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High tea in het Spoorhuis op donderdag 28 oktober
Eindelijk was het zover en konden we na een lange rustperiode vanwege de coronamaatregelen onze activiteit ‘Samen uit Dineren' weer opstarten.
Op donderdag 28 oktober zijn we met 73 senioren voor een High Tea naar het Spoorhuis aan
de grens vertrokken, de gezellige bistro in de voormalige, gerestaureerde douaneloods aan het
Bels Lijntje in Baarle-Nassau. Het Spoorhuis heeft een rijk verleden qua historie. Dit maakt het
tot een extra bijzondere locatie voor een gezellige lunch en een unieke locatie voor ons
samenzijn.

We werden welkom geheten door Lia Vandoninck en
Raf, eigenaar van het Spoorhuis, heeft ons daarna
verteld hoe de middag zou verlopen, een High Tea
met warme en koude gerechten en inderdaad het
was een overvloed aan eten en de verzorging was
TOP. Raf en team proficiat!!!
Vooraleer we gingen smullen heeft onze voorzitter
Staf van Aelst, Jeanne van Ginneken en Cor Neelen
bedankt voor hun jarenlange inzet voor de activiteit
'Samen uit Dineren’. Zij hebben het destijds na een
opstart door André Moors samen met Alice
Stadhouders opgezet en het dit jaar doorgegeven
aan Alice en de dames Lia Vandoninck en Inez
Daverveldt.

Het was een geslaagde middag en zeker voor herhaling vatbaar, iedereen genoot van de
geserveerde lekkernijen en ging met een tevreden gevoel naar huis.
De volgende ‘Samen uit Dineren’ staat gepland voor februari 2022. Volg onze nieuwsbrief in
december en januari.

Er werd genoten van de High Tea en de plankjes met lekkernijen waren zo leeg.

Inloopochtend laptop, tablet, Ipod of telefoon
Er zijn ondertussen al twee sessie geweest, met voldoende
deelnemers. Het is dan ook telkens weer even opfrissen, of hoe
was het ook alweer.
Voor de goede orde: het is geen cursus maar we proberen in te
spelen op de vragen die je hebt. Ook kunnen we niet alles
oplossen, zeker als het hardware problemen betreft.
De vragen zijn ook telkens zeer divers en we moeten ons ook
wel eens achter onze oren krabben.
Maar tot nu toe is men tevreden en daarom menen we dat we
op deze voet verder kunnen gaan.
De inloop in december is op dinsdag 14 december van 10.00 uur tot 12.00 uur in de
La Sallezaal van het Cultuurcentrum.
De kosten bedragen 70 cent en dit is dan voor de koffie of de thee.
Wel even doorgeven dat je komt zodat we het een en ander kunnen plannen.
De doelstelling is maximaal 2 deelnemers per instructeur, zodat we ieder zo veel mogelijk
aandacht kunnen geven.
Zijn er te veel deelnemers dan word je als eerste op de volgende bijeenkomst gepland.
Je wordt een paar dagen voor de inloopochtend altijd nog even gebeld.
Graag opgeven vóór 7 december aanstaande bij Ad Laurijssen, telefoon 013-507825 of via
email: ad.laurijssen1@kpnmail.nl.

Kerstviering in Den Engel

Traditiegetrouw hielden we ons kerstdiner bij De Lindeboom maar dat is niet meer mogelijk.
Gelukkig kunnen we terecht bij Restaurant Den Engel en daar zijn we erg blij mee.
De Kerstviering vindt plaats op vrijdag 17 december aanstaande om 13.00 uur.
Wil je er ook bij zijn? Je bent van harte welkom.
De zaal gaat open om 12.30 uur en het programma start om 13.00 uur. De kosten hiervoor
bedragen € 21,50 per persoon.
Na een welkomstwoord door onze voorzitter Staf van Aelst beginnen we met het diner dat er als
volgt uitziet:

Tomatensoep of groentesoep
Kipschnitzel met champignonroomsaus
of
Gevulde tongscharrolletjes met mousselinesaus
Dessert van de chef

