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Vanuit het bestuur 
Het was gezellig druk op zaterdag 21 mei op het Sint Annaplein. De Gemeente Baarle-Nassau 
organiseerde een voorjaarsontmoeting voor verenigingen en organisaties binnen de gemeente. 
Tijdens deze ontmoetingsdag kreeg iedere organisatie, die zich daarvoor had aangemeld, de 
beschikking over een kraam waarin ze zichzelf kon presenteren en de bezoekers liet kennis-
maken met hun activiteiten. Er was nogal wat werk gemaakt van de presentaties. Het zag er 
allemaal feestelijk uit. 
 

 
 De bestuursleden Wilma van der Hel, Jos Klaasen, Aleida Wijkenga, Lia Vandoninck en Inez Daverveldt 
 

Ook de kraam van de Seniorenvereniging Baarle-Nassau was gemakkelijk te vinden. Naast het 
nodige informatiemateriaal had het bestuur onder meer een leuke prijsvraag voor de vele 
belangstellenden georganiseerd: uit hoeveel leden bestaat de Seniorenvereniging Baarle-
Nassau op deze dag. Daaraan deden 42 mensen mee.  
Het juist aantal leden op 21 mei 2022: 815, werd niet geraden, maar twee deelnemers zaten er 
erg dichtbij: Jacqueline van der Kaa en Ad Laurijssen krijgen ieder een Enclave bon van € 10,--. 
Er hebben zich tijdens deze ontmoetingsdag ook een aantal nieuwe leden aangemeld en de 
bezoekers waren bijzonder geïnteresseerd in de vele activiteiten die door onze  Senioren-
vereniging worden georganiseerd. 
Het bestuur kijkt tevreden terug op deze geslaagde middag. 
 

 

Verslag van de meerdaagse reis naar Noord-Holland 
 
Op dinsdag 31 mei verzamelden zich 49 personen voor de 4-daagse seniorenreis naar 
“genieten en tradities in Holland”. 
Exact om 9.15 uur vertrokken we naar het eerste kopje koffie in Sleewijk. 
 
De lunch werd genuttigd bij Wil Kok, de buurvrouw van wijlen Anton Heyboer. 
Het vergde toen al enige stuurmanskunst van onze Jim om de smalle weg door Den Ilp en 
Landsmeer te slechten. 
 
 
 



 
 

  
 
De Zaanse Schans was 
het volgende project. 
Jammer genoeg regende 
het toen een beetje maar 
de amusementswaarde 
was hoog. 
 
Hotel Meyer in Bergen aan 
Zee was een lot uit de 
loterij, vooral de maaltijden 
waren perfect. En heerlijk 
vlak bij de Noordzee. Wel 
veel wind maar dat kon de 
doorgewinterde wandelaar 
niet deren!! 
 

Woensdag 1 juni maakten we een fantastische rit met het Zonnetreintje door de Schoorlse 
duinen. Af en toe werd het treintje stilgezet voor het geven van een uitleg over deze prachtige 
duinen. Zo ook liet de gids ons een groot mierennest zien. André kwam te dichtbij en had opeens 
allemaal mieren in zijn broek. 
 
Na een heerlijke lunch in het Strandpaviljoen Schoorl, gingen we op weg naar het Museum 
Broeker Veiling. Na een Leuke humoristische rondleiding stapten we in de boot voor een 
rondvaart door het “Rijk der Duizend Eilanden”. Albert kreeg ook nog even de kans om zijn 
stuurmanskunsten te tonen! Zo te horen had niet iedereen daar vertrouwen in? 
 
 
Daarna kwam het hoogtepunt: de echte veiling. Er 
werd driftig geboden, ook door onze leden. André 
viel in de prijzen met een heerlijke krop sla, die hij 
buiten direct aan de varkens Bram en Betty voerde. 
Die lustten daar wel pap van. Julia bood op een 
bak druiven en toen de klok stilstond bleek dat de 
prijs zo ongeveer € 7,00 was! Later bleek dat ze 
dat bewust had gedaan om zo de vrijwilligers te 
steunen. Het was een fantastische excursie. 
 

 
 
Donderdag 2 juni. Na weer een heerlijk ontbijt vertrokken we voor een dagje Texel. 
Eerst met de veerboot en daarna een prachtige rondleiding over het eiland. De vrouwelijke gids 
wist echt veel interessante dingen te vertellen. Van Jim werd weer de nodige stuurmanskunst 
vereist, want we gingen door een dorpje met hele smalle straatjes waar ook al festiviteiten waren 
gepland. Maar ook daar kwam hij begeleid door ons applaus goed doorheen. 
Na een weer prima lunch bij Paal 9 hadden we nog een uurtje vrije tijd in Den Burg, waarna we 
weer via de veerpont richting Bergen aan Zee gingen. 
 

