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Corona
Hoe mooi ook op de foto, we willen er
eigenlijk wel vanaf. De maatregelen van de
Belgische en Nederlandse regering hebben
ons noodgedwongen doen besluiten ALLE
activiteiten op te schorten tot zeker begin
januari 2022.
Hopelijk gaat het de goede kant op.
Wees voorzichtig, houd je aan de richtlijnen
en blijf gezond.

Algemene Ledenvergadering op 24 november jongstleden
Woensdag 24 november hebben we de algemene ledenvergadering gehouden. Circa 40 leden
woonden deze vergadering bij. Het werd een samenvatting van drie vergaderingen, die van 2019
en 2020 konden wegens corona niet eerder gehouden worden. Voorzitter Staf ging in sneltreinvaart door de verslagen van de voorgaande jaren. De aanwezige leden hadden geen op- of
aanmerkingen. Alleen het vinden van een reserve-lid voor de kascommissie stagneerde.

Voorzitter en secretaris

Herdenking overledenen

De kascommissie

Daarna was het tijd voor een warm en hartelijk afscheid van penningmeester Joke Laurijssen.
Staf memoreerde een lange lijst van werkzaamheden die Joke in de elf jaar dat zij actief was
voor de vereniging voor haar rekening nam. Waaronder het verzorgen van de boekhouding,
contributie, nota’s etc.; het bijhouden van de deelnamelijsten van diverse activiteiten en het
bijhouden van het ledenbestand (een hele klus). Verder is Joke bij veel leden bekend omdat zij
helpt bij het invullen van de belastingformulieren. Zij onderhield ook de contacten met het
Cultuurcentrum (nieuwbouw, jaarvergaderingen) en was altijd een half uur tot een uur tevoren
aanwezig om koffie te zetten bij diverse activiteiten en te zorgen voor iets lekkers bij de koffie.
Ook zorgde Joke voor attenties bij belangrijke gebeurtenissen bij de leden. Een kaartje met
inhoud bij huwelijksjubilea en attenties voor vrijwilligers. De lijst is nog veel langer en Joke werd
voor al haar inspanningen beloond met een mooie Enclave bon, een prachtige bos bloemen, en
een mooie ingelijste oorkonde:

Hierbij wordt tot ERELID van de
Seniorenvereniging Baarle-Nassau
benoemd:
Joke Laurijssen – Adriaensen
als erkenning en dank voor haar
bijzondere verdiensten en niet te
stuiten inzet voor de
Seniorenvereniging als bestuurslid en
penningmeester gedurende de jaren
2010 tot en met 2021.
We zijn verheugd dat zij zich ook als
lid blijft inzetten voor onze vereniging.
Het bestuur

Tot slot werden de drie voorgedragen nieuwe bestuursleden met algemene stemmen
aangenomen: Jos Klaasen als de nieuwe penningmeester; Lia Vandoninck die de laatste twee
jaar haar sporen al heeft verdiend met het helpen organiseren van diverse activiteiten, waarbij
met name de catering bij haar in goede handen is; en Wilma van der Hel-Fros.
De Algemene Ledenvergadering werd afgesloten met een muziekoptreden van Ria Toonen. Zij
wist de sfeer er goed in te brengen met haar gezellige muziek. Er werd lekker meegezongen met
bekende liedjes als Het kleine café aan de Haven, Bij ons in Brabant en Down Town.
Bij de door de vereniging aangeboden drankjes had Joke nog gezorgd voor schalen met blokjes
kaas en stukjes worst. Gelukkig heeft ze toegezegd nog een deel van haar activiteiten te blijven
vervullen, want eigenlijk is Joke Laurijssen onmisbaar voor de Seniorenvereniging.

QR-code check

Aandachtige toeschouwers

Ria Toonen

Wie wordt reserve-lid van de kascommissie?
In de Algemene Ledenvergadering is gevraagd naar een nieuw reserve-lid voor de kascommissie
wegens het statutair aftreden van Joan de Haas. An van Gerwen is bereid om aan te blijven en
Rian Voesenek wordt, na reserve-lid te zijn geweest, nu het tweede lid van de commissie.
In de vergadering stelde helaas niemand zich beschikbaar om als reserve-lid aan te treden en
besloten is dit via de nieuwsbrief te vragen.
Wat het inhoudt? Jaarlijks dient het financieel gevoerde beleid van de penningmeester te worden
gecontroleerd. De kascommissie doet dit aan de hand van de boekhouding en de jaarrekening
en brengt hiervan verslag uit op de algemene ledenvergadering. Het kost je een bezoek aan de
penningmeester die toelichting zal geven op het gevoerde beleid. Uiteraard onder het genot van
een kopje koffie. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Aleida Wijkenga, secretaris:
secretaris@seniorenbn.nl of telefonisch 06-44125954.

