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Alle activiteiten weer opgestart 
 

Wat zijn we blij dat bijna alle coronamaatregelen zijn afgeschaft. Hoewel, we moeten nog een 
beetje voorzichtig blijven. Maar gelukkig zijn alle activiteiten weer begonnen en zijn bijna alle 
deelnemers weer aanwezig.  
 Eindelijk tijd om een en ander voor onze leden te organiseren.  
 Vandaar een lange nieuwsbrief met veel extra activiteiten. 
 Geef je op en geniet ervan.  
 We wensen allen heel veel plezier en laten we hopen dat we  
 dit jaar verschoond blijven van verdere virussen. 
 Het bestuur. 
   
 

 

 

Voorlichting Wet langdurige zorg door 

Theo van Hamond.  
De CUBAG (KBO-afdelingen Chaam, Ulicoten, 

Baarle-Nassau, Alphen en Galder) heeft vanwege de 

toen grote belangstelling besloten de in verband met 

corona afgelaste informatieavond alsnog te laten 

doorgaan. 
 

Deze vindt plaats op donderdag 7 april aanstaande om 19.30 uur in de grote zaal van het  

Chaams Wapen, Dorpstraat 44 te Chaam. 

 

Ieder mens zal tijdens zijn leven te maken krijgen met de behoefte aan zorg. Vaak zal deze 
zorg tijdelijk zijn of thuis plaatsvinden, maar het kan ook voorkomen dat de zorg langdurig is. De 
Wlz heeft betrekking op 24-uurszorg in een verpleeghuis, instelling of de thuissituatie en is 
bedoeld voor mensen die dagelijks intensieve zorg nodig hebben.  
De betrokkenen zijn vanwege hun ziekte of aandoening aangewezen op 24-uurs nabijheid van 
een hulpverlener.  
Opname in een Wlz-instelling heeft veel voeten in aarde, onder meer op financieel gebied. En 
precies dat is de expertise van Theo van Hamond. Als expert ziet hij dat er op het gebied van 
financiën veel fout kan gaan wanneer mensen worden opgenomen in een Wlz-instelling.  
De financiële problematiek daaromheen is erg ingewikkeld en Van Hamond wil senioren en hun 
familie graag helpen met overzicht en advies.  
Wie in een verpleeghuis terecht komt, moet een eigen bijdrage betalen. Voor alleenstaanden is 
dit vrij overzichtelijk, maar voor echtparen waarvan een van de partners opgenomen moet 
worden, kunnen hier veel haken en ogen aan zitten. 
Op deze voorlichtingsavond wil hij dit voor jou en je kinderen op een rijtje zetten, zodat je de 
beste financiële keuze kunt maken wanneer je voor een opname komt te staan.   
Je wordt (indien gewenst mét kinderen) hierbij voor deze thema-avond uitgenodigd. 
Aanmelding van het aantal personen uiterlijk 1 april aanstaande bij Aleida Wijkenga, email: 
secretaris@seniorenbn.nl, telefonisch 06-44125954.  
Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden.  



Inloopochtenden laptop / tablet / telefoon 

  

 

Er wordt alweer volop gebruik van de inloopochtend 

gemaakt. Voor de inloop van 12 april kun je je weer 

aanmelden bij Ad Laurijssen 013-5078525 of via mail 
ad.laurijssen1@kpnmail.nl. 
Wel graag opgeven zodat ze de instructeurs kunnen 
inplannen.   
 
De volgende dinsdagochtenden staan gepland voor  
10 mei en 14 juni, telkens van 10.00 tot 12.00 uur.  
 
De inloop geldt voor computer, laptop, tablet en/of 
mobiele telefoon. 

Let wel: Storingen en/of fouten in een programma kunnen niet worden opgelost maar er wordt 
geprobeerd je wegwijs te maken in de standaardprogramma`s. 
Er worden geen kosten in rekening gebracht, alleen wordt wel gevraagd om de koffie te betalen.  
 

 

Themabijeenkomst: Energiecoaches 

Energieprijzen rijzen de pan uit!  
 

