familie, vrienden, kennissen, die nemen ook graag een 
stalletje voor haar mee. 

   

        

       Kerststalletjes: een orchidee, een beschilderde steen, een paasei, een notendop ………… 
       Je kunt het zo gek niet bedenken of er staat een stalletje van in Joke’s uitstalkast. 

 



 

Actie van de  

  
De actie gaat nog even door, tot 19 januari van het volgend jaar precies. Lukt het om de vouchers bij 
de scanzuil te verzilveren? Of online te doneren? 
Als je het moeilijk vindt, willen leden van het bestuur je graag helpen. 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.  

 

Uitslag Puzzel uit nieuwsbrief 52 

Er zijn heel wat oplossingen binnengekomen bij ons bestuurslid Lia Vandoninck. En samen met het 
bestuur zijn de winnaars getrokken. Deze keer gaan de Enclavebonnen van € 10,00 naar Cecile 
Gulickx, Toos Adriaansen en Bep Rossen. Van harte gefeliciteerd met de prijs. 
Aan het eind van deze Nieuwsbrief weer een puzzel, dit keer zonder prijzen maar met evenveel 
plezier toch? 
 

Contributie 2021 
 
In de loop van januari 2021 wordt weer de jaarlijkse contributie van de 
Seniorenvereniging Baarle-Nassau geïnd. Deze bedraagt per persoon € 
18,- bij automatische incasso en € 19,- als we een nota moeten sturen, 
deze 1 euro extra is voor administratie- en portokosten. De automatische 
incasso zal rond 23 januari van je rekening afgeschreven worden. De 
andere leden krijgen de nota in de bus. 
Mocht je nog geen automatische incasso hebben en dit wel willen: neem 
contact op met Joke Laurijssen, onze penningmeester, die stuurt je dan een 
formulier waarmee je de machtiging regelt. Joke is te bereiken per telefoon 
013 507 8525 en e-mail: penningmeester@seniorenbn.nl. 

 

Zorgverzekering 

Ben je aanvullend verzekerd bij VGZ via het collectief van KBO-Brabant? Dan krijg je het 
lidmaatschap van KBO-Brabant (via de Seniorenvereniging Baarle-Nassau) volledig vergoed. 
Oftewel het lidmaatschap van € 18,-- kun je bij VGZ terug vragen. Dit geldt voor het komende jaar 
2021 maar ook nog voor 2020, mocht je dat nog niet hebben gedaan. 
Nadere informatie op te vragen bij het secretariaat: secretaris@seniorenbn.nl. Zij stuurt je dan de 
gegevens hoe aan te vragen. 
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Ingezonden stuk 

We ontvingen het verzoek om onderstaand bericht in de Nieuwsbrief te 
plaatsen. 

GEVONDEN: GOUDEN TROUWRING (WAARSCHIJNLIJK HEREN) BIJ 

SUPERMARKT JUMBO IN BAARLE-NASSAU. AAN DE BINNENKANT VAN  

DE RING STAAT DE NAAM  “HENNIE" GEGRAVEERD. ER STAAN NOG TWEE 

DATUMS IN MAAR DIE HOOR IK GRAAG VAN DE WETTIGE EIGENAAR. 

ALS U DENKT DE RING TE HERKENNEN, BEL OF E-MAIL DAN. 

Aldus geschreven door inzender. Mocht je je ring missen, neem dan contact op 

met de secretaris, die brengt je in verbinding met de inzender. 

 

 

 

Nieuwe Puzzel 

 

 

 

 

 

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

Horizontaal: 1 pl. in Italië 5 deel v.e. klok 10 ondoordringbaar 11 injectie 13 pl. in Gelderland  
14 sufferd 16 bergweide 18 een zeker iemand 19 Frans lidwoord 20 burger 23 modern 24 buit  
26 Bijbelse vrouw 27 soort schaatsen 29 inwendig orgaan 31 koningstitel 32 spinsel 34 poes  
36 plaats. in Gelderland 37 opstaande kraag 39 watering 40 brilslang 41 Bijbelse priester 42 kerker 
43 hok met gaas 44 op de wijze van 46 grote papegaai 48 melkklier 51 in de knel 53 dekkleed  
55 Turks bevelhebber 57 dier 59 extra large 60 brandstof 63 overdreven 64 lokspijs 66 rivierarm  
67 visgerei 68 nachtjapon 69 vereniging 71 vaartuig 72 werktuig 73 doktersvoorschrift. 

Verticaal: 1 dichterbij 2 vlaktemaat 3 per dag 4 hard klinkend 6 lichtpaars 7 per persoon 8 glorie  
9 evenaar 10 assistent 12 dierenpension 14 alleen in zijn soort 15 deel v.h. oor 16 gravin van Holland 
17 overdreven voorliefde 20 vrouwtjesschaap 21 soort hert 22 cachot 25 ongeval 28 propaganda  
30 autocoureur 31 hechtlat 33 Engels bier 35 gewicht 36 tijdperk 38 nageslacht 42 geschenk  
43 soort appel 45 verzamelband 47 oplettend 49 loofboom 50 ik 52 water in Utrecht 54 groot hert  
55 woonboot 56 indien 58 flinke zet 61 plakband 62 Ierland 65 Engelse titel 68 ingesponnen rups  
70 errore excepto 71 schapengeluid. 


