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Vanuit het bestuur 
 

Al onze activiteiten zijn alweer een poos geleden aan de gang gezet en de deelnemende leden 

genieten ervan. Daar zijn we erg blij mee. Het opstarten ging geleidelijk, sommige leden waren 

nog beslist voorzichtig om met de activiteit te beginnen. We hebben het ook gezien bij onze 

activiteiten als de informatieavond over energiecoaches en de algemene ledenvergadering.  

Ten opzichte van voorgaande jaren was er sprake van een lage opkomst en we vragen ons af 

wat de oorzaak daarvan is. Bij het indienen van de kopij voor deze nieuwsbrief bij de drukker 

moest de algemene ledenvergadering nog plaatsvinden en in de komende nieuwsbrief zullen wij 

daarvan verslag doen. 

 

                     
  

 

Informatieavond over de Wlz – Wet langdurige zorg 
 

Op 7 april hebben de gezamenlijke KBO-afdelingen Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Galder en 

Ulicoten in Chaam een drukbezochte informatieavond georganiseerd. De heer Theo van 

Hamond, expert op dit gebied vanuit KBO-Brabant, heeft een presentatie met uitleg gegeven over 

de bestaande regelingen en expliciet over de financiële problematiek als er sprake is van opname 

in een WLZ-instelling, zoals een verpleeghuis.  

Bij KBO-Brabant staat er een team Wlz-adviseurs klaar om je te helpen goede financiële keuzes 
te maken als je te maken krijgt met de Wlz. Omdat situaties zo verschillend zijn, is het belangrijk 
dat mensen advies op maat krijgen. En daar kan het Wlz-team je bij helpen! Geïnteresseerd? 
Neem dan contact op met KBO-Brabant, telefoon: 073–6444066. 
En als je geïnteresseerd bent in de presentatie die de heer Van Hamond heeft gegeven, neem 
dan contact op met onze secretaris Aleida Wijkenga, email: secretaris@seniorenbn.nl, 

telefonisch 06-44125954.  
 

 



Energiecoaches 
 

 

 

Op 13 april jongstleden hebben we een informatie- 

avond georganiseerd waar de heren Aad van Elswijk 

en Toon van Kaam, beiden energiecoach binnen de 

gemeente Baarle-Nassau, aanwezig waren om ons 

te informeren over energiebesparende maatregelen. 

 

Aad van Elswijk hield een duidelijke en overtuigende 

presentatie over wat wij zoals binnen ons huis 

kunnen aanpassen.  

 

Je kunt een energiecoach gratis en geheel vrijblijvend inschakelen. 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. Ook als je in een huurhuis woont kun je een advies aanvragen. 

De energiecoach zal je dan adviseren hoe je energie kunnen besparen en comfortabeler kunt 

wonen.  

Wil je de presentatie van Aad ter informatie ontvangen? Neem dan contact op met onze 

secretaris Aleida Wijkenga, email: secretaris@seniorenbn.nl, telefonisch 06-44125954.  

 

 

Welkom in Janshove 
 

We kennen allemaal het verzorgingshuis Janshove 

waar onder andere vele ouderen worden verzorgd. 

Maar het is ook een huis voor de wijk waar 

iedereen welkom is. 

Vind je het gezellig om een kopje koffie te komen 

drinken, een spelletje te doen, op maandagmiddag 

naar de kerkdienst of de laatste woensdag van de 

maand naar de bingo te komen?  

………….Je bent van harte welkom……………...  

  

 
Maaltijden 

Ook worden er dagelijks tussen 12.00 en 13.30 uur warme maaltijden bereid. Ook voor jou! 

Je kunt genieten van een lekkere maaltijd waarvoor je je niet hoeft aan te melden. Het bedrag 

voor een warme maaltijd is € 9,80. Dat is inclusief soep en een nagerecht. 

Kom je voor de eerste keer eten om het eens uit te proberen? Dan krijg je van Janshove de 

soep en het toetje gratis. 

Heb je geen vervoer? Dan kun je ANWB Automaatje inschakelen via telefoonnummer 013-

5196316.  

En wil je eerst informatie inwinnen bij Janshove? Bel dan naar Judith van Dongen via nummer 

06-10678312. 

 

 

Regionaal rik- en jokertoernooi 2021-2022 
 
Op woensdag 13 april werd de regionale rik- en jokertoernooi in onze De La Sallezaal in het 
Cultuurcentrum afgesloten. Dank zijn we verschuldigd aan alle vrijwilligers die zich hebben 
ingezet om er een goed en gezellig toernooi van te maken. En speciaal een dank aan Henk 
Stabel, hoofdorganisator van het toernooi. Een verslag van het totale toernooi: 



   
 
Vanaf oktober 2021 tot en met april 2022 werd er gejokerd en gerikt, achtereenvolgens in Chaam, 
Alphen, Ulicoten en Baarle-Nassau. In ieder dorp 6 keer. Dat was tenminste de planning.  
In Chaam lukte dat, in Alphen werd er slechts 5 keer gespeeld. Corona was de schuldige.  
In Ulicoten werd er pas na half januari gespeeld, terwijl 5 januari de eerste speeldag had moeten 
zijn. In Baarle werd met 6 speeldagen reglementair het toernooi afgesloten. 
De organisatie: In elk dorp wordt er op woensdag gespeeld met dezelfde reglementen. Bij het 
rikken speelt iedere deelnemer 36 potjes en bij het jokeren 20. De entree bedraagt € 2,50 per 
keer. Iedere speeldag kan men vanaf 13.00 uur inschrijven en wordt er om half twee met de 
wedstrijden begonnen. Rond half vijf worden de tafelprijzen uitgereikt. Iedere afdeling kent 
eindprijzen: doos of tas met etenswaren ter waarde van € 15,00, het aantal prijzen afhankelijk  
van het aantal speeltafels. Na 24 speeldagen, dit jaar 23, worden de regiokampioenen bekend 
gemaakt. Men kan alleen regiokampioen worden als men in ieder dorp minstens 5 keer heeft 
meegespeeld. 
 

