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Vanuit het bestuur 
We beginnen met jullie op de hoogte te brengen van een aantal activiteiten die onlangs binnen 

onze De La Sallezaal hebben plaatsgevonden. 

 

Algemene ledenvergadering 
 

Op woensdag 20 april jongstleden vond de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij ruim 50 
leden aanwezig waren. Er werd gestart met koffie of thee met een heerlijk warm worstenbroodje. 
Daarna opende voorzitter Staf van Aelst de vergadering met een hartelijk welkom. Het was nog 
maar kortgeleden, in november 2021, dat we in verband met de corona de vorige algemene 
ledenvergadering hebben gehouden over de jaren 2019 en 2020 maar nu lag voor ons de 
verantwoording over het jaar 2021. 
 

 
 
Na het welkom heten gaf de voorzitter aan dat we medio mei weer alle coördinatoren van de 
activiteitengroepen zullen uitnodigen voor een gesprek om te praten over de afgelopen corona-
jaren en de nieuwe start dit jaar. De groepen zijn alle weer enthousiast begonnen en het is goed 
even stil te staan bij het heden en de plannen voor de toekomst. 
De voorzitter geeft verder aan dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden en dat lijkt 
ook zo te zijn bij andere verenigingen. Binnen onze vereniging hebben we al meerdere keren een 
oproep gedaan voor het bezetten van de bardienst maar daar heeft helaas niemand op 
gereageerd. Vanuit de meeste activiteitengroepen wordt er door een van de deelnemers zorg 
voor gedragen dat men tussentijds of aan het eind van de activiteit gezamenlijk koffie kan 
drinken. Maar dit lukt helaas niet bij alle activiteiten wanneer er geen bardienst geregeld is. Dit zal 
zeker een belangrijk besprekingspunt worden tijdens het komend coördinatorenoverleg. 
 

 

Na de opening stonden we stil bij de leden van onze vereniging 
die zijn overleden vanaf de vorige vergadering. Zij werden 
herdacht door het noemen van hun namen door Wil van Gool-de 
Jong, die daarbij ook een passend gedicht voordroeg. 
Vervolgens werden de agendapunten aan de orde gesteld die 
bijna zonder op- of aanmerkingen door de vergadering werden 
geaccordeerd. Slechts één vraag kwam er over een onderdeel 
van de financiën, die naar voldoening door de penningmeester 
kon worden beantwoord. 



De kascommissie, vertegenwoordigd door Toon van Kaam, gaf een toelichting over het financieel 
beleid over 2021. Tijdens een bezoek aan de penningmeester 2021 Joke Laurijssen-Adriaensen 
werden alle gegevens gecontroleerd. Er werk nauwkeurig boekgehouden met een transparant 
overzicht van alle inkomsten en uitgaven over 2021, aldus de kascommissie.  
Voorgesteld werd het voltallige bestuur decharge te verlenen over het financieel gevoerde beleid 
in 2021, hetgeen met applaus werd bekrachtigd. 
Toon van Kaam voegde er nog aan toe dat het een hele klus voor de nieuwe penningmeester zal 
zijn om de nauwgezetheid van Joke te kunnen evenaren. 
Het jaarprogramma 2022 werd doorgenomen en de voorzitter lichtte een aantal onderdelen toe, 
zoals de goed bezochte activiteiten “Samen uit Dineren” en de meerdaagse busreis. 
Gelukkig kan in deze zomer, op 19 augustus aanstaande, ook weer de jaarlijkse barbecue 
worden georganiseerd. 
Daarna kwam het vaststellen van de contributie voor 2023 die gehandhaafd kan blijven op € 19,-- 
voor leden en € 11,-- voor gastleden. Ook hierover geen verdere op- of aanmerkingen. 
 

 

 
Tenslotte de bestuursverkiezing. 
Aftredend en niet herkiesbaar is 
Lies van Moorsel en aftredend en 
herkiesbaar voor de komende drie 
jaar zijn Inez Daverveldt-Meesters 
en Aleida Wijkenga. Zij worden bij 
acclamatie herkozen. 
 

 
 
Waarna het afscheid van Lies van Moorsel plaatsvindt. Staf 
geeft met volle waardering een opsomming van de activiteiten 
die Lies voor de seniorenvereniging in de afgelopen jaren heeft 
verricht waaronder het organiseren van vele activiteiten en het 
coördineren van de door de seniorenvereniging georganiseerde 
wekelijkse fietstochten. Gelukkig heeft zij aangegeven vele van 
deze activiteiten te willen blijven begeleiden en zij gaf aan dat 
wij haar daarvoor in de toekomst blijvend “aan de jas mogen 
blijven trekken”. Dank Lies voor je positieve en actieve inzet, wat 
werd bekrachtigd met een mooie bos bloemen, een paar 
Enclave bonnen en applaus vanuit de vergadering.  

