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Vanuit het bestuur
Tja, we kennen allemaal de regels ten aanzien van de corona en we moeten ons er gewoon bij
neerleggen. Dat valt na bijna een jaar corona niet meer mee. We snakken allemaal naar het gewone
leven mét de activiteiten van de Seniorenvereniging. Maar helaas kunnen we nog niets organiseren.
Het is nog steeds afwachten geblazen. We wensen allen van harte de moed om het nog even vol te
houden. Wees geduldig, wees goed voor jezelf, houd rekening met anderen en blijf gezond.

Leden verzamelen
In de nieuwsbrief van december hebben we foto’s geplaatst van de kerststalletjes die onze
penningmeester Joke Laurijssen verzamelt. We hebben gevraagd of er leden zijn die een hobby of
verzameling hebben en die via onze nieuwsbrief willen laten zien. Een aantal reacties is binnen
gekomen waarvan die van Lina Bink die zowel kerststallen, engelen als communieprentjes verzamelt.
Een bezoek aan haar resulteerde in mooie foto’s van haar uitgebreide verzameling prentjes. We laten
jullie kennismaken met haar verzameling.
Lina heeft honderden prentjes in vele mappen gesorteerd naar soort. In deze nieuwsbrief en die van
maart laten we een aantal zien. Een van de oudste prentjes is onderstaande, gedateerd 5 mei 1898.
Prentjes uit die tijd werden allereerst gedrukt en uitgegeven in Waals-België. Dit prentje is er eentje ter
gelegenheid van een eerste communie.

Een modernere versie is het communieprentje van Lina zelf. De meesten van
onze leden zullen dit soort prentje wel
herkennen. Lina vertelde dat zij deze zelf
heeft mogen uitzoeken uit een boek dat
je daarvoor af kon halen bij drukkerij
De Jong.
Dit soort prentjes werd uitgedeeld ter
gelegenheid van de plechtige communie.
Je zat toen in de zesde klas van de
lagere school. Prentjes waren er voor de
juffrouw, de vriendinnen en de familie.
En “bijzondere mensen” ontvingen een
foto. Toen nog een schaars iets.

Algemene ledenvergadering
In 2020 konden we de geplande algemene ledenvergadering niet door laten gaan. En we hadden deze
uitgesteld tot 31 maart aanstaande. Het ziet er echter niet naar uit dat we daadwerkelijk deze
vergadering op de geplande datum door kunnen laten gaan. Dus is het ook hier afwachten.
Onze penningmeester heeft het jaar 2020 financieel afgesloten en vanwege weinig inkomsten uit
activiteiten en baromzet hebben we over 2020 een negatief saldo van € 2.000,--.
Voor dit jaar hebben we van de gemeente Baarle-Nassau wederom een subsidie toegekend gekregen
zodat we in elk geval de huurkosten voor de La Sallezaal gewoon kunnen doorbetalen.

Belastinginvulhulp
Vanaf 1 maart kunnen de belastingaangiftes weer plaatsvinden.
Binnen onze Seniorenvereniging hebben we twee daarvoor opgeleide belastinginvullers: Joke
Laurijssen en Ad Brouwers. Zij kunnen u eventueel helpen bij het invullen van uw aangifte
inkomstenbelasting.
Deze belastingservice is bedoeld voor alle senioren die de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt.
Het gaat daarbij om eenvoudige aangiften. Ook kun je hulp krijgen bij het aanvragen of wijzigen van de
huur- en/of zorgtoeslag. Je maakt hierdoor optimaal gebruik van belastingaftrekmogelijkheden voor
senioren. Uiteraard wordt rekening gehouden met de opgelegde maatregelen Covid-19.

Dit zijn missieprentjes, die je kreeg als je had gespaard voor broederlijk delen. Via de school had je
een spaarpotje om er wat centen in te sparen voor de missie.

De klussendienst en corona
Het afgelopen jaar 2020 is corona ook een spelbreker geweest voor de mensen die een beroep deden
op onze vrijwilligers van de klussendienst. Verschillende verzoeken hebben we noodgedwongen
moeten weigeren omdat we dan de veiligheidsregels niet of in ieder geval nauwelijks konden
waarborgen voor onze vrijwilligers. Ondanks deze maatregels is het toch nog gelukt om in 2020 in
totaal 25 klussen tot een goed einde te brengen voor de aanvragers. Onze vrijwillige klussers
verholpen o.a. kleine verstoppingen, repareerden een wasmolen, lieten defecte buitenverlichtingen
weer branden, repareerden lekkende kranen, hingen lampen en schilderijen op, lieten klemmende
deuren weer soepel lopen en monteerden nieuwe klinken, veegden laaghangende goten enzovoort.
Uitgangspunt bij deze dienst is altijd dat het kleine klussen dienen te zijn die verholpen kunnen worden
in een aanvaarbaar tijdsbestek. Voor de grotere klussen zal men iemand moeten inhuren uit het
bestaande bedrijfsleven. Helaas moeten we de laatste maanden nog al eens een keer nee verkopen
bij de aanvragen. De reden is dat ook onze vrijwilligers allemaal in de risicogroep vallen van de
heersende pandemie. Mocht je toch echt vast zitten met iets, kun je altijd even informeren of we je ten
dienste kunnen zijn, er wordt dan bekeken en overlegd of we je vraag om hulp kunnen honoreren. Je
kunt hiervoor terecht bij de coördinator van de klussendienst Henk Gulickx: telefoon 013-5078335 of
06-12355768.

