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Het nieuwe jaar is begonnen met veel beperkingen voor allen thuis maar ook buitenshuis.
Wij wensen ieder een goed en gezond jaar toe.
De Seniorenvereniging kan nog steeds geen activiteiten organiseren maar laten we hopen dat
we over niet al te lange tijd biljarten, fietsen, gymnastiek, koersbal, sjoelen enzovoort weer
kunnen opstarten. We missen het.

Een attentie
Onze coördinatoren, die veel werk hebben verricht het afgelopen jaar, hebben we eens extra
beloond met een doos bonbons. De leden van het bestuur hebben die aan huis afgeleverd.
En die bonbons hebben we ook rondgebracht bij onze 85-jarigen. Ze werden met dank
aanvaard. En hebben ze gesmaakt?

De meerdaagse reis

De duinen van Bergen aan Zee

Hiervoor werd een informatiemiddag over de reis naar
Noord-Holland gepland op 15 januari jongstleden. Maar
die kon helaas niet doorgaan. Besloten is deze middag
te verplaatsen naar zaterdag 19 februari om 14.00 uur.
Ook Dennis Sanders van Brabant Expres zal aanwezig
zijn om informatie te verstrekken. Hij zal op de
informatiemiddag weer brochures meebrengen, maar
zijn jullie nu al geïnteresseerd in het komende
reisprogramma, dan kun je aan Lies van Moorsel
vragen om een brochure per e-mail, met inschrijfformulier. Haar telefoonnummer: 013-5078371 of 0657874562, e-mail: liesvanmoorsel49@gmail.com.
Indien je naar de infomiddag wilt komen dan gaarne
tijdig (best uiterlijk 17 februari) je aanmelden bij Lies
van Moorsel.

Inning contributie 2022
Eind januari wordt de contributie over 2022 geïnd. Dit betreft de automatische incasso.
Het jaarbedrag dat wordt afgeschreven is € 19,-- per lid. Als er een nota moet worden gestuurd,
wordt het bedrag verhoogd met € 1,--. Dan wordt het dus in totaal € 20,--.

Samen uit dineren

Als werkgroep zijn wij voornemens samen met jullie uit dineren te gaan. En we hopen jullie te
kunnen verwelkomen op woensdag 23 of donderdag 24 februari aanstaande in het grand
café van zorgcentrum Janshove aan de Sint Janstraat 6 te Baarle-Nassau waar we kunnen
genieten van een onbeperkt Hollands stamppottenbuffet.
Naast leden van onze Seniorenvereniging zijn ook leden van KBO-Ulicoten van harte welkom.
De deuren van het grand café gaan om 17.30 uur open; aanvang diner is om 18.00 uur.
In het grand café is plaats voor 60 personen.
Het diner bestaat uit:
Voorgerecht:
Hoofdgerecht:

Nagerecht:

Heldere champignonsoep of Heldere groentesoep
Stamppotten naar keuze: Hutspot, Boerenkool en Zuurkool
met Hachee, Spek, Lekkerbekje, Rookworst en Jus
Sorbet met vers Fruit en Slagroom

Door Janshove wordt na afloop nog een gratis kopje koffie of thee aangeboden.
De prijs van het diner is € 20.00 per persoon.
Dit dien je over te maken op rekening van Seniorenvereniging Baarle-Nassau, rekeningnummer
NL48 RABO 103890653 met vermelding van naam en adres.
Contant betalen kan ook bij de penningmeester Jos Klaasen, Kapelstraat 26 te Baarle-Nassau.
Graag in gesloten envelop met erop vermeld: stamppotten, naam en adres.
Consumpties dienen na afloop van het diner afgerekend te worden. Bij voorkeur te pinnen.
- Bij aanmelding dien je je soepkeuze door te geven.
- Heb je een dieet, vergeet dan niet dit te vermelden.
- Je aanmelding is definitief als de betaling binnen is.
Aanmelden is mogelijk vanaf maandag 14 t/m donderdag 17 februari.
Per telefoon bij Lia Vandoninck, tel.nr. 06-51362470 of Alice Stadhouders, tel.nr. 06-12687125.
Afmelden
Eventuele afmeldingen dienen uiterlijk 48 uur van tevoren te geschieden bij Inez Daverveldt,
tel.nr. 06-28956929.
Mocht je geen vervoer hebben, laat het ons weten, wij verzorgen het voor je.
Wij wensen jullie een fijne avond en hopen op een grote opkomst.
De werkgroep.
Je zult het begrijpen: helaas onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen.
Denk aan de QR-code of het vaccinatiebewijs.

Kascommissie 2022
In de Algemene Ledenvergadering van november jongstleden werd gevraagd naar een reserve
lid voor de kascommissie die in dit jaar de financiën 2021 controleert. Helaas bleek niemand
beschikbaar zodat we dit hebben gevraagd via de nieuwsbrief.
Drie personen hebben zich hiervoor aangemeld met Toon van Kaam als eerste. We hebben ze
van harte bedankt en Toon benoemd tot reserve lid. De andere twee personen houden we
graag aan voor het geval dat.

Tijdens de ALV op afstand vergaderen

En er moest gecheckt worden

Er is nog plaats voor een paar foto’s uit de oude doos

Tenslotte onze Puzzel
De oplossing van de laatste puzzel was FEESTMAAND. De winnaars zijn Ludo Reijntjens,
Annie Roelen-Simons en Wil de Wit. Allen van harte gefeliciteerd.
En wil je ook kans maken op een Enclave bon van € 10,--? Stuur dan de oplossing uiterlijk
15 februari 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 schoolvak 6 maand 12 plan 13 bek 14 klap 16 hevig 18 energie 19 Europeaan
21 onzes inziens 22 portemonnee 24 voorzetsel 25 ratelpopulier 26 kampioen 27 Europeaan
28 zangnoot 30 bijwoord 31 de onbekende 33 voegwoord 34 epiloog 37 deel v.e. schip
40 mannetjesbij 41 soort hert 42 imitatie 45 meisje 48 compagnon 49 per adres 50 en volgende
51 Japans bordspel 53 Turks bevelhebber 54 redenaar 56 vaas 57 achter 58 beddengoed
59 slee 60 waterplantje 62 graanafval 63 drinkbakje 65 op de wijze van 66 bijbelse figuur
68 hijstoestel 70 origine 71 land in Europa.
Verticaal: 1 lawaai 2 vogel 3 en dergelijke 4 ontkenning 5 ontzag 7 vermakelijk 8 voordeel
9 bolgewas 10 Engels bier 11 inwonend 15 vorderen 17 soort 18 Europese taal 20 kei
23 United Nations 29 tragedie 32 scheepsschade 35 gravin van Holland 36 jaartelling 38 roem
39 lidwoord 42 tamelijk 43 handgeklap 44 tafelfles 45 beddengoed 46 alsmede 47 vlak 48 land
in Noord-Amerika 52 gevaar 55 eerste kwartier 61 zot 62 toiletgerei 64 kern 65 papegaai
67 aldus 69 oude lengtemaat.