 
  Na een korte pauze waarin drankjes en hapjes werden gepresenteerd werd het woord gegeven   
  aan de heer Jan Willem Storm van Leeuwen. Hij voerde ons mee over het ontstaan van de   
  poosplaatsen langs het Merkske en de Mark van de 
bron tot aan Breda, plaatsen om even stil te staan bij de 
grote stenen waarin gedichten gebeiteld staan.  
Het was een zeer interessante presentatie met hele 
mooie door hemzelf gemaakte foto’s en er werd volop 
genoten van de fraaie beelden van de 21 poos-plaatsen 
aan de Mark die toch allemaal erg in de buurt liggen: 
vanaf Merksplas tot aan Breda. Zij nodigen de 
toevallige voorbijganger, fietser en wandelaar uit om 
even stil te staan bij het gedicht, het uitzicht en sfeer 
van die plaats. Jan Willem dank voor deze mooie 
presentatie.  

   
  We hebben de vergadering verder gezellig met een drankje afgesloten. Het was goed om elkaar   
  weer te ontmoeten. 
 



Biljarten – K.O.T.    (Krijt Op Tijd) 
 
Onlangs werd het laatste toernooi afgerond. En Bou van Gorp schreef voor ons hierover een 
verslag dat we graag plaatsen: 
 
In het seizoen 2021-2022 hebben we de handicapcompetitie op 24 maart kunnen afsluiten. Door 
de zowel Nederlandse als Belgische coronamaatregelingen werd de competitie regelmatig 
onderbroken. Ook door de vele ziekmeldingen moest het middagprogramma dikwijls aangepast 
worden. Toch wist Mosje iedere keer weer een volwaardig middagprogramma in elkaar te 
toveren, hiervoor de complimenten.  
De winnaar van deze handicapcompetitie werd nieuwkomer Ad van Hoek en een gedeelde 2e 
plaats werd behaald door Theo Blaas en Mosje Geerts. 
Jammer genoeg konden we door de coronamaatregelen geen Kersttoernooi doen en moeten we 
die bewaren voor het volgend seizoen.  
Volgend op de handicapcompetitie konden we wel het 3-banden toernooi organiseren. Hiervoor 
hadden zich 16 personen opgegeven waardoor we 2 poules van 8 personen kregen en eenieder 
7 wedstrijden in de poule kon spelen. Daarna werden de kwartfinales gespeeld en uiteindelijk de 
halve finale en de finale. De hoogste serie werd gehaald door Kees Vermonden met een serie 
van 7. En de kortste partij was voor Marcel Thomassen die zijn partij in 5 beurten uit wist te 
maken. 
In de troostfinale speelden Jos Verheijen en Mosje Geerts en wist Jos de overwinning na 2 
gewonnen partijen naar zich toe te trekken en veroverde hiermee een welverdiende 3e plaats. 
In de finale kwamen Kees Vermonden en de grote verrassing van het toernooi Walter 
Poppelaars. Walter had een uitstekend toernooi gespeeld en wist dat ook af te sluiten met de 
eindoverwinning en dus veroverde hij de 1e plaats. 
 

          
                                               PROFICIAT HEREN 
      1e plaats Walter Poppelaars (in het midden), 2e plaats Kees Vermonden (rechts)  
      en 3e plaats Jos Verheijen (links). 

 
 Rest ons nog een afsluitende vergadering op donderdag 19 mei en de afwerking van de  
 regiocompetitie die we op dinsdagmiddag doen. Tot 1 augustus is het op donderdag-, en  
 vrijdagmiddag vrij biljarten en gaan we ons opmaken voor het volgend seizoen.  
 Wie graag een potje wil biljarten kan informeren bij Bou van Gorp tel. 06-10325120 of kijk op 
 de site van de Seniorenvereniging waar je ook alle informatie vindt. 



 
 

 
 
Toezicht bij de finales  

 

 

Het Enclavekoor zingt weer 
 
Anton van de Ven gaf ons een inkijkje die we in Ons Weekblad hebben laten opnemen. We willen 
jullie die niet onthouden: 
Na woelige tijden vol onzekerheden en onverwachte veranderingen kwamen de leden van het 
Enclavekoor begin april weer bijeen om samen te zingen. Niet alleen het zingen is van belang 
maar vooral het gezellig samen zijn is bij het Enclavekoor van groot belang. We zingen oude 
liedjes – zoals de smokkelaar. Onze dirigente Yvonne heeft een begin gemaakt om een paar 
nieuwe liedjes toe te voegen aan het totaal van 100 liedjes.  
 

 
 

De liedjes die dan vervangen worden, worden opgeslagen in een digitaal archief. Want van de 
coronacrisis hebben we geleerd dat je met het onverwachte rekening moet houden. 
Immers die crisis heeft veel ellende veroorzaakt en ook het verenigingsleven is niet gespaard 
gebleven. Velen zochten andere bezigheden. Het Enclavekoor is gelukkig niet erg getroffen, van 
de 54 leden hebben 42 zich weer gemeld!! Wat gezelligheid toch kan doen!!  
We hopen dat zich nieuwe leden zullen melden om iedere 14 dagen op vrijdagavond ons koor te 
komen versterken. Minder talent? Van belang bij het Enclavekoor is een goed humeur en een 
bijdrage aan de gezelligheid.  
Onze coördinator Jac Braspenning (06-24325471) verstrekt graag nadere bijzonderheden en de 
dirigente Yvonne zorgt voor de rest. 
Met vriendelijke groeten van het Enclavekoor. 
 



