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Vanuit het bestuur 
De vakantieperiode ligt bijna achter ons. Velen zijn van huis geweest en velen zullen nog na de 

warme zomermaanden op reis gaan. 

Gedurende de maanden juli en augustus hebben, met uitzondering van het fietsen en jeu de 

boules, de activiteiten stilgelegen maar we starten ze allemaal weer op in september. 

Hieronder een opsomming: 

Activiteit   Herstart op                 

Biljart ochtendploeg  maandag 5 september 

Biljart middaggroep  dinsdag 6 september 

Biljart avondploeg  donderdag 8 september 

Enclavekoor   vrijdag 2 september 

Gymnastiek maandag maandag 5 september 

Gymnastiek donderdag donderdag 8 september 

Koersbal   vrijdag 2 september 

Line dance   woensdag 7 september 

Sjoelen   maandag 5 september 

Taiji / chi gong  woensdag 7 september 

 

Bij bijna alle activiteiten kunnen nog nieuwe deelnemers worden toegelaten. Alleen de groepen 

sjoelen en ochtendbiljart zitten momenteel vol.  

Kom eens kijken en zo mogelijk een keertje meedoen om te zien of het ook iets voor jou is.  

We wensen alle deelnemers heel veel plezier. 

 

   

Samen uit dineren bij Eetcafé De Kluis te Ulicoten 
 

 
 

 

Op donderdag 30 juni en woensdag 6 juli waren we te gast bij eetcafé "De Kluis". 
Met vele leden waren we aanwezig en hebben we genoten van een heerlijk smaakvol diner en 
gezellige sfeer. Complimenten Anita en team!  
Vriendelijke groet: Lia, Inez en Alice  



 
Van Anton van de Ven ontvingen we vanuit ons Enclavekoor een rapportage, die we uiteraard in 
de nieuwsbrief plaatsen. 
 

Enclavekoor weer op pad, 
zo opende Jac Braspenning de samenzangavond van het Enclavekoor met het meezingkoor van 
Riel. Met dit koor bestaat al jarenlang een vriendschappelijke band en de koren van Baarle en 
Riel kwamen in het verleden ongeveer twee keer per jaar samen in een gezamenlijk optreden.  
 
Door corona en tegenslagen bij het Enclavekoor was er een “radiostilte” van bijna drie jaar. 
Op dinsdag 26 juli kwam er dan een einde aan deze spreekwoordelijke stilte en zong het koor uit 
Baarle-Nassau, onder leiding van de dirigente Yvonne Brouwers, voor de pauze het programma-
thema “vakantie” krachtig en met duidelijk plezier. Na de pauze was het thema “Brabants 
nostalgie”, een zevenklapper waarbij de leden van het koor uit Riel volop meezongen en bij het 
laatste nummer het dak er af ging (niet echt natuurlijk!!). 
 

           
 
Overigens lieten de leden van het koor uit Riel zich niet van het podium blazen en lieten ook zij 
in twee delen zien dat ook bij hen goed en veel tijd besteed wordt aan repeteren, inzet en 
concentratie. Een heerlijke avond waarbij het plezier van samen zingen centraal stond en 
waarvan ieder weer vol energie de dag van morgen tegemoet ging. 
 
 
Moderne uitstraling 
Naast het voortdurend uitbreiden en moderniseren van de liedjes, 
hetgeen al jaren bij het Enclavekoor de gewoonte is, mocht de 
uitstraling van het koor tijdens de optredens best wel een beetje 
opfrissing gebruiken, volgens Yvonne als dirigente. 
Gekozen werd om na 17 jaar de rode sjaals bij de dames te 
wisselen voor moderne, veelkleurige exemplaren. Deze 
omwisseling vond vrijdag 29 juli plaats tijdens de laatste repetitie 
voor de zomervakantie. Een activiteit tot groot plezier van de 
aanwezige dames, waarbij de mannelijke leden van het koor met 
verbazing keken naar de concentratie van de dames om te komen 
tot de voor hen JUISTE keuze.  
Goede keuze? Oordeel zelf: Edwalda Gillis showt haar keuze. 
 

 

 

 

 

 



Laptop, Computer, Mobiel telefoon & Tablet. 
 
