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Vanuit het bestuur 

 

Het is alweer bijna eind december als deze nieuwsbrief wordt bezorgd. Het kerstdiner in 
Restaurant Den Engel, waar ruim 150 leden van onze Seniorenvereniging aanwezig waren, ligt 
ook al achter ons. We zullen er verslag van doen in de nieuwsbrief van januari, de kopij voor 
deze nieuwsbrief moest al worden ingediend voorafgaand aan het diner. 
En ook onze 85-plussers hebben we inmiddels verrast met heerlijke Kerstchocolade. Hopelijk in 
goede orde ontvangen. 
De dagen worden kouder en kouder, de winter ligt nog voor ons, de maanden januari en 
februari kunnen nog heel guur zijn met als gevolg dat we mogelijk te veel thuis blijven zitten. 
Maar eerst willen we nog Kerst vieren in huiselijke kring en rustig het nieuwe jaar inluiden. 
Wij wensen allen van harte 

                     

               

____________________________________________________________ 

 

Spellenmiddag 

 

Enige tijd geleden overleed onze altijd enthousiaste en altijd steunende vrijwilliger Frans 
Zirkzee. Tijdens zijn ziekte heeft Frans aangegeven dat hij een donatie wilde geven voor een 
gezellig samenzijn van alle vrijwilligers van onze Seniorenvereniging.  
Op zaterdag 26 november jongstleden was het zover. We hebben met een groot aantal 
vrijwilligers een spellenmiddag gehouden onder het genot van hapjes en drankjes en in 
aanwezigheid van Gerda, de echtgenote van Frans, en hun dochter en schoonzoon.  
We hebben koersbal gespeeld, gesjoeld en gekaart. Gerda wilde absoluut rikken en er waren in 
no time medespelers beschikbaar om samen te kaarten. Daarna nog met zijn allen bingo 
gespeeld. En het was in verhouding tot het gezellig gekeuvel die middag opmerkelijk stil om de 
bingogetallen op de kaarten af te vinken. De gelukkigen ontvingen een prijsje. 
 

 
--
- 
 



 
                Gerda wilde graag rikken                  

  
          Hoe doen we dat: koersbal? 

 
Zoals te zien, hebben we Gerda nog met een bloemetje verrast, die daarna op haar nieuwe 
adres in Lelystad een plaatsje heeft gekregen. 
Al met al een hele fijne middag waarbij alle vrijwilligers eens in het zonnetje werden gezet. Zij 
zijn de steunpilaren van de Seniorenvereniging. 
Van Gerda ontvingen we het volgende bericht: Dank jullie wel, We hebben ervan genoten, ik 
hoop de vrijwilligers ook. Dit was het laatste wat we voor Frans hebben kunnen doen. 
Nogmaals dank voor jullie werk. Groeten uit Lelystad, Gerda, Esther en Robert. 

____________________________________________________________________________ 

 

We ontvingen een verslag van het optreden van ons Enclavekoor: 
 

Optreden in eigen huis van het ENCLAVEKOOR 
 
Als 2 organisatoren samen wat coördineren, komt er altijd iets goeds en dikwijls iets moois uit 
de bus. Zo ook op de middag van 29 oktober jongstleden. Kitty en Jac, respectievelijk namens 
de Werkgroep Dementie Vriendelijk Baarle en het Enclavekoor hadden bedacht dat het voor de 
cliënten en hun begeleiders op de dag leuk zou zijn om aansluitend aan de lunch wat 
Nederlandse liedjes te zingen.  
Het Enclave koor hoefde niet ver van huis want vanuit de La Salle zaal naar de aula van het 
Cultuurcentrum is een afstand die te doen is! Voor de koorleden een mooie gelegenheid om de 
nieuwe sjaals van de dames aan het Boals publiek te tonen.  
Om een leuke aansluiting lunch – zangmiddag te voorzien, werd besloten dat het koor al 
zingend de aula binnen zou komen en dan hun plaats voor het podium in zou nemen. Een 
probeersel dat lukte en past in het streven dat onder de huidige dirigente Yvonne is ingezet om 
het Enclavekoor een 2.0 uitstraling te geven.  
Zoals meestal bij uitvoeringen werden ook nu de liedjes via boeken aan het publiek uitgedeeld 
en waren de begeleiders in staat om de cliënten te wijzen welk liedje ten gehore werd gebracht, 
die dan ook zo veel mogelijk meezongen. Na 2 keer een half uurtje optreden nam het koor 
afscheid van het publiek met een zwaai liedje waarvan de tekst "Laat maar lekker gaan zoals 
het gaat“ cliënten en begeleiders een hart onder de riem steekt. 
 

