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Het bestuur wens allen een gezond en

Het nieuwe jaar is inmiddels al weer een aantal weken op gang en we hebben de feestdagen in
kleine kring door moeten brengen. Maar de toekomst lacht ons toe, we hebben het volste vertrouwen
in de vaccinaties die in gang zijn gezet om de corona te overwinnen.
Laten we hopen dat dit nieuwe jaar ons bevrijdt van deze pandemie en dat we gezond, mét gezellige
activiteiten in onze La Sallezaal weer samen kunnen komen.

Kerstmis en attenties
Een paar weken vóór de Kerst hebben leden van het bestuur en vrijwilligers ruim 870 attenties
rondgebracht. We hebben toegezegd dat we nog een paar foto’s in de nieuwsbrief van januari
zouden plaatsen. Welnu: hier wat foto’s en

van verschillende kanten ontvingen we op de attenties reacties die we graag met jullie willen delen:
– Bedankt voor de leuke attentie en fijne feestdagen.
– Goedemorgen, Ik wil jullie bedanken voor het kerstpresentje. Allemaal Prettige kerstdagen en ik
hoop op een gezond 2021 voor allemaal.
– Heel hartelijk bedankt voor het mooie kerststukje, de lekkere staaf en goede wensen. Het is een
lichtpunt in deze toch wel sombere en donkere dagen en we waarderen het zeer. Voor jullie
natuurlijk ook fijne feestdagen. Voor het volgende jaar, gezondheid, heel veel gezondheid. Dat we
dan ook weer samen kunnen komen met al onze activiteiten. Nog even volhouden.
– Bedankt en voor jullie allen een goede gezondheid voor 2021.
– Bedankt voor de mooie en fijne attentie.
– Vanmiddag werden wij verrast door de leuke en lekkere eindejaarspremie. Hiervoor onze hartelijke
dank! Veel succes in 2021. Hopelijk wordt het een ander beter jaar!

– Hartelijk bedankt voor de lekkere kerstverrassing. Het smaakt heerlijk (ik heb al geproefd). Ik wens
u allen ook fijne feestdagen.
– Heel erg bedankt voor de leuke traktatie, en de geweldige inzet van de bestuursleden en
vrijwilligers. En dat het hele jaar door. Bij deze wil ik jullie hele fijne feestdagen en een gezond
2021 wensen. Hopelijk kunnen we snel weer de activiteiten oppakken.
– Hartelijk dank voor het mooie bloembakje en de lekkere amandelstaaf.
– Onze kerstwens voor 2020 gaat over warme vriendschap
in een sfeer van begrip steun en vertrouwen
om een nieuwjaar 2021 op te bouwen.
Bijzondere dank voor de mooie kerstattenties.
– Hartelijk dank voor de attentie in de vorm van een banketstaaf. Ook voor jullie goede Kerstdagen
en jaarwisseling en een gezond en actief 2021!
– Hartelijke dank voor het mooie kerststukje en de banketstaaf die we mochten ontvangen. Leuk dat
jullie op deze manier aan je leden denken. Wij wensen jullie in kleine kring met familie Sfeervolle
Kerstdagen en de allerbeste wensen in 2021. Het was een hectisch en onvoorspelbaar jaar
rondom corona. Laten we hopen dat we volgend jaar corona onder controle krijgen.
– Hartelijk dank voor de lekkere banketstaaf en het mooie kerststukje. wij wensen het bestuur
prettige feestdagen en hopen volgend jaar weer een gezellig jaar tegemoet te gaan.
– Hartelijk dank voor de leuke en lekkere kerst attentie.
– Op de eerste plaats mijn beste wensen voor een gezond en goed nieuwjaar. Dat 2021 voor U allen
een prettiger jaar mag worden dan het afgelopene. Ondanks de strenge maatregelen bent U als
bestuur actief gebleven en hebt U ons als leden een paar keer verrast. Het is een heel fijn gevoel
voor ons dat het bestuur zo mee leeft. Ik wil U dan ook hartelijk danken voor de steun en de
prettige contacten die ik mocht ervaren in het vorige jaar.
Dank voor deze warme woorden. Bestuur en vrijwilligers hebben het graag gedaan. We vinden het
belangrijk om ondanks de corona toch het gevoel te hebben er voor elkaar te zijn.

Nog steeds geen activiteiten
Helaas kunnen we nog steeds niets plannen. Op het moment dat de kopij voor deze nieuwsbrief
moest worden ingeleverd hadden Rutte en De Jonge aangegeven dat de lockdown verlengd wordt
tot en met 9 februari. Inmiddels heeft de Belgische regering verkondigd dat het Cultuurcentrum
gesloten dient te blijven tot 1 maart aanstaande. Er kunnen dus nog steeds geen activiteiten
plaatsvinden. We zullen geduld moeten blijven houden.