Een hele bladzijde uit een van de mappen die Lina bijhoudt. Dit zijn communieprentjes van rond 1920.
Toen nog in zwart-wit.

Nog eens de actie van Jumbo
Katja de Bresser van de Jumbo heeft laten weten dat de actie “Spek de kas van je
vereniging of school” nog doorgaat tot en met de paasdagen, oftewel tot en met
dinsdag 6 april. Dus je kunt je vouchers nog steeds inleveren. En als je daarmee graag
geholpen wilt worden: bewaar ze en stop ze in de brievenbus van onderstaande
bestuursleden. Zij zullen de vouchers dan verzilveren. Je kunt terecht bij:
– Joke Laurijssen, Korenbloemstraat 16 in Baarle-Nassau of bij
– Lies van Moorsel, Generaal Maczeklaan 2 e in Baarle-Nassau (tegenover fietsenwinkel Jansen).
De opbrengst van deze sponsoractie gebruiken we voor al onze leden.

Op de laatste bladzijde nog een gedenkprentje, in 1933 gegeven van vriendin naar vriendin:

Onze Puzzel
De oplossing van de laatste puzzel was: ZOMER IN DE BOL. We ontvingen 45 goede oplossingen van
waaruit er drie winnaars zijn geloot. Het zijn Ellie Brosens, May Hermans en Wil Moonen. Van harte
gefeliciteerd. Lia Vandoninck zal inmiddels de Enclavebon aan jullie hebben overhandigd. Zoals
afgesproken nu weer een kruiswoordpuzzel. En ook deze keer verloten we drie Enclave-bonnen van
€ 10,-- vanuit de binnengekomen correcte oplossingen.
De oplossing kun je uiterlijk 8 maart aanstaande sturen naar Lia Vandoninck: per e-mail
Lia-Vandoninck@telenet.be of telefonisch 06-51362470.
Veel plezier met het oplossen van deze puzzel.

Horizontaal:
1 katachtig roofdier 5 imitatie 10 sporthemd
11 gedeelte 13 grote bijl 14 boerenbezit
16 boom 18 pausennaam 19 muzieknoot
20 troubadour 23 overdreven 24 dierentuin in
Amsterdam 26 fut 27 snedig 29 voorspoed 31
rustteken 32 afslagplaats bij golf
34 eikenschors 36 moerasvogel 37 grappenmaker 39 amfibie 40 boomvrucht 41 gravin
van Holland 42 kort geleden 43 Europeaan 44
loterijbriefje 46 woonboot 48 huid-verdikking
51 zoete lekkernij 53 moeder van Jezus 55
plechtige gelofte 57 lucht-sprong
59 plus 60 fiets met hulpmotor 63 Eerste
Kamer 64 muurholte 66 groet 67 Bijbelse
priester 68 een zeker iemand 69 nauw
71 vervallen woning 72 keukengerei
73 kampeerwagen.

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

Verticaal:
1 speciale speelkaart 2 indien 3 Japans bordspel 4 pl. in Duitsland 6 werelddeel 7 a priori
8 slangvormige vis 9 Grieks eiland 10 slagvaardig 12 claxon 14 zienswijze 15 loofboom 16 stuk grond
17 drankadem 20 Chinees gerecht 21 scheepstouw 22 deel v.h. oor 25 schouwburg 28 vernieler
30 schoenvorm 31 ontvangkamer 33 pl. in Gelderland 35 opvulmiddel 36 incident 38 deel v.e. korenhalm 42 uit naam van 43 groot hert 45 snack met ham en kaas 47 gefrituurde vleesrol 49 claim
50 onverschrokkenheid 52 brandbaar mengsel 54 geestdrift 55 in hoge mate 56 aanwijzend vnw.
58 mannenstem 61 woestijnbron 62 profeet 65 vruchtennat 68 glorie 70 Frans lidwoord 71 knokploeg.

