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NIEUWE LEDEN 
De afgelopen maanden konden we wederom nieuwe leden verwelkomen. Het ledental groeit maar 

door. Dit keer verwelkomen we: Ad en Barbara Michielsen, Nel de Bock, Theo Vogels, Ton en Stien 

Ullings en Ton en Els Haselbekke en Sjaan Brouwer-Hoogstede. 

Wij heten jullie van harte welkom en zien jullie graag actief bij één                          

van onze sport- of ontspanningsactiviteiten. 

Voor al onze leden geldt: kennen jullie familieleden, buren, vrienden 

of kennissen die nog geen lid zijn van onze vereniging? Maak ze lid! 

 

VAN HET BESTUUR     

Beste leden,  

De beste wensen voor het nieuwe jaar. Hopelijk ontmoeten wij veel leden 

op woensdag 8 januari om 14.00 uur op onze nieuwjaarsbijeenkomst.  

Deze altijd gezellige bijeenkomst vindt plaats in de La Salle zaal van het 

Cultuurcentrum Baarle. De deuren gaan open om 13.00 uur. 

Alle leden die dan verhinderd zijn, willen wij vanaf deze plaats heel veel 

geluk en bovenal een goede gezondheid toewensen. 

En uiteraard draaien Staf en Aleida weer het BINGORAD voor een 

super bingo met vele mooie prijzen. Tot ziens! 

 

ACTIVITEITEN OVERZICHT     verslagen 

Kerstviering 2019    
Vrijdag 20 december vond de traditionele kerstviering plaats van de Seniorenvereniging Baarle-Nassau 

in Restaurant de Lindeboom. Een uitgebreide fotoreportage en verslag van deze middag vind u op de 

website www.seniorenbn.nl en op de Facebook pagina @seniorenverenigingbaarlenassau. 

Kerst cadeau’s voor 83 + leden 

Zaterdag 21 december hebben alle bestuursleden 

onze leden van 83 jaar en ouder persoonlijk een 

kerstcadeau bezorgd. Ze werden allemaal met een 

glimlach en in dank aanvaard! 
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ACTIVITEITEN OVERZICHT       deze maand 

Samen uit Lunchen                       

Op donderdag 30  januari 2020 gaan we in Den Engel, Singel 3 te Baarle-Nassau genieten van een 

Vlaamse lunch.  De prijs van deze uitgebreide lunch bedraagt € 15,-  per persoon. 

Naast leden van onze seniorenvereniging zijn ook de leden van KBO Ulicoten van harte welkom. 

Binnenkomst vanaf 12.00uur, de lunch begint om 12.30 uur. Er is plaats voor max.100 personen.  

De lunch bestaat uit: 

Tomatensoep  of   Groentensoep  

Assortiment van harde en zachte broodjes 

Diverse snijwaren,  zoetwaren en kaas 

Scharrelei en vers Fruit 

Belgische koffiekoek 

onbeperkt koffie, thee en jus d'orange 

 

Het bedrag van de lunch dien je vooraf over te maken op rekening van de seniorenvereniging 

Baarle-Nassau NL48 RABO 0103 8906 53. Vermeld je naam en adres en 'Samen uit Lunchen'.  

Contant betalen kan ook bij de penningmeester Joke Laurijssen, Korenbloemstraat 16 Baarle-Nassau. 

Graag in gesloten enveloppe met “Samen uit Lunchen” en je naam en adres erop in de brievenbus. 

Andere consumpties dienen na afloop van de lunch contant afgerekend te worden met de eigenaar. 

In verband met het maximaal aantal gasten graag eerst aanmelden en daarna betalen. 

Je aanmelding is definitief als je betaling door de penningmeester is ontvangen.  

Je aanmelden voor deze lunch kan vanaf maandag 13 tot en met vrijdag 17 januari  

en uitsluitend per telefoon bij Jeanne van Ginneken, 013-507 9077  of  0623-21 72 72. 

Heb je een dieet? Vergeet dit dan niet te vermelden. Eventuele afmeldingen dienen uiterlijk 48 uur van 

te voren te geschieden bij Jeanne van Ginneken. Restitutie is daarna niet meer mogelijk. 

Mocht je geen vervoer hebben, laat het ons weten en wij verzorgen het voor je. 



ACTIVITEITEN OVERZICHT       gepland 

PC inloopochtend 

Iedere laatste dinsdag van de maand. 

