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Vanuit het Bestuur 
 
Hoe blij zijn we dat de meeste activiteiten weer zijn opgestart en hoe enthousiast men hieraan is 
begonnen. En eindelijk kon ook weer de meerdaagse reis plaatsvinden die we vorig jaar moesten 
uitstellen. Ondanks wat “spelregels” zoals het dragen van mondkapjes verliep de reis uitstekend. 
Eén van de medereizigers heeft hiervan een verslag gemaakt, zie onderstaand: 
 

4-daagse reis naar de Moezel  
 
Wat was het weer een mooie reis naar de Moezelstreek! Met André Moors en Lies van Moorsel als 
meer dan uitstekende reisleiders die voor iedereen klaarstonden en met de uitermate deskundige 
en vriendelijke chauffeur Joey vertrokken we op dinsdag. Na een stop met heerlijke koffie en vlaai, 
reden we naar de domstad Keulen waar we na een lunch samen met een gids de stad verkenden. 
Uiteraard waren ook in Duitsland coronamaatregelen van kracht en we konden al direct testen of 
iedereen zijn corona-checkapp en papieren in orde had. Helaas was het daardoor ook niet 
toegestaan om de Dom met groepen te bezoeken, maar dat doen we dan zeker een volgend keer 
in Keulen. En de enkeling die wel alleen de Dom is ingegaan, heeft daar van genoten. Daarna naar 
ons hotel in Alken, waar iedereen kon genieten van een lekker diner. Met een avondwandelingetje 
in het sfeervolle dorpje of een heerlijk glaasje wijn op het terras werd de dag besloten. 
 

      
        Uitzicht over Cochem 
 
De volgende dag reden we naar wat voor velen het hoogtepunt van de reis was: Burg Eltz. Een 
prachtig verscholen sprookjeskasteel op een rots in een vallei. De medereizigers die minder goed 
ter been waren installeerden zich met enige moeite en hulp (want trap af) op het terras. De 
wenteltrappen soms zonder leuning in het kasteel waren voor hen een brug te ver.  



Degenen die wel meekonden genoten van de mooie rondleiding en uitleg, al is luisteren wel een 
uitdaging, zeker als het in het Duits is. En dan naar Cochem waar we bij Onkel Willi een lekker 
soepje en Strammer Max kregen. En daarna of met de kabelbaan mee naar de uitzichttoren of 
lekker shoppen en genieten in het mooie Cochem. Het bezoek aan het mosterd-museum was ook 
zeker de moeite waard. De door Joey voorgestelde wijziging in de rest van het dagprogramma viel 
zeker in de smaak. 
 

 

 
Een mooie rit langs de 
Moezel brengt ons op tijd 
terug naar ons hotel, zodat 
enkele dapperen nog voor 
het eten de steile klim naar 
de Burg Thurant achter ons 
hotel konden bedwingen. 
Iedereen was weer op tijd 
terug voor een lekker diner 
met een glaasje wijn en een 
lekker likeurtje van het hotel. 
De derde dag stond Trier op 
het programma. Een eindje 
rijden, maar zeker de moeite 
waard.   

   De grote markt in Trier 
 
Met de Porta Nigra en de vele andere historische gebouwen die we in het toeristentreintje met 
uitleg bekeken was het een belevenis. Naast historisch was de stad, zeker door de universiteit en 
de jeugd, ook erg gezellig. Menig terrasje werd  bezet en menig winkeltje bezocht. Toch moest de 
terugreis weer aanvangen en zoals gepland werd er gestopt in Bernkastel. Het Spitzhäuschen uit 
1400 was, net als het Rathaus, de kerk en de rest van het centrum, zeker de moeite waard. En de 
apfelstrudel met ijs en slagroom was er heerlijk. Na een mooie terugreis weer genieten van het 
eten in ons hotel met als toetje haha natuurlijk apfelstrudel! De avond werd gevuld door een 
wijnproeverij in het hotel, gepresenteerd door de wijnkoningin van 2019-2021. Veel geleerd en 
respect voor de wijnboeren die elke wijnstok in het steile gebied maar liefst 15 keer per jaar 
moeten bezoeken. 
 

