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

door. Dit keer verwelkomen we: Jan Bruurs, Gottfried Gelaudemans, Wies v.d. Burg, Carla van 

Drongelen, Agnes v.d. Helm en Ad Verhoeven 

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     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Met ingang van 1 maart 2020 is de “oude” website van de Seniorenvereniging niet meer actief. 

KBO Brabant heeft de layout veranderd en we zijn nu te vinden op www.seniorenbn.nl 

Met deze wijziging van de nieuwe website zijn ook de emailadressen gewijzigd. Hieronder een korte 

opgaaf van de emailadressen van het bestuur en administratie. Op de website staat op iedere pagina 

van een activiteit vermeld hoe je deze per email of telefonisch kan bereiken. 

Heeft u een vraag : 

aan het bestuur?     Mail dan naar bestuur@seniorenbn.nl 

aan onze penningmeester?    Mail dan naar penningmeester@seniorenbn.nl 

aan de klussendienst    Mail dan naar klus@seniorenbn.nl 

of over de website?    Mail dan naar webmaster@seniorenbn.nl 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTIVITEITEN OVERZICHT       deze maand 

Samen uit Dineren 

Op donderdag 19 en 26 maart aanstaande gaan we weer samen uit dineren bij Brownies & 
downieS VZW aan de Molenstraat 2 Baarle-Hertog. De prijs van dit diner bedraagt € 18,50  per 
persoon.  

Naast leden van onze vereniging zijn ook de leden van KBO Ulicoten van harte welkom.  
Binnenkomst vanaf 17.30uur, het diner begint om 18.00uur.  
Er is plaats voor max. 50 personen. 

 

Het diner bestaat uit: 
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Voorgerecht:              Paddestoeltruffelsoep  of  Huzarenslaatje 

Hoofdgerecht:   Duo Witvis, Tilapia en Kabeljauw met aardappelkroketten en groenten. 
of         Kipkerrie stoofpotje met rijst 

Nagerecht:              Duo mousse van advocaat en chocolade met slagroom 

De prijs van het diner á € 18.50 euro dien je over te maken op rekening van Seniorenvereniging 
Baarle-Nassau NL 48 RABO 0103890653 Vermeld wel je naam en adres en 'Samen uit dineren'. 

Contant betalen kan ook bij Joke Laurijssen, Korenbloemstraat 16 in Baarle-Nassau. 
Graag in gesloten enveloppe met "samen uit dineren" en je naam en adres erop in de brievenbus. 

Consumpties dienen na afloop van het diner contant afgerekend te worden aan de kassa. 

In verband met het maximaal aantal gasten eerst aanmelden en daarna betalen.  
Je aanmelding is definitief als je betaling door de penningmeester is ontvangen.  

Je aanmelden voor dit diner kan vanaf maandag 9 tot en met vrijdag 13 maart  
en uitsluitend per telefoon bij Jeanne van Ginneken, 013-5079077 of 06-23217272. 

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. 
 

Dansavond met DJ Staf 

Vrijdag 20 maart kunnen de voetjes weer van de vloer.  

Het belooft weer een gezellige avond te worden met ook de 

mogelijkheid voor onze Line Dancers om regelmatig op de 

dansvloer hun kunsten te laten zien. DJ Staf heeft zich 

voorbereid en een ruime keuze aan muziek klaar staan. 

Vanaf 19.00 uur is de zaal en de bar open voor iedereen. 

 

PC inloopochtend 

Iedere maand de laatste dinsdag     

Aanmelden bij Ad Laurijssen  Telefoon   013-507 85 25  

of per mail: pchulp@seniorenbn.nl               

Graag adres, tel nr. en/of  e-mail doorgeven. 

   

Dinsdag 31 maart           opgeven vóór 24 maart 

Aanvang  10.00 uur          einde 12.00 uur 

Behalve de koffie zijn er geen kosten aan verbonden. 
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Belastingservice 

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

• Joke Laurijssen-Adriaensen          Tel. 013 5078525 
• Ad Brouwers                                  Tel. 013 5079799 

U kunt de belastinginvullers ook bereiken per e-mail: 
belastinghulp@seniorenbn.nl 
 

ACTIVITEITEN OVERZICHT     verslagen 

Rik en Joker toernooi 

Van 19 februari tot en met 25 maart is het Rik en Joker toernooi in de 

La Salle zaal. De uitslagen kan je lezen op onze website seniorenbn.nl.  

Op de hoofdpagina van de website staat een nieuwsbericht over het 

toernooi. In dit bericht kan je klikken naar de pagina met de uitslagen. 

 

 

Lange wandeling  

Zondag 2 februari vertrok om 9.00 uur een klein aantal 

wandelaars naar Oisterwijk. Het regende wat die zondagochtend 

en wellicht was dat de reden van de geringe opkomst van 

wandelaars. Jammer, want de wandeltocht zelf daarentegen was 

zeer de moeite waard in de Oisterwijkse bossen en vennen. 

 

ACTIVITEITEN OVERZICHT       gepland 

 

Natuurlijke wandeltocht Huis ter Heide op 5 april 
 
De Seniorenvereniging Baarle-Nassau organiseert op de 
eerste zondag van de even maanden een lange 
wandelafstand van 15 km. Een activiteit die speciaal ook 
zeer geschikt is voor de jongere senioren. Ook niet leden 
mogen deelnemen aan deze wandelingen. 
Dit keer zal de wandeling plaatsvinden op zondag 5 april. 
 
 
Het is een  wandeltocht van ongeveer 15 km. in een mooie omgeving bij De Moer/Loon op Zand. 
Vertrek is om 9.00 uur vanaf de Loswal (aan de Nieuwstraat achter de Cafetaria). 
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We gaan via carpoolen naar De Moer. Als tegemoetkoming voor de chauffeur(s) wordt er 2 euro p.p. 
gevraagd. Vergeet niet een lunchpakket en drinken mee te nemen. 
Noteer deze wandeling op zondag 5 april alvast in je agenda. 
 
Aanmelden voor deze wandeling doe je door een mail te sturen met je naam en telefoonnummer naar 
langwandelen@seniorenbn.nl of te bellen naar Corry van Erven op telefoonnummer 013-53 53 588 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BUSREIS op woensdag 27 mei aanstaande 
naar TIENGEMETEN en een bezoek aan een 
CHOCOLADE ATELIER. 
 
De werkgroep eendaagse reis heeft voor dit jaar de keuze 
bepaald op een reis naar het Zuid-Hollands eilandje 
Tiengemeten met een bezoek aldaar aan het Rien Poortvliet 
Museum en het Landbouw Museum. Tevens een bezoek aan 
het Chocolade Atelier Frits van Noppen in Ridderkerk. 
 
Meer informatie volgt in de nieuwsbrief van april. 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 
FIT test woensdag 22 april  
 

 
Eind maart zal de gemeente Baarle-Nassau haar inwoners 
tussen 60 en 85 jaar uitnodigen om deel te nemen aan een   
FIT test met als uiteindelijke doel hen meer te laten 
bewegen. Dit gebeurt in samenwerking met de GGD.  
 
. 
Vrijwilligers van de Seniorenvereniging Baarle-Nassau zullen mee helpen om de testen zo goed 
mogelijk te laten verlopen. Houd dus eind maart je brievenbus goed in de gaten en geef je dan zo snel 
mogelijk op. Er is plaats voor 80 (tot maximaal 100) deelnemers. 
 
 
Heb je zelf iets te melden over je activiteit van de seniorenvereniging Baarle Nassau?  

Stuur je copy met een foto naar nieuwsbrief@seniorenbn.nl 
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