Aanmelden bij Ad Laurijssen  Telefoon   013-507 85 25  

of per mail: PChulp@seniorenbn.nl               

graag je tel nr. en/of e-mail en je hulpvraag doorgeven.                            

Dinsdag 28 januari        opgeven vóór 21 januari 

Aanvang  10.00 uur        einde 12.00 uur 

Behalve de koffie zijn er geen kosten aan verbonden. 

Meerdaagse reis  

De bijeenkomst voor de presentatie en inschrijving voor de meerdaagse reis in het najaar van 2020 
staat gepland op zaterdag 29 februari 2020. Op deze schrikkeldag ontvang je alle informatie over de 
reis en de mogelijkheid om je in te schrijven. Details volgen in de nieuwsbrief van februari. 

WETENSWAARDIG 

Uitbreiding Klussendienst 

De klussendienst van onze seniorenvereniging bestaat inmiddels al een paar jaar en er wordt volop 
gebruik van gemaakt door onze leden, KBO Ulicoten en Zonnebloem Baarle, maar ook mensen die 
door een handicap of chronische ziekte niet in staat zijn kleine klusjes af te werken.  

Het gaat hier om werkzaamheden waarvoor men gewoonlijk geen commercieel bedrijf kan inhuren, 
zoals het plaatsen van beugels op het toilet of badkamer, het plaatsen van rookmelders, de gootsteen 
ontstoppen en dergelijke kleine  klussen.  

Tot nu toe waren er zeven vrijwilligers binnen de klussendienst en na een oproep 
om iemand met kennis van elektriciteit heeft zich Peter Jacobs gemeld.  
Peter heeft vele jaren ervaring als service/senior technicus van huishoudelijke 
apparaten en hij wil zich graag inzetten voor klussen op dit gebied.  
Wij zijn blij met zijn komst zodat wij nu ook hulp op dit gebied kunnen bieden.  

Wil je een beroep doen op de klussendienst of heb je een vraag?  

Neem dan contact op met coördinator Henk Gulickx, telefoon 013 507 8335 

of stuur een email naar klus@seniorenbn.nl 

 

Snelle hulp rijbewijs KBO-Brabant  
Recent is maar weer gebleken dat het verlengen van je rijbewijs 

toch sneller kan. Cor de Vogel kreeg hulp van KBO-Brabant en 

SBS 6. Als inwoner van Baarle-Nassau is je tijdelijke rijbewijs 

namelijk niet geldig als je de grens overgaat. En dat doe je heel 

gemakkelijk in ons dorp. Op onze website seniorenbn.nl  

kan je het filmpje van de uitzending terug zien. 
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In de schijnwerpers:   

In deze rubriek zullen we iedere maand een specifiek onderdeel van de Seniorenvereniging onder de 

aandacht brengen. Dat kan een (sport) activiteit zijn of één van onze dienstverleners of vrijwilligers. 

Line-dansen  

Elke woensdagochtend is er bij onze 

seniorenvereniging Line-dansen. 

Deze vindt plaats in de La Sallezaal. 

Voor wie dit nog nooit heeft gedaan 

is er voor de beginners om 9 uur les 

en worden de nieuwe passen 

geleerd door Fientje Haneveer. 

Om half 10 komen de gevorderden 

en kunnen de nieuwkomers proberen 

mee te doen. Je leert er altijd van! 

 

 

Om 10 uur drinken ze gezamenlijk koffie of thee.  

Om half 11 gaan ze weer line-dansen tot 11 uur.  

Het is een leuke groep, maar uiteraard zijn nieuwe 

line-dansers altijd welkom. 

Ze zien je graag bij de groep aansluiten. 

Neem contact op met de coördinator via 

linedance@seniorenbn.nl 

 

Belastinghulp 

Seniorenvereniging Baarle-Nassau biedt u ook hulp aan bij 
het invullen van de aangifte inkomstenbelasting en/of bij het 
aanvragen of wijzigen van zorg- en huurtoeslagen. 
 
Voor hulp hierbij kan je terecht bij: 

• Joke Laurijssen-Adriaensen    Tel. 013 507 8525 
• Ad Brouwers                            Tel. 013 507 9799 

Je kan de belastinginvullers ook bereiken per e-mail: 
belastinghulp@seniorenbn.nl 
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