Heb jij een leuke verzameling of hobby?
In de laatste nieuwsbrief hebben foto’s gestaan van de verzameling kerststalletjes van onze
penningmeester Joke Laurijssen. Heb jij een verzameling of hobby die je wilt delen met de lezers van
onze nieuwsbrief? Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met Aleida Wijkenga:
e-mail secretaris@seniorenbn.nl of telefonisch 06-44125954.

Bezorging van de Ons en de Nieuwsbrief
Vanuit de Seniorenvereniging ontvangen onze leden maandelijks een nieuwsbrief, die samen met de
Ons wordt bezorgd door vele vrijwilligers.
Deze nieuwsbrieven en de Ons, die vanuit KBO-Brabant wordt geleverd, worden bezorgd bij Ad van
Tilborg. Ad regelt de distributie van deze bladen bij vele vrijwilligers die er op hun beurt voor zorgen
dat deze bij jullie op de mat vallen.
We hebben Ad geïnterviewd over de wijze waarop een en ander
plaatsvindt:
Op de laatste maandag van de maand wordt de Ons bij Ad thuis
bezorgd. In totaal 700 exemplaren die moeten worden gedistribueerd
op 27 adressen van vrijwilligers die de Onsen bezorgen bij de leden.
Soms komen de Onsen in de ochtend bij Ad aan, soms in de middag
maar altijd is het hem nog gelukt om deze dezelfde dag af te leveren.
Bij de Ons komt als bijlage de nieuwsbrief. Ook hiervan worden 700
exemplaren bij Ad afgeleverd. Ad telt dan de nieuwsbrieven uit en
maakt stapeltjes voor de bezorgers. Dat is op zich al een karwei want
“die dingen zijn dun en plakken af en toe aan elkaar”. Soms zit er nog
een extra bijlage bij de nieuwsbrieven, dat wordt extra tellen!
Met de uitgetelde stapels Onsen en nieuwsbrieven gaat Ad in de auto
op weg naar de bezorgers, met 27 tassen die hij op volgorde van een
uitgestippelde route dan al in zijn auto heeft gelegd. Hij rijdt zo’n tweeënhalve uur rond om alle
bezorgers te bezoeken, aan te bellen en de tassen af te leveren. De bezorgers weten dat op die dag
de Onsen en nieuwsbrieven binnenkomen. De verst afgelegen plaatsen waar Ad langsrijdt, zijn Klein
Bedaf, Goordonk en Bredaseweg, de rest binnen de bebouwde kom van Baarle. De grootste
leveringen vinden plaats bij Jan van der Kuip en Melanie Staes, aldus Ad.
Al met al is het een hele klus om de Onsen en nieuwsbrieven te distribueren maar Ad doet het graag.
Zo’n week voorafgaande aan de verdeling ontvangt Ad van Will van Gool een nieuw overzichtslijst
waarin wijzigingen van de bezorgadressen zijn opgenomen zodat Ad weet hoeveel exemplaren elke
bezorger moet krijgen. Will houdt ook de lijsten voor de bezorgers up-to-date.
In het gesprek dat we met Will hadden, deelt zij mee dat ze dikwijls contact heeft met Ad en dat het
fijn samenwerken is met hem, hetgeen Ad ook al had aangegeven in ons interview.
Rest nog te vermelden dat er een nieuwe vrijwilliger op Schaluinen is bijgekomen die deze maand is
begonnen met de bezorging.
Wij zijn Ad, Will en alle vrijwillige bezorgers, die er voor instaan dat de Ons en nieuwsbrief elke
maand maar weer op tijd bij de leden aankomen, zeer dankbaar voor hun inzet.

Een foto uit de oude doos, toen ONTMOETEN nog heel gewoon was.

Weet je nog hoe gezellig?

Nieuwe Puzzel
Deze keer een woordzoeker, speciaal op verzoek van een lid van onze vereniging. We zullen
proberen deze afwisselend met een kruiswoordpuzzel te plaatsen. En deze keer verloten we ook
weer drie Enclavebonnen van € 10,-- vanuit de binnengekomen correcte oplossingen.
De oplossing kun je uiterlijk 6 februari aanstaande sturen naar Lia Vandoninck:
per e-mail Lia-Vandoninck@telenet.be of telefonisch 06-51362470.
Veel plezier met het oplossen van deze woordzoeker.