Bij Restaurant Den Engel worden de consumpties met muntjes betaald. Bij binnenkomst voor
het diner ontvang je 2 muntjes, waarmee je de consumpties kunt afrekenen. Voor koffie, thee
en frisdrank betaal je met 1 muntje, voor wijn en bier worden 1,5 muntjes gevraagd. Extra
muntjes zijn ter plaatse bij Lies van Moorsel, bestuurslid, te verkrijgen voor € 2,50 per stuk.
Je ontvangt bij binnenkomst een lotje voor de GRATIS LOTERIJ die in de loop van de middag
wordt gehouden.
Ook wil men graag tevoren weten welke keuze je maakt ten aanzien van het diner. Je geeft dus
vooraf je keuze aan tussen tomatensoep of groentesoep en tevens tussen kipschnitzel of
tongscharrolletjes.
Opgeven vóór 1 december aanstaande bij Joke Laurijssen. Je kunt je opgeven via e-mail:
joke.laurijssen@kpnmail.nl en betalen via de bank of met contant geld in een envelop op het
adres Korenbloemstraat 16 in Baarle-Nassau. Banknummer Seniorenvereniging BaarleNassau: NL48RABO 0103 8906 53.
In beide gevallen vermelding van naam en adres en de keuze voor het menu!

Kerstverrassing voor onze
85-jarigen
Onze bestuursleden brengen jaarlijks rond
Kerstmis een attentie naar de leden van 85
jaar of ouder. Dit jaar komen we de attentie
bezorgen tussen 10 en 15 december
aanstaande.

In december geen Ons
We ontvingen van KBO-Brabant het bericht dat men heeft moeten besluiten voor het jaar 2022
slechts 10 in plaats van 11 keer de Ons te laten uitkomen. Redenen zijn de afnemende
advertentiekosten en de pandemie. Men heeft besloten de januari-editie, die gepland was voor
bezorging in december, te laten vervallen. Dat houdt in dat er in december geen Ons wordt
bezorgd. Wij bezorgen wel de nieuwsbrief in december.
Ontvang jij digitale nieuwsbrieven?
Soms is het nodig om een extra digitale nieuwsbrief rond te sturen omdat het nog te lang duurt
voordat de volgende Ons met nieuwsbrief wordt bezorgd. Zo houden we jullie volledig op de
hoogte van alle informatie. Helaas bereiken de digitale nieuwsbrieven niet alle leden van onze
Seniorenvereniging. Sommige leden hebben hun emailadres nog niet doorgegeven, anderen
zijn niet in het bezit van een emailadres.
Wij vragen jullie dan ook om, als je dit jaar nog geen digitale nieuwsbrieven hebt ontvangen (en
wij dus geen emailadres van je hebben), je emailadres door te geven aan het secretariaat:
secretaris@seniorenbn.nl.

NIEUWJAARSVIERING

We zullen het exact vermelden in onze nieuwsbrief
van december, maar noteer het alvast in je agenda:
Nieuwjaarsviering met Super Bingo op woensdagmiddag 12 januari 2022 in de La Sallezaal van het
Cultuurcentrum.

Informatiedag Meerdaagse reis
Nog nagenietend van de reis naar de Moezel heeft de werkgroep ‘meerdaagse reizen’ alweer
bekeken waar de reis het volgende jaar naar toe zal gaan. En dit keer is gekozen voor een reis
binnen Nederland, en wel naar de prachtige provincie Noord-Holland én op het grootste
Nederlandse Waddeneiland Texel! De reis staat gepland voor 31 mei t/m 3 juni 2022.
Op reis in het voorjaar betekent veel kans op mooi
weer en lange dagen. Tijd om ’s avonds nog even
over het strand in Bergen aan Zee te wandelen.
Informatiemiddag
We geven zaterdag 15 januari 2022 om 14.00 uur
nadere informatie over de reis en ook uitgebreid in de
nieuwsbrief van december aanstaande.
Maar: noteer de informatiemiddag en de reisdata
alvast in je nieuwe agenda.
Hotel Meyer in Bergen aan Zee

