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“ONZE” Joke en Ad kregen een  
Koninklijke Onderscheiding 
 

Wat een verrassing in huize Laurijssen: de burgemeester 
stond op maandag 26 april jongstleden op de stoep. En ook 
een beetje schrikken: “Wat komt zij hier doen?”. 
 
Joke en Ad stonden klaar om naar een voordracht van hun 
kleindochter te gaan, blij dat ze daar naar toe mochten. En 
dan gaat de bel! 
Ad deed de deur open en riep naar zijn vrouw: “Joke er is 
bezoek voor jou”. De burgemeester nam het woord en 
verraste Joke met een lintje, die door haar Ad werd 
opgespeld. De deur werd al bijna weer gesloten maar de 
burgemeester had een dubbele verrassing, ook Ad kreeg 
een onderscheiding. Beiden zijn benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Een gelukwens meer dan waard.  

Joke is al 11 jaar als penningmeester verbonden aan onze Seniorenvereniging, doet de leden-
administratie, is belastinginvulhulp, draait bardiensten, zorgt altijd voor een lekker hapje bij een 
ledenactiviteit en is praktisch bij elke activiteit aanwezig om haar hulp te bieden.  
Ad is organisator van de maandelijkse inloopochtenden voor laptop en tablet, is een grote hulp bij de 
voorbereidingen en tijdens vele evenementen en is fotograaf voor onze Seniorenvereniging. 
Naast vrijwilligerswerk voor onze vereniging hebben Joke en Ad jarenlang vrijwillig werkzaamheden 
voor onder andere Gloria UC verricht. 
Wat zijn wij blij voor hen, ze hebben het verdiend. Geniet ervan, Joke en Ad. 
 

Vanuit het bestuur 
 
Langzamerhand komen alle senioren in aanmerking voor een vaccinatie tegen het coronavirus. Dat 
geeft wat rust en ruimte in de nog steeds benauwende omstandigheden die het virus met zich 
meebrengt. In juni hebben we waarschijnlijk allemaal een tweede prik mogen krijgen: op naar een fijne, 
rustige en zonnige zomer waarin we elkaar weer mogen ontmoeten. 
Of de Seniorenvereniging ook weer activiteiten kan organiseren? We weten het nog niet, nog even 
afwachten geblazen. Maar wij hopen snel weer onze leden te mogen ontmoeten.  
 

  

Jumbo-actie Spek de kas       
 
De actie Spek de kas van Katja en Bart de Bresser heeft voor de Seniorenvereniging 
een bedrag van € 203,38 opgebracht. Daar zijn we heel blij mee.  
Dit jaar geen feestelijke onthulling maar via een filmpje hebben Katja en Bart de 
uitslagen bekend gemaakt. Het filmpje staat nu op de Facebook-pagina van de 
Jumbo dus als je geïnteresseerd bent naar alle uitslagen kun je die daar bekijken.  
Wij willen graag al onze leden bedanken die zo massaal hebben meegedaan met deze actie.  
Dankzij jullie is dit geweldig mooie bedrag bereikt.  
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Spiegeltje, spiegeltje ….. 

Een goede fietsspiegel voorkomt ongevallen en vergroot het fietsplezier 

 

Vanuit de campagne “Spiegeltje, spiegeltje op mijn fiets, zonder  
mij zie je ………” willen wij onze senioren die gebruik maken van 
een elektrische fiets, een zogenaamde e-bike, wijzen op het belang 
om een achteruitkijkspiegel op de fiets aan te brengen. Veel van 
onze senioren hebben een e-bike aangeschaft om vaker lekker 
gemakkelijk buiten te gaan fietsen, geen hinder van de wind, lekker 
opschieten. Fietsen op een e-bike lijkt dan wel gemakkelijk, maar 
het brengt gevaren met zich mee. Op de fietspaden wordt het 
steeds drukker en de snelheidsverschillen tussen de verschillende 
fietsers neemt verder toe.  

Hoe vaak komt het niet voor dat je wordt ingehaald door een sneller rijdende fietser, wielrenner of 
scooter? Zo’n verrassende inhaalmanoeuvre kan een schrikreactie geven waardoor de kans op een 
ongeval toeneemt. Ook het linksaf slaan is voor veel senioren een steeds moeilijker wordende 
beweging. Je moet het gezicht draaien wat vaak tot gevolg heeft dat je “meestuurt” en daardoor niet 
meer rechtdoor fietst. Een achteruitkijkspiegel op de fiets helpt, het biedt veiligheid.  
 
Hierbij een foto met leden van onze fietsploeg. Velen hebben inmiddels een spiegeltje op hun fiets 
laten monteren. 

 

 
E-bike informatiedagen 

Als de maatregelen rond het coronavirus het toelaten zijn wij voornemens om “elektrische fiets-
informatiedagen” te organiseren, een training voor senioren om veilig om te gaan met de elektrische 
fiets. Zo gauw dit mogelijk is, worden jullie hierover nader geïnformeerd.  

 

Het opdragen van missen 
 
Onlangs kwam de vraag naar voren of er nog speciale missen worden opgedragen voor overleden 
leden van onze Seniorenvereniging. Uiteraard doen wij dit nog steeds. Meestal een paar weken na het 
overlijden wordt uit respect en eerbied een mis opgedragen. Deze vindt plaats vanuit de Parochiekern 
O.L. Vrouw van Bijstand in Baarle-Nassau en de parochie bepaalt zelf de datum. De vieringen worden 
vermeld onder de “KERKberichten” in Ons Weekblad (laatste pagina’s). Om een viering bij te wonen 
dient men zich in deze coronatijd vooraf aan te melden.   
 