  
   Even uitrusten in Trier    Uitzicht over de Moezel bij Trier 
 
En dan brak de laatste dag weer aan. De koffers werden gepakt en in de bus gezet. Maar we 
hadden nog iets moois in het vooruitzicht. Het Maria Laach Klooster. En mooi was het! Prachtig 
gelegen aan de Laacher See, een indrukwekkende abdijkerk, tuinencomplex, beeldenpark, 
kloosterwinkels (boekhandel, kunstwinkel, tuin- en boerderijwinkel). Een plek waar je wel uren zou 
kunnen rondkijken, maar de lunch riep. En daarna de reis naar Nederland met de verwachte lange 
file bij Keulen, door het wegvallen van een stuk snelweg door de wateroverlast. Gelukkig stopten 
we nog wel even bij de ingestorte spoorbrug van Remagen en reden we een mooie route langs de 
Rijn. Een afsluitend diner kregen we nog in Stevensweert, bij restaurant Int Brookx. Uiteindelijk 
waren we om kwart voor 10 weer voldaan terug in Baarle. 



 
Voor zaterdag 16 oktober aanstaande om 14.00 uur staat er een terugkommiddag gepland voor de 
deelnemers aan deze reis. Graag je even aanmelden bij Lies als je wilt komen. Ook kun je 
opgeven of je een stick met foto's wilt hebben. Heb je zelf een stick met 5GB ruimte, dan kun je die 
even brengen naar Lies of op de dag zelf even meebrengen. Aanmelden en/of stick met 
foto's: Lies van Moorsel, Gen. Maczeklaan 2e in Baarle-Nassau, tel 06-57874562. 
 

 

Enclave koor Baarle-Nassau 
 
Vrijdag avond 10 september was het eindelijk zover…. We konden weer gaan zingen. 
Alle maatregelen werden in acht genomen wat betreft corona en de zaalopstelling was zeer ruim. 
Helaas was het aantal leden om diverse redenen wat minder geworden, echter een eerste 
oefenavond met 36 personen is weer een mooie start van het seizoen. 
Na een toespraak en welkomstwoord van de coördinator Jac Braspenning kon onze nieuwe 
koorleidster cq dirigente Yvonne het eerste nummer aanvangen en Cor Neelen startte als ervaren 
DJ de muziek. 
De stembandjes zaten nog een beetje vast en vele leden moesten nog weer even wennen en de 
juiste maat vinden. Na de koffiepauze, die deze keer was voorzien van een appelflap om de 
feestvreugde van de start te vergroten, waren de keeltjes duidelijk gesmeerd en werd er weer uit 
volle borst meegezongen en klonk hier en daar zelfs al weer een tweede stem. De gezelligheid 
was weer als vanouds terug en vanaf nu gaan de oefenavonden om de twee weken weer 
plaatsvinden op de vrijdag avond in de La Sallezaal. 
 

 
Het was weer gezellig tijdens de koffie, al was het even niet in onze eigen zaal 
 

 

Rik- en Jokerconcours 2021 / 2022 
 
Het jaarlijkse Rik- en Jokerconcours dat samen met Alphen, Chaam en Ulicoten gedurende de 
wintermaanden wordt georganiseerd zal weer door kunnen gaan. Gespeeld wordt er op de 
woensdagmiddagen vanaf 13.30 uur.  
 

    

De planning is als volgt: 
Chaam: 6, 13, 20, 27 oktober en 3, 10 november 
Alphen: 17, 24 november en 1, 8, 15, 22 december 
Ulicoten: 5, 12, 19, 26 januari en 2, 9 februari 
Baarle-Nassau: 16, 23 februari en 2, 9, 16, 23 maart. 
Er is sprake van “vrije inloop”, dus gewoon er op af stappen. 

 

 



Samen uit dineren: high tea in het Spoorhuis 
 
Na een lange coronastop mogen we eindelijk weer starten met "Samen uit dineren"  op donderdag 
28 oktober van 14.30 uur tot 17.30 uur. Er is plaats voor max. 100 personen. 
Allereerst willen we bekend maken dat de werkgroep is uitgebreid met Lia Vandoninck en Inez 
Daverveldt. Wij nemen afscheid van Jeanne van Ginneken en Cor Neelen. Wij willen hen heel 
hartelijk bedanken voor hun inzet en wensen hen het allerbeste voor de toekomst 
 
Wel blijven er nog enkele corona maatregelen van kracht: Blijf thuis als jij of je huisgenoot klachten 
heeft die wijzen op corona. Voor het overige volgen wij de maatregelen van het RIVM. 
 