Iedereen wordt momenteel geconfronteerd met de hoge energieprijzen en wat kunnen we er 

aan doen? Wist je dat er in Baarle-Nassau energiecoaches zijn die je met advies kunnen 

ondersteunen? 
Sinds anderhalf jaar zijn in Baarle-Nassau energiecoaches actief. Deze vrijwilligers hebben via 
de gemeente een opleiding gekregen om de bewoners te adviseren over onder andere 
energiebesparende maatregelen.  
 
Zoals je waarschijnlijk wel gehoord hebt, is het de bedoeling om in de toekomst alle huizen 
gasvrij te maken. En nu met de hoge energieprijzen is dat nog actueler geworden. Om energie 
te besparen en in de toekomst van het aardgas af te kunnen, moeten de nodige stappen 
genomen worden. De energiecoaches kunnen je daarbij helpen.  
Bij een bezoek aan je woning zal de energiecoach de huidige toestand van de woning samen 
met je bekijken: Hoe is het met de isolatie van de woning gesteld, waar verlies je energie en wat 
kun je daaraan doen? Is je woning geschikt voor een hybride warmtepomp of voor 
zonnepanelen?  
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De energiecoach kan je daarbij helpen, hij maakt zo nodig een scan van je huis en je krijgt een 
rapport met aanbevelingen en advies over te nemen maatregelen. Dit advies kost momenteel 
niets! Als je in een huurhuis woont kun je ook een advies aanvragen. De energiecoach zal je 
dan adviseren hoe je energie kunt besparen en comfortabeler kunt wonen. 
 
Aad van Elswijk en Toon van Kaam, beiden energiecoach binnen de gemeente Baarle-Nassau 
willen graag nadere uitleg geven over energiebesparende maatregelen en wat zij als 
energiecoaches voor je kunnen betekenen. 

Wij organiseren daarvoor een bijeenkomst en wel op woensdag 13 april aanstaande om 

19.00 uur in onze De La Sallezaal van het Cultuurcentrum Baarle. 

 
Je kunt je voor deze avond opgeven bij onze voorzitter Staf van Aelst, tel.nr. 06-53941655, 
email: voorzitter@seniorenbn.nl. 
 

 
 

Algemene Ledenvergadering 2022 
 

 
 
In november 2021 hebben we in kleine kring de Algemene Ledenvergadering gehouden over de 

jaren 2019 en 2020. En op woensdag 20 april 2022 om 13.30 uur wordt verantwoording 

afgelegd over het jaar 2021. Ontvangst met koffie/thee en een worstenbroodje en na de 
vergadering pauze met een drankje en een hapje. 
Vervolgens zal Jan Willem Storm van Leeuwen een voordracht houden over Poosplaatsen. 
 
 

 
 
 

 
De afgelopen jaren zijn we vaak met de fiets of te 
voet door onze mooie Baalse dreven gedwaald. 
En velen van ons zijn op diverse plaatsen keien 
tegengekomen met daarin gebeitelde gedichten, 
de zogeheten Poosplaatsen. 
Een initiatief van Pien Storm van Leeuwen, die 
helaas veel te vroeg overleden is. 
Haar echtgenoot Jan Willem wil ons meenemen 
aan de hand van een PowerPointpresentatie naar 
het ontstaan van en de Poosplaatsen langs het 
Merkske en de Mark.........tot Breda toe. 

 
 



De Agenda luidt als volgt: 
1. Opening door voorzitter Staf van Aelst 
2. Mededelingen door voorzitter Staf van Aelst 

3. Een intense overweging – herdenken van overleden leden door Will van Gool-de Jong. 
4. Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 24 november 2021 
5. Jaarverslag 2021, door secretaris Aleida Wijkenga 
6. Toelichting op de balans per 31 december 2021 en de exploitatierekening 2021 door 

penningmeester Joke Laurijssen-Adriaensen 
7. Verslag van de kascommissie, door An van Gerwen en Rian Voesenek 
8. Goedkeuring van de balans per 31 december 2021 en de exploitatierekening 2021 
9. Goedkeuring van de begroting 2022 

10. Goedkeuring van het werkplan 2022 
11. Vaststelling van de contributie 2023 

Voorgesteld wordt de contributie te handhaven op het bedrag van € 19,-- voor leden en 
€ 11,-- voor gastleden 

12. Bestuursverkiezingen 
Aftredend en niet herkiesbaar is Lies van Moorsel, aftredend en herkiesbaar zijn Inez 
Daverveldt-Meesters en Aleida Wijkenga 

13. Rondvraag 
14. Sluiting door de voorzitter. 
 
De brochure met uitgebreide informatie is inmiddels opgemaakt en wordt je thuisbezorgd indien 
je je voor deze bijeenkomst opgeeft. 
Aanmelding bij Lies van Moorsel, telefoonnummer: 013-5078371 of 06-57874562, e-mail: 
liesvanmoorsel49@gmail.com. We verwelkomen jullie graag. 
 