Contributie vanaf 1 januari 2022
De contributie is tussen 2010 en 2021 niet meer verhoogd en bedraagt voor 2021 € 18,-- voor
leden en € 10,-- voor gastleden. Van deze € 18,-- dienen we bijna € 12,-- af te dragen aan KBOBrabant, onze overkoepelende organisatie.
KBO-Brabant heeft laten weten vanaf 2022 de bijdrage met 1 euro te verhogen, welk bedrag wij
zullen moeten doorberekenen in onze contributie.
Al veel contributiegelden worden geïnd via automatische incasso en een klein gedeelte via een
schriftelijk verzoek tot betaling. Het bestuur wil voor de toekomst graag alle contributies via
automatische incasso laten plaatsvinden.
In de Algemene Jaarvergadering is voorgesteld en door de leden bekrachtigd om de contributie
voor 2022 vast te stellen op € 20,-- indien hiervoor een nota moet worden uitgeschreven en
€ 19,-- bij automatische incasso. Het bedrag voor lidmaatschap gastleden wordt € 11,--.
Mocht je nog geen gebruik maken van automatische incasso en dit wel willen, dan kun je
hiervoor contact opnemen met de penningmeester Jos Klaasen. Dit kan per email
jos.klaasen10@gmail.com of telefonisch: 06-38496342.

Meerdaagse reis naar Noord-Holland
Onze werkgroep ‘meerdaagse reizen’ heeft een keuze gemaakt voor de reis van volgend jaar.
Die vindt plaats van 31 mei t/m 3 juni.
Deze keer blijven we in Nederland, in de prachtige provincie Noord-Holland én op het grootste
Nederlandse Waddeneiland Texel!
Grote voordelen van deze reis zijn: in het voorjaar grote kans op mooi weer, lange dagen, er
wordt Nederlands gesproken, goed begaanbare wegen, interessante uitstappen en niet ver weg.
We lichten alvast een tipje van de sluier op
We verblijven in Bergen aan Zee, in Hotel Meyer ***, 100 meter verwijderd van zee, strand, bos
en duin.
Erg leuke programmaonderdelen zijn een
bezoek aan de Zaanse Schans, de
Broekerveiling, een tocht door het Nationaal
Park de Schoorlse Duinen (Nederlands
hoogste duingebied) met het stille
zonnetreintje, een bustocht (met Nederlandse
gids!) over het Waddeneiland Texel gevolgd
door een wandeling in de ‘hoofdstad’ van
Texel, den Burg.
Op de laatste dag maken we een
stoomtramrit van Hoorn naar Medenblik,
gevolgd door een boottocht van Medemblik
naar Enkhuizen.
Hotel Meyer, Bergen aan Zee

Dit mooie stadje aan het IJsselmeer kun je nog op eigen gelegenheid verkennen.
Onze reis sluiten we weer af met een diner in een uitstekend restaurant.
De prijs
De prijs bedraagt bij een 2-persoonskamer € 475,-- per persoon.
De toeslag voor een 1-persoonskamer bedraagt € 105,--. Er zijn maar twee 1-persoonskamers
beschikbaar, dus best zoveel mogelijk samen op een 2-persoonskamer.

Aanmelden
Heb je belangstelling voor deze reis dan kun je je
hiervoor aanmelden bij Lies van Moorsel,
telefoonnummer 013-5078371 / 06-57874562,
e-mail: liesvanmoorsel49@gmail.com.
Bovendien kun je al een digitale versie en een
inschrijfformulier voor de reis bij haar aanvragen.
Huisjes op de Zaanse Schans

Informatiemiddag
We willen jullie weer uitnodigen om op zaterdag 15
januari 2022 om 14.00 uur te komen luisteren en kijken
naar info over deze reis. Dennis Sanders van Brabant
Expres Reizen zal ons die middag laten meekijken hoe
het programma er uit gaat zien. Kun je nog zelfstandig uit
de voeten en heb je interesse in deze reis, dan kun je het
volledig ingevulde inschrijfformulier zaterdag 15 januari
meebrengen naar de info-middag.
Let wel: onder voorbehoud en met corona QR-code.

Met de ferry naar Texel

Ben je die middag verhinderd, dan graag het volledig ingevulde formulier uiterlijk vóór aanvang
van de infomiddag bij Lies inleveren. Geen formulier aanwezig = niet ingeschreven! Bij meer dan
56 deelnemers gaan we loten en hanteren we dus een wachtlijst. Onze ervaring is dat er altijd
weer leden zijn die, om serieuze redenen, jammer genoeg toch niet kunnen deelnemen aan de
reis. En verder hopen we natuurlijk dat corona niet weer roet in het eten gaat gooien.

Dit jaar bracht de actie van de Rabobank het bedrag op van € 504,22.
We danken al onze leden die hiervoor op onze Seniorenvereniging hebben gestemd.
Het bedrag is besteed aan nieuwe biljartlakens voor onze actieve biljarters.