                   



Nieuwjaarsbijeenkomst met 
 

                        
 

Het is al een lange traditie dat we de nieuwjaarsbijeenkomst combineren met een Bingo. En ook 
voor 2023 staat dit weer in de planning. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 11 januari 
van 13.00 tot 17.00 uur in onze De la Sallezaal van het Cultuurcentrum. 
Alle leden, maar ook andere belangstellenden die de Seniorenvereniging een warm hart 
toedragen, zijn hier 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.  
____________________________________________________________________________ 
 

Goedbezochte infomiddag voorjaarsreis Vlaamse kust 
 
Zaterdag 3 december kwam de inmiddels bekende Dennis Sanders van Brabant Express 
vertellen over de meerdaagse reis naar de Belgische kust, van 30 mei tot 2 juni 2023.  
Met het oog op de voetbalwedstrijd Nederland - VS die middag droeg hij een oranje krans en de 
meeste aanwezigen waren het met hem eens dat de bijeenkomst op tijd moest eindigen. 
Maar Dennis nam er alle tijd voor de circa 50 geïnteresseerden een mooi overzicht te geven 
van de voorgenomen reis.  
De tocht gaat eerst naar Brugge. Na een uitgebreid bezoek met een rondwandeling met gids, 
een boottocht en een lunch brengt de bus de gasten naar hotel Alfa Inn in Blankenberge. Dit 
hotel is gevestigd in een voormalig klooster en is prachtig verbouwd. Het wordt gerund door een 
gastvrije familie en gastheer Dirk zal er persoonlijk op toezien dat het niemand ergens aan 
ontbreekt. De getoonde dia's gaven alvast een leuk voorproefje van dit mooie hotel. 
Verder staat er op het programma  een rondtoer langs de kust en is er af en toe gelegenheid te 
winkelen of zomaar iets op eigen gelegenheid te doen. 
 

     
 
Het voorgenomen bezoek aan het oorlogskerkhof Tyne Cot zal, zeker in deze tijd, een indruk-
wekkende ervaring zijn. Hierna is er alle tijd voor een bezoek aan Ieper en het meemaken van 
het ontroerend moment dat “The Last Post” in de Menenpoort wordt gespeeld ter herdenking 
aan de Eerste Wereldoorlog. De laatste dag van deze interessante en afwisselende reis wordt 
besteed aan een uitgebreid bezoek aan Gent. 
Het totale programma is desgewenst aan te vragen bij Lies van Moorsel, per e-mail 
liesvanmoorsel49@gmail.com of telefonisch 06-57874562. 
Momenteel zijn er 43 aanmeldingen zodat de reis in ieder geval doorgaat. Het maximale aantal 
deelnemers is 60 dus u kunt zich nog aanmelden. Doe het dan wel snel, want vol is vol. 

mailto:liesvanmoorsel49@gmail.com


 

 

 

Sluiting 
 

 
Het Cultuurcentrum sluit van vrijdag 23 december 2022 om 18.00 uur tot dinsdagochtend  
3 januari 2023. Voor ons geldt dan dat er geen activiteiten kunnen plaatsvinden.   
__________________________________________________________________________ 
 

Contributie 2023 
 
In de loop van januari 2023 wordt weer de jaarlijkse contributie van de Seniorenvereniging 
geïnd. Deze bedraagt per persoon € 19,- bij automatische incasso en € 20,- als we een nota 
moeten sturen. Deze 1 euro extra is voor administratie- en portokosten.  
De automatische incasso zal rond 23 januari van je rekening afgeschreven worden. De andere 
leden krijgen de nota in de bus. 
Mocht je nog geen automatische incasso hebben en dit wel willen: neem contact op met Jos 
Klaasen, onze penningmeester, die stuurt je dan een formulier waarmee je de machtiging 
regelt. Jos is te bereiken per telefoon 06-38496342 of e-mail: penningmeester@seniorenbn.nl. 
____________________________________________________________________________ 

 

De inloopochtend laptop, computer, mobiele telefoon en tablet 
 
We gaan ook in 2023 weer door met de inloopochtenden waarbij je met vragen over je laptop, 
computer, tablet of mobiele telefoon terecht kunt in onze De la Sallezaal. De eerstvolgende 
staat gepland voor dinsdag 23 januari 2023 van 10.00 tot 12.00 uur. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Inschrijven bij Ad Laurijssen, tel. 013-5078525 of email ad.laurijssen1@kpnmail.nl. 
____________________________________________________________________________ 

 

Verhoging prijzen consumpties 
 

We ontvingen van het Cultuurcentrum een overzicht met prijsverhogingen voor onze inkopen 
voor de bar in De la Sallezaal, die per 1 december inmiddels zijn ingevoerd. 
Als gevolg hiervan zijn wij genoodzaakt om de prijzen voor consumpties te verhogen. 
Per 1 januari 2023 gelden de volgende prijzen: 
Thee en koffie  € 1,00 
Frisdranken  € 1,50 
Bier en wijn  € 2,00. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

in Veldhoven van 17 tot en met 
22 januari 2023 

Nadat een aantal jaren vanwege de corona de Expo niet heeft kunnen doorgaan, vindt deze nu 
weer plaats. En voor degenen die niet weten wat het inhoudt: de Senioren Expo is een 
huishoudbeurs voor 50-plussers met ruim 150 stands. Je vindt er alles over sfeervol wonen en 
leven, reizen, gezondheid en beweging, hobby en creativiteit. Ook vinden er optredens plaats 
van diverse bands, koren en artiesten. Belangstelling?  
De afdelingen van de KBO kring Baarle-Nassau en kring Alphen-Chaam (Chaam, Ulicoten, 
Baarle-Nassau, Alphen en Galder/Strijbeek) organiseren gezamenlijk een bezoek aan de 
Senioren Expo. We willen samen met de bus gaan en wel op dinsdag 17 januari 2023.  