 
 
Voor de regiocommissie is gezelligheid het voornaamste. De meest fanatieke wedstrijdspelers 
moeten soms worden afgeremd, zodat het speelplezier van met name de minder valide spelers  
er niet onder te lijden heeft. 
Iedere week stonden de uitslagen in Ons Weekblad.  
Dit jaar werd Riet Roestenburg regiokampioen bij het jokeren, To de Leeuw werd tweede. 
Bij het rikken werd Ad Adriaensen regiokampioen, Adr. Kleiren werd tweede. In juni komt de 
regiocommissie weer bijeen en wordt er onder andere beslist over welke afdeling het eerst aan 
de beurt is in het seizoen 2022-2023. 
 

 
 

  

 



Je contributie 2022 retour via VGZ  
 
Leden die aanvullend verzekerd zijn bij VGZ kunnen hun contributie retour krijgen. KBO-Brabant 
heeft op haar site links naar pagina’s die doorverwijzen. Dit kan via kbo-brabant.nl/contributie-
retour-2022. Ben je digitaal niet zo handig, dan kan men je bij KBO-Brabant helpen via 
telefoonnummer 073-6444066.  
 

 

Onze Klussendienst 
 
Onze klussendienst heeft ook weer zijn 
activiteiten volledig kunnen hervatten. We 
ontvingen een overzichtje van wat er zoal  
in 2021 nog heeft kunnen plaatsvinden  
en ze willen jullie daarvan in kennis stellen: 
 

 

In het jaar 2021 was corona de grote belemmering voor een goede serviceverlening van onze 
klussendienst. Onze vrijwilligers zijn met hun leeftijd ook ingedeeld bij de categorie extra 
waakzaam zijn en blijven. We hebben dan ook verschillende keren een hulpvraag niet kunnen 
inlossen. Toch hebben we nog 13 keer in 2021 kunnen helpen. Dit betreft dan onder andere 
schilderijen ophangen, kapotte lampen vervangen en nieuwe ophangen, het ophangen van 
rookmelders, kleine verstoppingen oplossen en kleine storingen op elektrogebied verhelpen.  
In onderling overleg met de hulpvrager bekijken we altijd samen of we hem of haar ten dienste 
kunnen zijn of dat ze beter de hulp in kunnen roepen van een professionele kracht uit het 
bedrijfsleven.  
Hopelijk is er in 2022 wat meer speelruimte nu corona milder is geworden, maar het blijft voor 
onze vrijwilligers, Peter Jacobs, Frans Sjamar, Toon Laurijssen, Ad Laurijssen, Ad Smeekens, 
Huub Smeets, Jac Timmermans en Frans Vriens (voor regio Ulicoten) telkens goed bekijken of 
het mogelijk is zonder te veel risico voor hun welzijn.  
In overleg met coördinator Henk Gulickx kunnen we gezamenlijk dan bekijken of we je wel of niet 
van dienst kunnen zijn. 
De klussendienst. 
 

 

De Avond4Daagse in Baarle 

 

 
Dit jaar organiseert Stichting Jeugdwerk Baarle voor de 57ste keer 
voor jong en oud de Avondvierdaagse en wel van 30 mei t/m 3 juni 
aanstaande.  
Je loopt 4 of 5 avonden in deze week en hebt de keuze uit de 
afstanden: 5, 8 en 12 kilometer. De starttijden zijn tussen 18.00 en 
19.00 uur vanaf de parkeerplaats van het Cultuurcentrum. 
 

Op woensdag 11 en donderdag 12 mei zijn er speciale inschrijfavonden tussen 19:00 en 20:00 
uur maar je kunt je ook inschrijven op één van de eerste twee wandelavonden (tot 15 minuten 
vóór de start). Inschrijfformulier en meer informatie kun je vinden op de site 
https://jeugdwerkbaarle.org/avondvierdaagse. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,50 bij voorinschrijving. 
Inschrijven tijdens de Avondvierdaagse kost € 5,--. 
Deelname aan één of enkele avonden kost € 1,50 per avond. 
 

 
 
 

https://jeugdwerkbaarle.org/avondvierdaagse


Onze Puzzel 
 
Blijkbaar was de puzzel van de vorige maand een stuk moeilijker dan de kruiswoordpuzzels die 
we eerder in onze nieuwsbrief plaatsten. We kregen minder oplossingen binnen dan we gewend 
waren. Dus nu maar weer een kruiswoordpuzzel. 
De oplossing van de puzzel in maart was GAZONMEST. De winnaars zijn Tilly Janssen, Joke 
Laurijssen en Mieke Spijkers. Gefeliciteerd met de Enclave bon.  
En wil jij ook kans maken op een Enclave bon van € 10,--? Stuur dan de oplossing uiterlijk  
3 mei 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. 
 
 
De puzzel:  
 

 

about:blank