ANWB AUTOMAATJE BINNENKORT VAN START
Op 3 december aanstaande start binnen de
gemeente Baarle-Nassau ANWB AutoMaatje.
Het doel van ANWB AutoMaatje is om
mensen, die nu te vaak gedwongen thuis
zitten omdat ze minder mobiel zijn, weer te
laten deelnemen aan het sociale en
maatschappelijke verkeer. ANWB AutoMaatje
is een vervoersservice waarbij lokale
vrijwilligers met hun eigen auto minder
mobiele inwoners vervoeren.
Ben je zelf minder mobiel en voor vervoer afhankelijk van anderen? Moet je daardoor te veel
thuisblijven? Met ANWB AutoMaatje kom je weer onder de mensen!
Hoe kan je gebruik maken van ANWB AutoMaatje?
Wil je naar de kapper, op familiebezoek, winkelen in de buurt of heb je een afspraak in het
ziekenhuis of bij de fysiotherapeut? Wil je naar een museum, park of andere gewenste locatie?
Tegen een vergoeding van € 0,30 per km. plus eventuele parkeerkosten rijden vrijwilligers uit de
buurt je met hun eigen auto.
Wil je nadere informatie over de mogelijkheden van vervoer of wil je misschien ook vrijwilliger/
chauffeur worden? Bel of mail: Dienstencentrum Ulicoten Annick, Christiane, Ingrid 0135196316 / Info@dienstencentrumulicoten.nl of dorpsverbinder Eveline Beemster 06-45160623

Seniorenjournaal
Graag wijzen wij op het bestaan van het Seniorenjournaal. Dit is een dagelijkse nieuwsbrief
boordevol nieuws waar het senioren betreft, verzameld uit allerlei media in heel Nederland. Ook
KBO-Brabant wordt regelmatig genoemd.
Het is echt zeer de moeite waard. En je kunt er geheel gratis een abonnement op nemen!
We verwijzen je graag naar de site www.seniorenjournaal.nl.
Een aantal onderwerpen die worden behandeld: wonen, zorg, vitaliteit, diensten, pensioen en
anderen. Ga eens kijken op de site, laat je verrassen en geef je op voor dagelijkse informatie.

Onze Puzzel
De oplossing van de laatste puzzel was KRUISSPIN. De winnaars zijn Annemie van Aelst,
Diny Zoontjes en Cees de Swart. Allen van harte gefeliciteerd. En ook nu verloten we drie
Enclavebonnen van € 10,--. De oplossing kun je uiterlijk 3 december 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 louwmaand 6 kruiderij 12 Ned. omroep 13 strook 14 mannetjesbij 16 houten wig
18 zenuwtrek 19 Bijbelse priester 21 of dergelijke 22 flauw 24 grondtoon 25 deel v.h. hoofd
26 betrekking 27 moerasplant 28 als onder 30 vruchtbeginsel 31 voegwoord 33 errore excepto
34 kuststrook 37 onderwijzer 40 vrouwtjesschaap 41 jaartelling 42 meisje 45 in het nauw
gebracht 48 tegenover 49 landbouwwerktuig 50 luitenant 51 rivier in Rusland 53 grote papegaai
54 sein 56 een zekere 57 lectori salutem 58 nummer 59 oosterlengte 60 gravure 62 rekenteken
63 moerasvogel 65 in hoge mate 66 vrouwtjesaap 68 leidsman 70 danig 71 gevierd sporter.
Verticaal: 1 sportman 2 grappenmaker 3 ultraviolet 4 woonboot 5 Europeaan 7 herkomst
8 droog (van wijn) 9 overmatig 10 pl. in Gelderland 11 Europese vrouw 15 Spaanse groet
17 opgestelde rij 18 opschrift v.e. boek 20 babydoek 23 zangnoot 29 toename 32 schenkkan
35 dicht 36 hooghartige houding 38 hok met gaas 39 deel v.e. korenhalm 42 drinkbehoefte
43 aandrang 44 landbewerking 45 huidblaasje 46 vitrine 47 bloedgever 48 aangeboren gave
52 Europees land 55 Nieuwe Testament 61 plaaggeest 62 Chinees gerecht 64 abonnee
65 Europeaan 67 pro Deo 69 lidwoord.

Onder het motto

kunnen we elkaar blijvend steunen