mailto:penningmeester@seniorenbn.nl
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Er rijden twee bussen. De vertrektijden en opstapplaatsen zijn als volgt:  
Ulicoten  9.00 uur bij de kerk 
Baarle-Nassau      9.15 uur bij Janshove, St. Janstraat 
Chaam  9.00 uur bij de Geerhof 
Alphen             9.15 uur bij het gemeentehuis 
Galder/Strijbeek met eigen vervoer 9.00 uur bij de Geerhof in Chaam. 
Vertrek vanuit Veldhoven is gepland om 15.00 uur. 
Mochten deze tijden en opstapplaatsen aangepast moeten worden, vanwege het aantal 
opgaven, dan ontvangen de deelnemers hiervan bericht. 
De prijs voor de deelnemers is € 7,00 per persoon, voor de bus en entree. 
 
Aanmelden uiterlijk 5 januari 2023 door overmaking van het bedrag van € 7.00 p.p. 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 Senioren 
Expo met je naam en adres.  

____________________________________________________________________________ 

 

Jaarprogramma 2023         
 
Voor het komende jaar hebben we de volgende activiteiten gepland: 
 

Nieuwjaarsviering met bingo 11 januari 

Seniorenexpo Veldhoven 17-22 januari 

Samen uit Dineren  februari 

Fittesten in samenwerking met de gemeente 11 februari 

Rik- en Jokertoernooi 15 februari t/m 22 maart 

Themabijeenkomst maart / april 

Algemene Ledenvergadering 5 april 

Samen uit Dineren april 

Eendaagse busreis  medio april 

Meerdaagse busreis 30 mei – 2 juni 

Samen uit Dineren juni 

Barbecue 18 augustus 

Bedevaart Meersel Dreef  september 

Samen uit Dineren oktober 

Gezamenlijke activiteit met KBO Ulicoten, Okra, 

Samana en Zonnebloem Baarle 
oktober  

Kerstviering 15 december 

 

In de loop van het jaar kan een enkele datum nog gewijzigd worden en kunnen eventueel nog 
andere activiteiten worden ingevuld.  
Voor informatie over de periodieke sportieve-, ontspannings-, culturele activiteiten en 
cursussen, zie onze website www.seniorenbn.nl. 

http://www.seniorenbn.nl/


Puzzel 
De winnaars van de novemberpuzzel zijn Addy Stolk, Maria Voeten en Corry Elands.  
Van harte gefeliciteerd. 
En wil jij ook kans maken op een Enclave bon van € 10,--? Stuur dan de oplossing van 
onderstaande puzzel uiterlijk 24 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. 
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©www.puzzelpro.nl 
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Horizontaal: 1 naaldboom; afgestoken graszode; oefentijd - 2 op alle plaatsen; molentrechter; 
koraaleiland - 3 hoofdgroet; omslag; keer; strik - 4 deel v.e. platenspeler; voederbak; mineraal - 
5 opgeld; Baskische afscheidingsbeweging; vanzelfsprekend - 6 schapengeluid; bemanning; 
opera van Verdi; nagalm - 7 in samenwerking met; leerling; binnenkomst - 8 heilige; karaat; 
entstof; Russisch heerser - 9 tapkast; Cubaanse munt; adellijk; bladgroente - 10 Engels bier; 
scheidsrechter; volstrekt niets - 11 steunpaal; Chinese deegwaren; verlegenheid; 
arbeidsovereenkomst (afk.) - 12 eikenbast; draaisprong; onbezorgd. 

Verticaal: 1 hennep; loog - 2 profeet; gedaante - 3 donkere kamer; in combinatie met; rimpel - 
4 emeritus; schermwapen; scheepsemmer - 5 commerciële tv-zender; niet helemaal; koningin-
regentes - 6 etensrest; telwoord; windas - 7 huidziekte; Ned. omroep; een weinig - 
8 voormiddag; omgeving; dus - 9 godin v.d. aarde; vloer; bakmengsel - 10 ransel; voelspriet - 
11 dierlijk vet; kleine hoeveelheid; hijstoestel - 12 kaartenboek; botsing; Christen Unie - 
13 waterverf; schuilnaam - 14 pl. in Gelderland; juichkreet; bestemming.    
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