De vakantie is bijna weer voorbij. En we willen ook nu weer inloopochtenden organiseren voor de 
vragen die er eventueel zijn over, de computers, laptop, tablets en mobiele telefoons. 
Dit horen dan wel vragen zijn over het gebruik van deze apparaten. Hardware problemen en of 
storingen kunnen we niet voor je oplossen. En ook het installeren van programma`s doen we niet. 
We helpen met het gebruik van deze apparaten en wat de mogelijkheden zijn. 
Afgelopen jaar zaten we iedere keer nog vol met deelnemers, en we hopen dat we ook dit jaar 
weer op voldoende deelnemers kunnen rekenen. 
We zijn met een 7-tal instructeurs die u van dienst kunnen zijn, waarbij we ernaar streven dat we 
1 deelnemer bij 1 instructeur indelen. Als het niet anders kan, dan tot maximaal 2 per instructeur. 
Iedere deelnemer geven we een zo goed mogelijk antwoord op zijn specifieke vragen. Dit werkt 
het beste voor de deelnemer maar ook voor de instructeur. 
 

 

 
 

De inloopochtend start in De La Sallezaal op 
dinsdag 13 september 2022. De volgende data 
zijn 11 oktober, 8 november en de laatste dit 
jaar op 13 december. Het is tekens de tweede 
dinsdag van de maand. 
Wel graag opgeven als je gebruik wilt maken 
van de inloopochtend, met eventueel je vraag, 
zodat we je bij de instructeur kunnen plaatsen 
die hier het meest kennis van heeft. 
De inloopochtenden starten om 10.00 uur en 
duren tot 12.00 uur. Er zijn geen kosten aan 
verbonden; alleen de koffie of thee die je 
gebruikt mag je betalen. 

Inschrijven bij A. Laurijssen, Korenbloemstraat 16 te Baarle-Nassau. Tel. 013 5078525 of via 
email ad.laurijssen1@kpnmail.nl  
 

   

Onze eendaagse reis 
 
Het is fijn dat de onlangs gehouden meerdaagse reis opnieuw zeer geslaagd was. Ook de 
werkgroep eendaagse reizen is aan het bekijken wat er mogelijk georganiseerd kan worden. We 
hebben gezien dat deze reizen, zoals trouwens alles, een stuk duurder zijn geworden. De prijzen 
liggen nu rond de € 90,- voor een dagtocht met koffie, entree, lunch en diner. Zo'n reis kan alleen 
doorgaan bij voldoende deelnemers, daarom zijn we benieuwd of er genoeg interesse voor is. 
We hebben een paar vragen voor onze leden. 
Er zijn inmiddels twee interessante dagtochten geselecteerd waaruit we zouden kunnen kiezen: 
 

 
 

Optie 1: 
 
Naar Zeeland, waar we een bezoek brengen aan de 
Tropical Zoo. Daar zijn allerlei mooie tropische bomen, 
kleine dieren en talloze vlinders te vinden. We 
gebruiken er ook een heerlijke lunch.  
In de middag staat een bezoek aan het indrukwekkende 
Watersnoodmuseum op het programma. Dit museum is 
gevestigd in vier Phoenix caissons die werden gebruikt 
voor het sluiten van het laatste dijkgat, ontstaan tijdens 
de watersnood van 1953.  

Het ligt in de zeedijk ten zuiden van het Zeeuwse dorp Ouwerkerk en wordt opengehouden door 
de inzet van vrijwilligers. Het Watersnoodmuseum neemt je mee in de belevenissen van gewone 
mensen met een bijzonder verhaal over water, over de ramp van ’53, over de wederopbouw en 
over de overstromingen die nog altijd, over heel de wereld, plaatsvinden. 
Een heerlijk diner op de terugweg sluit deze interessante dagtocht af. 
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Optie 2: 
Een andere mogelijke keus is een dagtocht met het 
thema Royal. We vertrekken naar Den Haag en 
beginnen de dag met koffie/thee met iets lekkers. 
Hierna stappen we terug de bus in voor een koninklijke 
stadsrondrit langs de mooiste bezienswaardigheden 
van Den Haag.  
Rond het middaguur genieten we van een heerlijke 
lunch. 
's Middags maken we ons op voor een andere ‘Royal 
Experience’, namelijk door een bezoek te brengen aan 
Royal Delft, de koninklijke Porceleyne Fles in Delft. Hier 
maken we kennis met het authentieke Nederlandse 
ambacht, handgemaakt Delfts Blauw aardewerk.  
 