                     
 
Ons eerste samen zijn vindt plaats in het Spoorhuis aan de Grensweg 30 te Baarle Nassau. We 
laten ons daar verwennen met een uitgebreide high tea. De prijs voor deze high tea is € 20,--. 
Er wordt voor ons geserveerd: 

soepje-quiche-glaasje tomaat /mozarelle /serranoham /pestomayonaise 
goed gevulde wrap-diverse belegde sandwiches-diverse harde broodjes 

scones met clotted cream en jam 
fruitsalade-petit fours-cake-chocolade-taartjes-koekjes 

Natuurlijk kun je onbeperkt genieten van diverse soorten thee en koffie. 
 
Je kunt je hiervoor uitsluitend telefonisch aanmelden vanaf maandag 4 t/m vrijdag 8 oktober  
bij Lia Vandoninck tel. 06-51362470 of Alice Stadhouders tel. 06-12687125. 
Lia de gehele week, behalve dinsdag en vrijdagochtend; Alice niet op dinsdagmiddag. 
 
Het bedrag voor de high tea dien je vooraf over te maken voor 21 oktober op de rekening 
van Seniorenvereniging Baarle-Nassau: NL48 RABO 0103 8906 53 onder vermelding van “samen 
uit high tea’en” en je naam en adres. Contant betalen kan ook bij de penningmeester Joke 
Laurijssen, Korenbloemstraat 16 te Baarle-Nassau. Graag in gesloten envelop met erop “Samen 
uit high tea’en en je naam en adres. Je aanmelding is definitief als de betaling bij de 
penningmeester is ontvangen. 
Overige consumpties dienen na afloop van de high tea afgerekend te worden bij de eigenaar. 
 
Afmeldingen dienen 48 uur van te voren  te geschieden bij Inez Daverveldt tel. 06-28956929. 
Restitutie is daarna niet meer mogelijk. 
Mocht je geen vervoer hebben laat het ons weten wij verzorgen het voor je. 
Kom je op de fiets dan is deze locatie te bereiken via het Bels lijntje. 
Kom je met de auto: bij het Spoorhuis is voldoende parkeergelegenheid 
 
Wij wensen jullie fijne een middag en hopen op een goede opkomst. 
 



Inloopochtenden voor computer, tablet en mobiel telefoon 
Na anderhalf jaar stil te hebben gelegen, ook om de reden die u allen wel weet, is het fijn dat we 
de inloopochtenden voor computer, tablet en mobiele telefoon weer kunnen opstarten. 
Het is de bedoeling dat we weer inloopochtenden organiseren voor de mensen die hier vragen 
over hebben. We installeren geen programma`s en lossen geen storingen op. We willen je wegwijs 
maken in de standaard programma’s en eventuele apps op de telefoon.  
Deze inloop is op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. We willen starten op 12 oktober 2021. 
Wel graag je hiervoor opgeven, zodat we weten of er voldoende belangstelling is om deze activiteit 
op te starten. Dit kan via mail of telefonisch: Ad.laurijssen1@kpnmail.nl, tel. 013-5078525. 
Graag vóór 1 oktober aanstaande. 
 

 

Je contributie retour via VGZ 

Ook dit jaar is het nog mogelijk om je contributie voor de Seniorenvereniging van € 18,-- terug te 
ontvangen als je bij de VGZ een aanvullende verzekering hebt afgesloten. Als je alleen een 
basisverzekering hebt afgesloten, dan geldt dit aanbod niet. KBO-Brabant heeft hiervoor op de site 
een artikel opgenomen.  
Denk je hiervoor in aanmerking te komen? Ga dan naar www.kbo-brabant.nl  en vul in het 
zoekprogramma VGZ in. Het artikel komt dan tevoorschijn en de rest spreekt voor zich.  
Maar als je digitaal niet zo handig bent, kan KBO-Brabant je helpen. Bel dan met 073 - 6444066. 