 
 

 

 

Foutieve bezorging bij onze penningmeester 
 
Bij onze activiteiten, zoals laatst het stamppottendiner bij Janshove, kan men zijn deelname 
melden door een enveloppe te bezorgen bij onze penningmeester in de Kapelstraat. Er zijn 
echter 2 dezelfde adressen in deze straat, 1 op Nederlands en 1 op Belgisch grondgebied. 
Onze penningmeester woont Kapelstraat 26 te Baarle-NASSAU. 
Er zijn nogal wat enveloppes bezorgd op het Belgische adres. Dat is vervelend voor de 
bewoners en we willen helpen dit te voorkomen. Dus onderstaand het juiste huis. 
 

 

 
 
 Kapelstraat 26 Baarle-NASSAU 
 Het huis van onze penningmeester 
 Jos Klaasen. In Nassau, dus NIET in 
 Hertog. 
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Samen uit dineren 
 

Op donderdag 21 april ben je van harte welkom bij restaurant "Den Engel" te Baarle-Nassau, 

waar we kunnen genieten van een heerlijke 3-gangen menu. 

Je bent welkom vanaf 17.30 uur, aanvang diner is om 18.00 uur. 

 
Het keuzemenu bestaat uit: 

Voorgerecht:                                                Tomatensoep met balletjes  

                                                                                                                                         of 

                                                                                                             Broccolisoep 
 
 

Hoofdgerecht:                                      Kipschnitzel met champignonroomsaus 

                                                                                                                          of 

                                               Met zalm gevulde tongscharrolletjes met mousselinesaus 

                  geserveerd met warme groenten, frietjes, aardappelkroketjes, 

                                  salade, appelmoes en mayonaise. 
 
 

Dessert:                                                                Dame Blanche 

                                                                                                                           of 

                                                                                      Chocolade mousse met slagroom 

 
De prijs voor het diner is  € 20,-- per persoon, exclusief consumpties. 
 
Aanmelden is mogelijk vanaf maandag 11 t/m donderdag 14 april aanstaande per telefoon bij 
Lia Vandoninck 06-51362470 of bij Alice Stadhouders 06-12687126. 
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.  
(Let op: niet in Baarle-Hertog, zie bovenstaand artikel.) 
Graag in gesloten envelop met daarop vermeld “diner Den Engel” met naam en adres. 
 
Munten à € 2,50 per stuk voor consumpties kun je kopen bij binnenkomst. 
(koffie, thee, fris en bier 1 munt; wijn en bijzondere bieren 1,5 munt) 
Bij aanmelding dien je je dinerkeuze door te geven. Heb je een dieet, vergeet dit niet te 
vermelden. Je aanmelding is definitief als de betaling is ontvangen. 
 

         



 
 

Bezoek Senioren Expo 2022 in Veldhoven 
 
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 te Veldhoven. 

Je kunt met de bus meegaan en wel op dinsdag 10 mei 2022. 

 
De vertrektijden en opstapplaatsen zijn als volgt:  
Ulicoten  9.00 uur bij de kerk. 
Baarle-Nassau        9.15 uur vanaf St. Janstraat (bij Janshove) 
Alphen             9.15 uur bij het museum 
Chaam  9.00 uur bij de Geerhof 
Galder/Strijbeek met eigen vervoer 9.00 uur bij de Geerhof in Chaam. 
 
Mochten deze tijden en opstapplaatsen aangepast moeten worden, vanwege het aantal 
opgaven, dan ontvangen de deelnemers hiervan bericht. 
Vertrek vanuit Veldhoven is gepland om 15.00 uur. 
 