 

De gidsen nemen ons mee door de geschiedenis van de ambacht en het bedrijf. We zien de 
antieke, maar ook de moderne Delfts Blauwe aardewerken. Ook nemen we een kijkje in de 
fabriek en zien schilders aan het werk. Na afloop hebben we in de showroom nog voldoende tijd 
om op ons gemak rond te kijken en wellicht nog een mooi souvenir aan te schaffen. Aan het eind 
van de middag rijden we, na een uitstekend diner ter afsluiting van deze koninklijke dag, weer 
terug naar Baarle. 
 

Welke van deze twee dagtochten heeft de voorkeur? 

De volgende vraag is wannéér we bij voldoende belangstelling één van deze twee dagtochten 
gaan organiseren. Dat zou kunnen in oktober. De dagen zijn dan wel korter, maar de natuur is 
erg mooi in de herfst. Ook april is een mogelijkheid. Dan zijn de dagen weer langer en met een 
beetje geluk ook zonnig. 
 
Wil je aan ons doorgeven of je, ondanks de gestegen prijzen, toch meegaat als we weer een 
dagtocht organiseren? En waar de voorkeur dan naar uitgaat? 

A. Dagtocht naar Zeeland 

B. Dagtocht naar Den Haag en Delft 

C. Dagtocht in oktober 

D. Dagtocht in april 

 
Graag een berichtje sturen of bellen naar Staf van Aelst, voorzitter@seniorenbn.nl. Tel 013 
5078364. Of aan één van de werkgroep leden Cor Neelen Tel. 013 5903492 of Wilma van der 
Hel-Fros, marwilma40@gmail.com.  Tel 013 5079659. 

We horen graag jullie mening. 

 

Rabo ClubSupport  

Ook dit jaar organiseert de Rabobank de actie Rabo ClubSupport. 
Leden van deze bank kunnen hun stem uitbrengen op plaatselijke clubs en 
verenigingen. En als je op de Seniorenvereniging stemt, ontvangen wij een 
financiële bijdrage van de bank. Hoe meer stemmen er op onze vereniging 
worden uitgebracht, hoe hoger de bijdrage die we ontvangen. 
Je kunt stemmen tussen 5 en 27 september aanstaande. 

 

Stemmen kan alleen via de Rabo App of via inloggen bij de bank. De bank stuurt zijn leden géén 
aankondiging van deze actie, zoals ze vroeger deden. Men moet nu zelf inloggen bij de bank.  
 
Ben je klant van de Rabobank maar geen lid? Je kunt je hiervoor registreren via de Rabo App of 
website via het menu “zelf regelen”. Dan kan je toch meedoen met de actie. 

mailto:voorzitter@seniorenbn.nl
mailto:marwilma40@gmail.com


Vind je het lastig om te stemmen via internet? Geen probleem. Zoals ook in voorgaande jaren is 
Lies van Moorsel, onze thuisadministrateur, graag bereid te helpen. Daarvoor kun je contact met 
haar opnemen: per e-mail: liesvanmoorsel49@gmail.com of telefonisch: 013 5078371. 
Wij stellen het uiteraard zeer op prijs wanneer je de moeite wilt nemen om te gaan stemmen. 
 

 
We gaan in de komende nieuwsbrieven eens extra aandacht besteden aan onze activiteiten en 
hun deelnemers. We beginnen met: 
 

Jeu de Boules 
 

 
  
