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Infomiddag Meerdaagse Reis naar West-Vlaanderen 
 
Wij, als werkgroep, willen iedereen er nogmaals aan herinneren dat je je nog kunt aanmelden 
voor de infomiddag, die gehouden wordt op zaterdag 3 december aanstaande.     
Dennis Sanders van Brabant Expres zal dan komen vertellen wat er zoal op het programma staat 
die 4 dagen. De middag wordt gehouden in onze De la Sallezaal van het Cultuurcentrum en 
begint om 14.00 uur. Onder het genot van koffie of thee met wat lekkers begint Dennis met zijn 
presentatie. Er zijn al verschillende mensen, die zelfs een inschrijfformulier hebben ingeleverd en 
dus veel zin hebben om weer mee op reis te gaan. 
Zoals we in een eerdere nieuwsbrief al meldden verblijven we in het Alfa Inn *** hotel in 
Blankenberge. We zullen onder andere Brugge, Ieper en Gent bezoeken.  
Een mooi programma dus. 
 

 
  Ieper 

 

 
  Gent 

Hebben we je nieuwsgierig gemaakt? Meld je dan aan voor de infomiddag, uiterlijk tot  
2 december bij Lies van Moorsel, best per mail: liesvanmoorsel49@gmail.com of telefonisch:  
06-57874562. Als je wilt kun je al een digitale versie van de reisbrochure en een inschrijfformulier 
aan haar vragen.  
Ben je verhinderd om naar de infomiddag te komen, maar wil je wel mee op reis, zorg er dan voor 
dat het volledig ingevulde inschrijfformulier vóór de infomiddag bij Lies is ingeleverd (Gen. 
Maczeklaan 2e). 
 
De werkgroep Meerdaagse Reizen 

 

 

Spellenmiddag voor onze vrijwilligers 
 

Tijdens zijn ziekte heeft Frans Zirkzee aangegeven dat hij een donatie wilde geven voor een 
gezellig samenzijn van alle vrijwilligers van onze Seniorenvereniging. Uiteraard stellen wij dat  
van Frans zeer op prijs en inmiddels hebben wij al onze 70 vrijwilligers uitgenodigd voor een 
spellenmiddag op zaterdag 26 november aanstaande in de De la Sallezaal.  
Eenieder kan dan sjoelen, koersballen, biljarten, kaarten, rummikub spelen of gewoon gezellig 
samen kletsen. Het laatste halfuur gaan we dan met zijn allen bingo spelen. 
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Kerstviering in Den Engel  
 
Ook dit jaar vieren we ons kerstdiner bij Restaurant Den Engel en wel op vrijdag 16 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 € 25,00 per 
persoon. 
 

 
 
Het diner ziet 
er als volgt uit: 
 
 
 

Tomatensoep met balletjes of Wildbouillon 

Kipschnitzel met champignonroomsaus of 

Gebakken zalmfilet met witte wijnsaus 

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, 
frisdrank en bier betaal je met 1 muntje, voor wijn en speciale bieren wordt 1,5 muntje gevraagd. 
Extra muntjes zijn ter plaatse bij onze secretaris Aleida Wijkenga, te verkrijgen voor € 3,00 per 
stuk.  
Je ontvangt bij binnenkomst eveneens een lotje voor de GRATIS LOTERIJ die in de loop van de 
middag wordt gehouden. 
 
Het bedrag voor het diner dien je over te maken op rekening van Seniorenvereniging Baarle- 
Nassau, rekeningnummer 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 vermeld Kerstdiner met je naam en adres.  
Graag wil men tevoren weten welke keuze je maakt ten aanzien van het diner. Je geeft dus 
vooraf je keuze aan tussen tomatensoep of wildbouillon en ook tussen kipschnitzel of zalmfilet.  
Je kunt dat doorgeven op maandag 28 of dinsdag 29 november aanstaande per telefoon bij  
Lia Vandoninck tel. 06-51362470 of bij Alice Stadhouders tel. 06-12687125.  
Dit geldt ook voor degenen die het bedrag al aan onze penningmeester hebben overgemaakt. 
Heb je een dieet, vergeet dit niet te vermelden. 
Je aanmelding is definitief als de betaling is ontvangen. 
 

                           
 

Kerstverrassing voor onze  

85-jarigen 
 
Onze bestuursleden brengen jaarlijks rond 
Kerstmis een attentie naar de supersenioren van 
85 jaar of ouder. Dit jaar komen we de attentie 
bezorgen tussen maandag 12 en zaterdag 
17 december aanstaande.  