De prijs voor de deelnemers is € 7,00 per persoon, voor bus en entree. 
Je kunt je hiervoor opgeven bij de penningmeester Jos Klaasen. Dit kan door overmaking van 
het totaalbedrag op rekening van Seniorenvereniging Baarle-Nassau, rekeningnummer 
NL48 RABO 0103 8906 53 met vermelding van naam en aantal personen.  
Contant betalen kan ook bij de penningmeester Jos Klaasen, Kapelstraat 26 te Baarle-Nassau 
door middel van een enveloppe met naam, aantal personen en het totaalbedrag. 
Let wel: Kapelstraat 26 Baarle-NASSAU, zie bericht op vorige pagina. 
 

 

Bardienst op dinsdagmiddag 

 
In de laatste nieuwsbrief hebben wij gevraagd of er leden zijn die zich willen inzetten om 
bardienst te verrichten bij het biljarten op dinsdagmiddag van 13.00 tot plusminus 16.30 uur 
omdat Bernadette van Wingerden, die dit jaren heeft verricht, het een beetje rustiger aan wil 
doen. Helaas, we kregen geen reacties. Bernadette wil dit nog even volhouden, momenteel 
aangevuld met een paar bestuursleden. Het moet toch niet de bedoeling zijn dat bestuursleden, 
die al veel werkzaamheden voor de vereniging verrichten, zich hiervoor automatisch ter 
beschikking moeten stellen omdat er geen anderen voor te vinden zijn.  
Vandaar nogmaals een oproep. Misschien zijn er leden die bijvoorbeeld eens per maand een 
bardienst willen verrichten, afgewisseld met anderen. Waarvoor er dan een planning gemaakt 
kan worden. Graag opgeven bij onze secretaris Aleida Wijkenga (06-44125954 / 
secretaris@seniorenbn.nl) of Jos Klaasen (06-38496342 / penningmeester@seniorenbn.nl).  
Zij maken je wegwijs achter de bar. Het is niet ingewikkeld maar je moet het wel even weten.  
 

 

 
Een paar foto’s van 
de competitie van 

8 maart jongstleden 
 

Onze eigen ploegen 
Kot 1 tegen Kot 2 

in volle concentratie 
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Onze Puzzel 
 
We ontvingen op de puzzel in februari 34 reacties. En we blijven nog even doorgaan. 
De oplossing van de laatste puzzel was NARCISSEN. De winnaars zijn Jac Leuris, Rita Lefers 
en Ad Brouwers. Gefeliciteerd met de Enclave bon.  
 
Ter afwisseling hebben we deze keer een doorloper opgenomen.  
En wil je ook kans maken op een Enclave bon van € 10,--? Stuur dan de oplossing uiterlijk  
6 maart 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 hoefdier; insect; welpenleidster - 2 guitig; klimwerktuig; nobel - 3 metaal; 
avondkleding; balletrokje; ik - 4 kleur; opvoering; godsdienst - 5 eentonig; pausennaam; kruiderij 
6 aan zee; kier; boom; putemmer - 7 tongstreling; land in Afrika; graag - 8 pers. vnw; 
stoomschip; Italiaans gerecht; kosten koper; een zekere - 9 loterijbriefje; zangstuk; wachthuisje; 
fideel - 10 Engels bier; stierenvechter; vlak - 11 gewicht; persoon; bloem; tennisterm - 
12 tennisterm; jaargetijde; fiasco; hectare. 

Verticaal: 1 dwaas; kerklied; traag - 2 profeet; werelddeel; brandstof - 3 zowat; woonschip; 
loopstok - 4 rooms-katholiek; Europese taal; koraaleiland - 5 op de wijze van; gevolg; Europese 
hoofdstad - 6 sappig; vulkaan op Sicilië; land in Azië - 7 staat in Amerika; pl. in Italië; takje - 
8 en dergelijke; vrucht; behoeftig mens - 9 mannelijk dier; riv. in Rusland; bandiet - 
10 dierentuin; vis - 11 sortering; opdracht; ijshut - 12 man van adel; Grieks eiland; a priori - 
13 Frans lidwoord; draad; bijbelse figuur - 14 overal; laan; bijbelse figuur. 
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En tenslotte: 
 

 