Het was schitterend mooi weer op woensdagmiddag 29 juni, het moment waarop bezoek werd 
gebracht aan de Jeu de Boules-club van onze Seniorenvereniging. Er werd met veel plezier en 
enthousiasme gespeeld, hoewel helaas niet alle leden aanwezig waren. 
De beide speelvelden liggen in de tuin van verzorgingshuis Janshove, waar ook tijdens de pauze 
een drankje kan worden genuttigd en zo nodig gebruik gemaakt kan worden van de toiletten. En 
dat dit kan, wordt zeer gewaardeerd.  
Er werd gespeeld in twee groepen, de eerste reeks spellen op het ene, de tweede reeks op het 
andere veld. Er schijnt toch verschil te zitten in de kwaliteit van de velden.  
Tijdens de pauze werd er gesproken over overname van het coördinatorschap van Frans Zirkzee, 
die dit jaren tot ieders tevredenheid heeft verzorgd maar die door ziekte helaas zijn functie moest 
neerleggen. De dames Adje Meeuwesen en Liesbeth Leijten hebben toegezegd samen de 
coördinatie op zich te nemen. De hele club is hier erg blij mee.  
Hieronder nog een paar actiefoto’s en een gezellige pauzefoto. 
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Interesse om eens een keer mee te spelen?  

Jeu de Boules wordt gespeeld op de woensdagmiddag vanaf 13.30 uur. Er wordt de hele zomer 
doorgespeeld en in de winter als het weer dat toelaat. 
Als je het eens een keer wilt uitproberen: je hoeft geen ballen aan te schaffen, die zijn voorradig 
en daarmee kun je eens oefenen. Kom eens gezellig meespelen. 
 

 
 

Vooruitblik Samen uit Dineren in Eeterij Lambik 
 
Donderdag 11 augustus brachten Alice en Lia een bezoek aan Eeterij 
LAMBIK in de Desiree Geeraertstraat te Baarle-Nassau. 
Wij werden zeer vriendelijk onthaald door Jan en Ronald en ze vinden het 
heel fijn dat wij in hun eetgelegenheid komen dineren.  
Samen hebben wij naar een datum gezocht en het wordt woensdag 12 en 
donderdag 13 oktober aanstaande. 
  
Jan, de kok, gaat voor ons een menu samenstellen, zodat wij dit aan jullie  
kunnen voorstellen in de nieuwsbrief van september. 
Wij hopen weer op een grote opkomst en de leden van KBO Ulicoten zijn ook weer van harte 
welkom.  
 
Tot dan,  
Alice, Inez en Lia 
 

 

 

                       



Onze Puzzel 
 
We ontvingen 31 inzendingen voor de puzzel van mei. De oplossing was HITTEGOLF.  
De winnaars zijn Jan Meelker, Jeanne van Ginneken en Johan Brouwers. Van harte gefeliciteerd. 
En wil jij ook kans maken op een Enclave bon van € 10,--? Stuur dan de oplossing van 
onderstaande doorloper uiterlijk 1 september juli 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. 
 
 

                  
 
 

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

Horizontaal: 1 reeks; gast; draad - 2 levenslucht; puinhoop; vogelverblijf - 3 droog; rivier in 
Rusland; aansteekkoord; scheepsvloer - 4 wolplukje; op die plaats; al - 5 spraakorgaan; seconde; 
onderdanigheid - 6 als onder (afk.); oevergewas; verheven stand; rivier in Spanje - 
7 onverschrokkenheid; slot; vis - 8 met name (afk.); gouden tientje (afk.); schoeisel; soortelijk 
gewicht (afk.); Europeaan - 9 vlaktemaat; vangwerktuig; koppel; wandversiering - 10 deel van een 
boom; schootcomputer; herkauwer - 11 zwaardwalvis; maand; heilige; een zekere - 
12 pausennaam; autopech; draaikolk; lidwoord. 

Verticaal: 1 sluis; kerklied; koraaleiland - 2 nobel; destijds; zonderling - 3 ontvangstbewijs; grond 
om boerderij; tropische hagedis - 4 in memoriam (afk.); grens; mep - 5 roem; loodrecht; 
schaapkameel - 6 natie; vulkaan op Sicilië; plaats in Limburg - 7 eirond; eerste mens; metaal - 
8 bevel; klimwerktuig; houding - 9 ik; serie; vrouwelijk dier - 10 soort; Italiaans ovengerecht - 
11 bewijsstuk; binnenste van beenderen; kerkgebruik - 12 cowboyfeest; wapen; bijwoord - 13 en 
omstreken (afk.); man van adel; houding - 14 nihil; werpspel; sprookjesfiguur. 

 

about:blank


Nog een paar herinneringen. 

 

 

                         

 

 

 