Nieuwjaarsbijeenkomst met Superbingo
Wij hopen van harte dat de huidige coronamaatregelen per
januari 2022 in zoverre zullen worden teruggedraaid dat
wij onze Nieuwjaarsbijeenkomst met Superbingo op
woensdagmiddag 12 januari 2022 van 14.00 tot 17.00
uur in onze La Sallezaal van het Cultuurcentrum
kunnen organiseren.
Alle leden maar ook andere belangstellenden die de
Seniorenvereniging een warm hart toedragen zijn hierbij
welkom. De zaal gaat open om 13.30 uur.

We starten met koffie en thee met wat lekkers. Tussen de rondes door zorgen we voor hapjes en
drankjes. Op de prijzentafels staan vele prijzen te wachten op een nieuwe eigenaar.
Voor de bingokaarten wordt een bedrag gevraagd van € 0,50 per stuk.
Als afsluiting is er een gratis ronde met als enige prijs een goed gevulde levensmiddelenmand.
Ook hier geldt: er vindt een corona QR-code check plaats.

Nog steeds actie bij
De actie Spek de kas van de Jumbo loopt nog tot 19 januari 2022.
Je kunt de vouchers doneren via de scanzuil in de winkel maar dat kan ook online.
Vind je het moeilijk om gebruik van de scanzuil te maken of online te doneren?
Graag bieden deze dames hulp. Daarvoor kun je de vouchers bewaren en bij hen in de
brievenbus stoppen. Zij zullen dan de vouchers online verzilveren. Je kunt terecht bij:
– Joke Laurijssen, Korenbloemstraat 16 in Baarle-Nassau of bij
– Lies van Moorsel, Generaal Maczeklaan 2e in Baarle-Nassau.
De opbrengst komt ten goede van de activiteiten van onze vereniging.

Vrijdag 3 december jongstleden is het ANWB AutoMaatje in Baarle-Nassau in sobere vorm
officieel van start gegaan. Vanwege de coronamaatregelen is er enkel gekozen voor een
fotomoment: Jeanique van de ANWB, wethouder Sommen, Dienstencentrum Ulicoten, Eveline
Beemster, deelneemster mevr. Anita Murmans en Lies van Moorsel als haar chauffeur voor
het eerste ritje. Nadien was er nog koffie met gebak. Op een later nader te bepalen tijdstip,
wanneer corona geen roet meer in de “uitlaat” gooit, zullen de collega's nog een leuk moment
plannen voor de automaatjes/vrijwillige chauffeurs onder het genot van een stuk taart.

50- of 60-jarig huwelijk
Als het ons bekend is, sturen we aan onze leden die 50 of 60 jaar getrouwd zijn, een felicitatie.
Maar helaas weten we niet altijd of er zo’n gebeurtenis plaatsvindt en wordt er ook geen kaart
gestuurd. En dat is jammer.
We willen je daarom vragen: weet je van zo’n belangrijke gebeurtenis? Laat het ons weten.

En dan komt:

Kerstmis 2021

Nieuwjaar 2022

Wij wensen allen een zalig Kerstmis en een heel fijn Nieuwjaar toe in goede
gezondheid en mét activiteiten binnen de Seniorenvereniging.
Het bestuur.

Onze Puzzel
De oplossing van de laatste puzzel was VOGELTREK. De winnaars zijn Gerda Laurijssen, Elly
Meelker en Maria Oomen. Allen van harte gefeliciteerd.
En wil je ook kans maken op een Enclave bon van € 10,--? Stuur dan de oplossing uiterlijk
30 december aanstaande door 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 verdoving 6 keerzang 12 eens 13 dienstbode 14 borstbeen 16 knaagdier
18 aanwijzend vnw. 19 bouwland 21 plus 22 vorstenzetel 24 Europees Kampioenschap
25 duinpan 26 weggebruiker 27 lof 28 daar 30 voorbij 31 populair 33 buislamp 34 hoofdstad van
Albanië 37 stiekem 40 etcetera 41 een zeker iemand 42 tuinhuis 45 treiteren 48 Japans bordspel
49 overdreven 50 tot en met 51 reeds 53 grote bijl 54 deel v.e. dynamo 56 Turks bevelhebber
57 muzieknoot 58 deel v.h. bestek 59 loofboom 60 100 vierkante meter 62 hevig 63 vochtig
65 knop op het toetsenbord 66 ongevuld 68 gevaar 70 smaldeel 71 roofvogel.
Verticaal: 1 epiloog 2 zeehond 3 compagnon 4 nageslacht 5 halteplaats 7 voortreffelijk
8 sprookjesfiguur 9 Romanum Imperium 10 pl. in Gelderland 11 metaal 15 traag 17 deelteken
18 afgemeten portie 20 bontsoort 23 Oude Testament 29 dierentuin in Amsterdam 32 stijl
35 Europeaan 36 tennisterm 38 roem 39 watering 42 kaartspel 43 uitstalruimte 44 strijdmacht
45 bouwmateriaal 46 Waddeneiland 47 deel v.d. vinger 48 autowerkplaats 52 eerroof 55 niet
parkeren 61 iedere persoon 62 ledikant 64 gesloten 65 gravin van Holland 67 en andere
69 oosterlengte.