 

        
            Hopelijk spoedig weer even gezellig als voorheen 

 

Blijf oppassen voor fraude via de mail, WhatsApp en telefoon! 
Steeds meer blijkt dat er via e-mails en apps verzocht wordt om geld over te maken.  
Het e-mailadres van de afzender ziet er dan precies hetzelfde uit. En ook de app lijkt echt. Met 
gewoon de voornaam als aanhef. 
Waarschuwing 1 
Maak nooit zomaar geld over, bel eerst met de afzender. Die kan je snel genoeg vertellen of het 
waar is. Spreek ook met elkaar af dat je elkaar nooit via de mail of app om geld zult vragen. Of om 
gevoelige andere gegevens. 
Gooi zulke mails meteen weg en leeg ook je 'prullenbak' meteen. En waarschuw anderen dat het 
gebeurd is, dan zijn ze ook alert. 
Waarschuwing 2 
Houd altijd in de gaten van wie je mail krijgt. Als het een raar adres is, niet reageren en meteen 
weggooien, en de afzender aanmerken als Spam. Dan wordt het de volgende keer geweerd. En 
leeg je Spam-mapje in de mail ook regelmatig. 
Waarschuwing 3 
En nu we het toch over fraude hebben: als je door Microsoft gebeld wordt met een verhaal over 
software die vernieuwd moet worden of met andere smoezen: dat is altijd fraude. Microsoft belt 
nooit. Meteen ophangen. Als dat onbeleefd voelt kun je nog zeggen: 'Ik heb geen interesse' en 
daarna meteen afbreken. 
En pas ook op als banken bellen, dat doen ze namelijk ook bijna nooit. Geef over de telefoon zéker 
nooit gegevens. En als je op een of andere manier onder druk wordt gezet, hoe vriendelijk ook: 
dan is er vooral iets mis. Breek af door te zeggen dat je zelf wel contact zult opnemen met je bank. 

mailto:Ad.laurijssen1@kpnmail.nl
http://www.kbo-brabant.nl/


Onze Puzzel 
 
De oplossing van de laatste puzzel was: ZOMERHUISJE. De winnaars zijn Frans Pistorius, José 
van de Werf en Germana Bayens. Allen van harte gefeliciteerd. En ook nu verloten we drie 
Enclavebonnen van € 10,--. De oplossing kun je uiterlijk 10 oktober aanstaande doorgeven aan  
Lia Vandoninck: per e-mail Lia-Vandoninck@telenet.be of telefonisch 06-51362470.  
Graag met vermelding van naam mét adres. Veel plezier met het oplossen van de puzzel. 
 

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

Horizontaal: 1 linie 6 pl. in Overijssel 12 dikke vloeistof 13 dierlijke uitwerpselen 14 gard  
16 eindbedrag 18 kreet 19 sluis 21 boven 22 telwoord 24 luitenant 25 teer 26 loon 27 vragend vnw. 
28 slee 30 eerste kwartier 31 populair 33 reeds 34 deel v.e. geschrift 37 aldoor 40 tijdperk 41 een 
zeker iemand 42 fakkel 45 zeemacht 48 senior 49 Oude Testament 50 vanwege 51 motorschip  
53 kraan 54 verbond 56 kuil 57 rondhout 58 oxidatie 59 ingenieur 60 Turks bevelhebber 62 tochtje 
63 eikenschors 65 op de wijze van 66 motto 68 melkklier 70 kracht 71 sieraad. 

Verticaal: 1 werelddeel 2 pl. in Gelderland 3 nummer 4 lokspijs 5 vaste lezer 7 voortreffelijk  
8 troefkaart 9 Gedeputeerde Staten 10 kopergravure 11 stijloefening 15 zangspel 17 bedevaart-
plaats 18 leemte 20 bijnaam 23 Japans bordspel 29 deel van Oostenrijk 32 land in Afrika  
35 pausennaam 36 grappenmaker 38 glorie 39 naaldboom 42 laks 43 reiziger 44 deel v.d. keel  
45 seinalfabet 46 hobbyist 47 tandglazuur 48 later 52 kuststrook 55 lidwoord 61 Engels bier  
62 korte snelle beweging 64 einder 65 grote papegaai 67 daar 69 laagtij. 
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