Uit dineren bij De Kluis 
 
Alice, Inez en Lia hebben weer een mooi programma samengesteld: 
 
Op donderdag 30 juni en woensdag 6 juli aanstaande gaan 
we dineren bij het gezellige eetcafé "De Kluis", Dorpsstraat 
32A te Ulicoten. Waar we gaan genieten van een heerlijk 3 
gangen diner. 
 
Naast leden van onze seniorenvereniging zijn ook de leden 
van KBO Ulicoten van harte welkom. 
Binnenkomst vanaf 17.30 uur, het diner begint om 18.00 uur. 

 
 

Het diner bestaat uit: 
 

Voorgerecht:              Asperge- of spinaziesoep 
 

Hoofdgerecht:           Witvis of varkenshaas 

                                  Dit alles natuurlijk weer leuk en lekker aangekleed  
 

Nagerecht:                 Ferrero rocher toetje of ijs met warme kersen 

 
De prijs van het diner is €20,--. 
Dit dien je over te maken op rekening van de Seniorenvereniging Baarle-Nassau, rekening-
nummer NL48 RABO 0103 8906 53 met vermelding van naam en adres. 
Contant betalen kan ook bij penningmeester Jos Klaasen, Kapelstraat 26 te Baarle-Nassau. 
Graag in gesloten envelop met daarop naam en adres. 
Consumpties dienen na afloop van het diner afgerekend te worden. 
─ Bij aanmelding dien je je dinerkeuze door te geven.   
─ Heb je een dieet vergeet dit dan niet te vermelden. 
─ De aanmelding is definitief als betaling binnen is. 
 
Aanmelden is mogelijk vanaf maandag 20 t/m woensdag 22 juni aanstaande per telefoon bij  
Lia Vandoninck 06-51362470 of Alice Stadhouders 06-12687125. Alice is te bereiken dinsdag  
21 juni vanaf 14.00 uur. 
Eventuele afmeldingen dienen uiterlijk 48 uur van tevoren te geschieden bij Inez Daverveldt, 
telefoonnr. 06-28956929. 
Mocht je geen vervoer hebben laat het ons weten en wij verzorgen het voor je. 
 
Wij wensen jullie een fijne avond.

 



Onze Puzzel 
 
We ontvingen 27 inzendingen voor de puzzel van april. Een kruiswoordpuzzel lijkt het beste aan 
te slaan bij onze leden dus ook nu weer eentje. 
De oplossing van de puzzel in april was DOUANE. De winnaars zijn Wil Antens, Ad Smeekens en 
Fon van Tilburg. Gefeliciteerd met de Enclave bon.  
En wil jij ook kans maken op een Enclave bon van € 10,--? Stuur dan de oplossing uiterlijk  
2 juni aanstaande door naar 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. 
 
 
 

1  2 3 4 5   6 7 8 9 10  11 

  12     13      

14 15   16  17  18    19 20  

21   22  23    24  

25    26        27   

28   29  30   31   32  33  

 34 35  36   37  38  39   

 40    41    

 42    43 44  45 46    47  

48     49  50     51 52 

53    54   55     56   

57   58      59  

60  61  62    63  64  65   

  66 67    68  69    

70        71       
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42 7 63 14 56 26 60 32 71 5 29 

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

Horizontaal: 1 eenstemmig 6 geneesmiddel 12 vergrootglas 13 fijn weefsel 14 wenk 
16 geneesmiddel 18 sterrenbeeld 19 heks 21 voorzetsel 22 eetgerei 24 achter 25 nauw 26 sigaar 
27 naaldboom 28 mijns inziens 30 onzes inziens 31 landbouwwerktuig 33 en dergelijke 
34 autostalling 37 deel v.e. breuk 40 pret 41 nageslacht 42 verborgen 45 arts 48 familielid 
49 onderofficier 50 bijwoord 51 getijde 53 ratelpopulier 54 werklust 56 pl. in Gelderland 57 de 
lezer heil 58 nauwe straat 59 eerste kwartier 60 vrouwelijk dier 62 vrucht 63 muurholte 
65 woonschip 66 pl. in Limburg 68 draaikolk 70 verdoving 71 Afrikaan. 

Verticaal: 1 uiterst 2 hoge berg 3 numero 4 olm 5 narede 7 uitstalkast 8 korte tijd 9 oude 
lengtemaat 10 scheepsvloer 11 door water omgeven land 15 intiem 17 plant 18 soort appel 
20 schande 23 paardenkracht 29 fier 32 selecte groep 35 op de wijze van 36 Engels bier 
38 haarkrul 39 roem 42 werpstrik 43 larie 44 test 45 wapen 46 herkomst 47 scheepsuitruster 
48 vrucht 52 slaginstrument 55 zangnoot 61 Europeaan 62 vogel 64 vreemde munt 65 papegaai 
67 personal computer 69 vogelproduct. 
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