 



Belastingaangiften 
              
Onze belastinginvulhulpen Joke Laurijssen en Ad Brouwers hebben voor leden van onze vereniging 
afgelopen maand samen 79 belastingaangiften ingevuld, dat zijn er heel wat. Voorafgaande hadden zij 
via KBO-Brabant nog een extra digitale bijscholing gehad om alle wijzigingen en aanpassingen ten 
opzichte van het jaar daarvoor te kennen. En ondanks de coronamaatregelen is het toch gelukt om alle 
leden die hulp vroegen te kunnen helpen. Sommigen kregen thuis bezoek van Joke of Ad, voor 
anderen lukte het om de aanslag op afstand in te vullen. Ze zijn blij dat ze dit hebben kunnen doen. 
 

 

Meerdaagse reis naar de Moezel 
 
Van de werkgroep meerdaagse reizen ontvingen we onderstaand bericht:  

We weten nog niet precies of  de reis naar de 
Moezel die gepland staat voor 31 augustus tot 
en met 3 september definitief door kan gaan. 
Daarover verwachten we binnen enkele weken 
duidelijkheid te hebben. Dan weten we ook of  
er tijdens de reis nog coronamaatregelen in 
acht moeten worden genomen. De eventueel 
nog geadviseerde maatregelen, zoals 
bijvoorbeeld het dragen van een mondkapje, 
dienen door iedereen wel opgevolgd te 
worden. Denk namelijk aan de veiligheid van 
iedereen in de bus en daarbuiten.  

We hopen dat binnenkort alle deelnemers tweemaal gevaccineerd zijn tegen corona. Natuurlijk kan het 
zo zijn dat op enig moment ziekte of andere persoonlijke of familieomstandigheden het onmogelijk 
maken om mee op reis te gaan. Dan kan er uiteraard geannuleerd worden en worden de annulerings-
kosten betaald door een afgesloten annuleringsverzekering. 
Op dit moment staan er 45 personen ingeschreven voor de reis naar de Moezel. En er kunnen in totaal 
57 personen mee in de bus. Nieuwe belangstellenden kunnen zich vanaf nu weer aanmelden tot en 
met 1 juli aanstaande. Dit kan door met Lies van Moorsel contact op te nemen per mail: 
liesvanmoorsel49@gmail.com of telefonisch: 013-5078371 /  06-57874562. Belangstellenden kunnen 
reeds een programma van de reis en inschrijfformulier opvragen bij Lies. De reissom voor de nieuwe 
liefhebbers bedraagt € 407,-- exclusief € 5,-- bijdrage per persoon voor SGR (Stichting Garantiefonds 
Reisgelden). Er zijn 2-persoons kamers en enkele 1-persoons kamers. De toeslag van deze 1-
persoonskamer bedraagt € 69,--.  
Voor alle informatie kun je bij Lies terecht. 
 

 

 

 

Herken je deze foto? 

 

Soms wandel je ergens en dan vraag je je af: waarom  
staan hier nou toch van die borden? En ook nog met de 
aanduiding dat je maar maximaal 60 km mag rijden…… 
op een onverharde weg!  
Herken je dit bord, weet je waar deze foto is gemaakt?  
 
Aan het einde van de nieuwsbrief staat de oplossing! 

 



Onze Puzzel 

De oplossing van de laatste puzzel was: VOGELNESTJE. Er zijn drie winnaars uit de 41 inzenders 
geloot, dit zijn Jos van Gils, Will van Gool en Frits van Hees. Allen van harte gefeliciteerd.  
Deze keer weer een woordzoeker. En ook nu verloten we drie Enclavebonnen van € 10,-- vanuit de 
binnengekomen correcte oplossingen. De oplossing kun je uiterlijk 7 juni aanstaande doorgeven aan 
Lia Vandoninck: per e-mail Lia-Vandoninck@telenet.be of telefonisch 06-51362470.  
Graag met vermelding van naam mét adres, omdat we verschillende leden hebben met dezelfde 
achternaam. Veel plezier met het oplossen van de puzzel die is opgemaakt door de heer Jo Oppers, 
lid van KBO Landhorst met hulde aan de Peel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De woorden zitten horizontaal, verticaal 
en diagonaal in alle richtingen in de 
puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook 
overlappen. Zoek ze op en streep ze af.  
 

De overblijvende letters kunnen in de vakjes worden ingevuld en vormen achter elkaar gelezen de oplossing.  

BEJAARDEN 
BESTUUR 
BILJARTEN  
BOSSEN 
BRABANT 
BUITENLUST 
BUSREIS 
DANSEN 
FIETSEN 
GELUK 
GEZELLIG 
GROENE POORT  
GYMCLUB 
HANDWERKEN 

INFORMATIE 
JEU DE BOULES 
KAARTEN 
KBO 
KERK 
KERSTVIERING 
KIEVITSHOF 
KNUTSELEN  
KOFFIE 
LANDHORST 
LEDEN 
NIEUWS 
ONS 
ONTMOETEN 

OUDEREN 
PEELVREUGD 
PEELWERKER 
PIONIERS 
PUZZELS 
SJOELEN 
STEK 
STICHTING 
TURFSTEKEN 
VLAG 
VOORZITTER 
WANDELEN 
WEBSITE 
ZORG 

 

(Foto is gemaakt om de hoek van de Ezelshoeve, richting bos) 
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