 



 

Nieuws van de fietsclub 
 
Ter afsluiting van het zomerseizoen zijn wij op 4 november met veel van onze leden gaan eten in 
restaurant Klein Amerika in Chaam. Door de coronacrisis hebben we dit na 2019 niet meer 
kunnen organiseren. Lies van Moorsel hield de openingstoespraak en kwam nog terug op onze 
vele mooie tochten. Daarna begonnen we aan een heerlijk diner. Er werd weer veel gelachen en 
gepraat. Kortom het was heel gezellig en volgend jaar zeker weer voor herhaling vatbaar.  
Wil je ook een keer mee fietsen? Neem dan contact op met de coördinatoren: Lies van Moorsel 
telefoon 06-57874562 of Cor Neelen 06-10389684. Alle mensen van Klein Amerika: bedankt voor 
de keurige verzorging. 
 

 
 

  

 

 
 

Rijbewijs verlengen met gezondheidsverklaring 
 

 

 
Is het tijd voor je om je rijbewijs te verlengen en heb je daarvoor een 
gezondheidsverklaring nodig?  
Alle gegevens zijn te verkrijgen op de site cbr.nl. en als je daar moeite 

mee hebt zijn onze seniorenadviseurs graag bereid je te helpen: 
André Moors (a.moors@planet.nl of 06-52180388) en  

Henk Gulickx (hg_ag@kpnmail.nl of 013-5078335). 
Allen die wel de nodige stappen kunnen ondernemen maar die niet 
precies weten naar welke keuringsarts voor het rijbewijs je kunt gaan: 
wij verwijzen je graag naar mevrouw Hoogmoed, Nieuwe Dreef 39 in 
Ulvenhout. Een afspraak maken is gewenst via telefoonnummer  
076-5612888. 
 

 

 

 

Je contributie retour via VGZ 

 
Ook dit jaar is het nog mogelijk om je contributie voor de Seniorenvereniging van € 19,-- terug te 
ontvangen als je bij de VGZ een aanvullende verzekering hebt afgesloten. Als je alleen een 
basisverzekering hebt, dan geldt dit aanbod niet. KBO-Brabant heeft hiervoor op de site een 
artikel opgenomen.  
Denk je hiervoor in aanmerking te komen? Ga dan naar www.kbo-brabant.nl en vul in het 
zoekprogramma VGZ in. Het artikel komt dan tevoorschijn en de rest spreekt voor zich.  
Maar als je digitaal niet zo handig bent, kan KBO-Brabant je helpen. Bel dan met 073 - 6444066. 
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Puzzel 
We ontvingen 31 oplossingen voor de oktoberpuzzel. De oplossing was BLADWIJZER.  
De winnaars zijn Harrie Geerts, Ria de Swart en Dimph van de Pluijm. Van harte gefeliciteerd. 
En wil jij ook kans maken op een Enclave bon van € 10,--? Stuur dan de oplossing van 
onderstaande puzzel uiterlijk 2 december 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. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horizontaal: 1 rivier in Frankrijk; inheemse kraai; bergspleet - 2 verdikte huid; smakelijk; 
zwaardwalvis - 3 dakbedekking; Ierland; bereide dierenhuid; ontastbare stof - 4 dood dier; 
bagger; adellijk persoon - 5 ongevuld; grote papegaai; draagdoek - 6 Europees Kampioenschap; 
rustteken; voorwerp; pl. in Limburg - 7 een weinig; rivier in Frankrijk; voldoende - 8 nummer; 
postscriptum; dwergplaneet; editie; plaats in Flevoland - 9 op de wijze van; op alle plaatsen; licht 
dronken; dof - 10 deel van een geweer; hoge grassoort; revanche - 11 ingeving; bloeimaand; 
snijwond; Engels bier - 12 zo-even; via; gauw; dit is. 

Verticaal: 1 opstootje; gering; vrouwtjesaap - 2 mannelijk persoon; eikschiller; bergplaats - 
3 brandstof; Balt; verfplank - 4 Nieuwe Testament; Europese taal; broer van Kaïn - 5 Bijbelse 
priester; snelle gang; Zuid-Amerikaans lastdier - 6 boomvrucht; spoorstaaf; voorteken - 
7 welpenleidster; benzineblik; jong varken - 8 peuter; grens; opgooi - 9 barenspijn; loterijspel; op 
een keer - 10 schreeuw; gapen - 11 Engelse edelman; watervogel; deel van een trap - 
12 toetsinstrument; katachtig roofdier; reeds - 13 in orde; brede laan met bomen; deel van een 
platenspeler - 14 stadium; vrees; afgeronde steen. 
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