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

door. Dit keer verwelkomen we: Jeanneke van Hees en May de Kock Antens. 

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 hebben veel leden al ontvangen op de zeer druk bezochte 

Nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 8 januari of via andere weg.  

Het verslag van deze middag leest u hieronder.  

Meer foto’s vind u op de website www.seniorenbn.nl 

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

Vorig jaar zijn met de nieuwe website ook de emailadressen gewijzigd. Hieronder een korte opgaaf van 

de emailadressen van het bestuur en administratie. Op de website staat bij elke activiteit hoe u deze 

per email of telefonisch kan bereiken. 

Heeft u een vraag aan: 

het bestuur?     Mail dan naar bestuur@seniorenbn.nl 

onze penningmeester?   Mail dan naar penningmeester@seniorenbn.nl 

onze secretaris?   Mail dan naar secretaris@seniorenbn.nl 

over de nieuwsbrief?   Mail dan naar nieuwsbrief@seniorenbn.nl 

 

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

Belastingservice 

Seniorenvereniging Baarle-Nassau biedt u 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 u 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 
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ACTIVITEITEN OVERZICHT     verslagen 
 

Gezellige en drukbezochte Nieuwjaarsbijeenkomst/bingo 

Woensdagmiddag 8 januari zaten ze weer klaar voor de Nieuwjaarsbijeenkomst met superbingo.  

 

Ondanks dat de aanvang hiervoor gepland stond voor 14.00 uur, 

kwamen de eerste gasten al om 12.30 uur binnen om een goede 

plaats te bemachtigen.  

De opkomst was zoals we verwachtten weer groter dan vorig jaar.  

Bij aanvang mocht onze voorzitter dan ook ruim 140 gasten 

verwelkomen. Hij wenste alle aanwezigen namens de 

Seniorenvereniging een heel gelukkig, voorspoedig en vooral gezond 

2020 toe. Ook nodigde hij iedereen die geïnteresseerd is uit voor de 

voorlichtingsmiddag op 29 februari aanstaande over onze jaarlijkse 

meerdaagse reis. Daarnaast vroeg hij ook om de algemene 

ledenvergadering op 1 april reeds in de agenda te noteren.   

Op dit moment telt onze vereniging 902 leden en is er ook dit jaar geen contributieverhoging voor onze 

leden doorgevoerd. De contributie zal rond 24 januari worden afgeschreven voor hen die een 

automatische machtiging verleend hebben. Andere leden hebben inmiddels een verzoek gekregen zelf 

hun contributie van € 18,-- deze maand over te maken. Wij verwachten dat een ieder zijn contributie zal 

afdragen en mocht men onverhoopt de lidmaatschap willen beëindigen horen we dit uiteraard ook 

graag zodat we geen extra kosten moeten maken aan KBO-Brabant.   



Na dit alles was er voor de aanwezigen koffie of thee met een warm Brabants 

worstenbroodje en kon de verkoop voor de eerste bingoronde beginnen. Er stond 

weer een overvolle tafel met voor elke ronde prachtige, duurzame prijzen te 

wachten op een nieuwe eigenaar. Na elke ronde was er mogelijkheid voor de 

gasten om een gratis drankje aan de bar te halen. Ook dit jaar had ons 

bestuurslid Joke weer voor zelfgemaakte heerlijke hapjes en gevulde eieren 

gezorgd, die gretig aftrek vonden. Joke hartelijk dank namens allen. Na vier 

rondes gespeeld te hebben, kwam de traditionele gratis ronde voor een goed 

gevulde boodschappenmand met een waarde van € 50,--. En na nog wat gratis 

drankjes en hapjes sloot de voorzitter om iets na 17.00 uur deze geslaagde 

middag af en wenste hij de aanwezigen een goede thuiskomst. Tevens nodigde 

hij iedereen uit dit nieuwe jaar deel te nemen aan de activiteiten en 

themamiddagen die we weer aanbieden aan onze leden. De middag werd 

enthousiast afgesloten  met een warm en flink applaus van de aanwezigen, 

waarmee zij bestuur en vrijwilligers bedankten voor deze gezellige middag. 

ACTIVITEITEN OVERZICHT       deze maand 

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.   

ivm Carnaval in februari 1 week eerder, namelijk                       

Dinsdag 18 februari        opgeven vóór 11 februari 

Aanvang  10.00 uur          einde 12.00 uur 

Behalve de koffie zijn er geen kosten aan verbonden. 

Meerdaagse reis naar de Moezel 

Zaterdag 29 Februari van 14.00 tot 16.00 uur zal Dennis van Brabant Expres ons weer uitgebreide info 

komen geven over de aanstaande meerdaagse reis naar de Moezel. Deze middag wordt gehouden in 

onze eigen De la Sallezaal. Edwin, voor velen al bekend, zal ons als chauffeur weer 4 mooie dagen 

gaan bezorgen. Bij hem zijn we in goede handen. De reis zal plaatsvinden van 1 t/m 4 september 2020 

en we verblijven in Moselhotel Burg Café Alken in Alken ***.  

De prijs bedraagt € 399,- 

per persoon voor 2 

personen in een 

2-persoonskamer. 

De toeslag voor een  

1-persoonskamer 

bedraagt € 69,- per 

persoon.  

Prijzen zijn inclusief: 

zie reisbrochure. 
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Tijdens deze dagen bezoeken we o.a. 

Keulen,  Cochem, Traben Trarbach,  

het Maria Laach klooster,  

Burg Eltz en Trier.  

 

Verzoek aan jullie, bij belangstelling voor 

deze infomiddag, om je aan te melden bij  

Lies van Moorsel:  

telefoonnr: 013-5078371 //  06-57874562  

e-mail: liesvanmoorsel49@gmail.com 

 

Het is mogelijk om via Lies van Moorsel nu reeds een digitale versie van de reisbrochure en een 

inschrijfformulier voor de reis aan te vragen. 

 

Heb je interesse in deze reis neem dan het volledig ingevulde inschrijfformulier 29 februari mee naar 

de info-middag. Ben je die middag verhinderd, dan graag het volledig ingevulde formulier uiterlijk vóór 

aanvang van de infomiddag bij haar inleveren. Geen formulier aanwezig = niet ingeschreven! 

Bij meer dan 60 aanmeldingen gaan we loten en hanteren we dus een wachtlijst. Onze ervaring is dat 

er altijd toch weer leden zijn die, om serieuze redenen, jammer genoeg niet kunnen deelnemen aan de 

reis, dus u kunt altijd kans maken om de reis toch mee te mogen genieten. 

ACTIVITEITEN OVERZICHT       gepland 

Dansavond met DJ Staf 

Vrijdag 20 maart kunnen de voetjes weer van de vloer. 

Houd de nieuwsbrief van maart in de gaten voor meer 

informatie of kijk voor de aankondigingen op onze 

facebookpagina @seniorenverenigingbaarlenassau of de 

website www.seniorenbn.nl. 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. 
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