 
 

  



Vrijdag 4 juni  De laatste, maar bijzondere, dag. 
De eerste rit ging naar Hoorn waar we de stoomtrein naar Medemblik zouden nemen. Omdat we 
nogal vroeg waren besloot Jim ons nog even de binnenstad van Hoorn te laten zien. Oef, dat had 
hij beter niet kunnen doen. Maar met zijn ongeëvenaarde stuurmanskunst wist hij ook daar weer 
uit te komen. 
In de stoomtram kregen we koffie met tartelette en sommige personen besloten die over hun 
jas/broek te gooien. Ze weten dat aan het schommelen?? 
Daarna maakten we vanuit Medemblik met de “Friesland” een boottocht naar Enkhuizen, nadat 
we eerst Medemblik nog onveilig hadden gemaakt.  Aan boord kregen we de zoveelste heerlijke 
lunch; de zgn. Westfriese broodmaaltijd. 
Na het ontschepen kregen we nog enige tijd om Enkhuizen te bezoeken voordat we weer richting 
Baarle-Nassau zouden gaan. Onderweg zouden we gaan dineren en het was een verrassing 
waar, maar Jim werd gevraagd of we vanaf dat restaurant om 19.00 uur zouden kunnen 
vertrekken ivm de voetbalwedstrijd die avond. Dit leverde een gejoel op van de vrouwen. 
Maar het lukte, want om plm. 20.30 uur kwam de bus na een hele gezellige reis weer aan bij de 
bekende bushalte. 
Onze dank gaat uit naar de fantastische chauffeur (die helaas volgend jaar niet meer 
beschikbaar is) en de organisatoren Lies en André. 
 

 
                                                           De hele ploeg in het zonnetje 
 

Toevoeging van reisleidster Lies:  

 
Zaterdag 16 juli om 14.00 uur houden we onze inmiddels bekende terugkomdag in onze eigen 
De la Sallezaal in het CCB. We bekijken dan de mooie foto’s die gemaakt zijn tijdens deze reis. 
Als jij ook nog mooie foto’s hebt gemaakt, die gebruikt zouden kunnen worden, mag je die nog bij 
mij bezorgen, door middel van “we transfer” of met camera en je eigen kabeltje bij mij aan huis. 
Mijn e-mailadres: liesvanmoorsel49@gmail.com, mijn telefoonnummer: 06-57874562. 
Graag even doorgeven als je komt naar de terugkomdag in verband met voorbereiden van deze 
middag. Wil je de foto’s ook op stick hebben, dan mag je bij mij een stick afgeven en zet ik de 
foto’s er op. Degene, die vorig jaar een stick bij mij aanschaften, hebben hier nog meer dan 
voldoende ruimte op voor deze vakantiekiekjes. Als je een nieuwe stick wilt hebben, dan zorg ik 
daar voor en zet ik meteen de foto’s er op. Kosten zijn dan € 10,--. 
 

 
Omdat er in juli geen Ons en dus ook geen nieuwsbrief wordt bezorgd, nu al vast een uitnodiging 
voor de jaarlijkse BARBECUE. In juli wordt die nog eens per email verzonden. 
 

JAARLIJKSE BARBECUE   
 
Na twee lange jaren dit hebben moeten missen, organiseren we op vrijdag 19 augustus 
aanstaande weer onze jaarlijkse barbecue die plaatsvindt in de tuin van het Cultuurcentrum.  
Alleen bij minder goed weer zullen we moeten uitwijken naar de aula.  
Deelname aan de barbecue is alleen voor leden van onze Seniorenvereniging.  
De barbecue wordt verzorgd door kwaliteitslager Ernst Jansen uit Baarle-Nassau. En als extra 
een ijsje van D’n Italjaan uit Baarle. 
 

mailto:liesvanmoorsel49@gmail.com


  
                   In 2019 was de laatste barbecue                                    En het was gezellig 

 
We zorgen voor een muzikale omlijsting, voorlopig nog een verrassing. En ook is er weer, zoals 
we gewend zijn, een grote loterij met leuke prijzen. 
Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 
14.00 uur  Opening en welkomstwoord 
14.15 uur  Openstelling van de koffie/thee- en drankenbar 
+/- 14.30 uur   Verkoop van loten voor de loterij 
+/- 15.45 uur    Start van een lekkere en uitgebreide barbecue met diverse  
   salades, stokbrood, sauzen en groentes. 
+/- 16.30 uur    Trekking loterij en tevens is dan de ijscokar geopend  
+/- 17.30 uur     Afsluiting van deze middag. 
De kosten voor deze gezellige middag bedragen € 20,00 per persoon. Je krijgt hiervoor een 
uitgebreide barbecue met stokbrood en salades, groente-buffetten plus een ijsje en drie 
consumptiebonnen. 
N.B. In de tuin kunnen er velen aan de barbecue deelnemen, in 2019 waren het er ± 150. Binnen 
de aula is er echter plaats voor maximaal 110 personen. We zijn daarom genoodzaakt te 
stoppen met inschrijven op het getal 110. Komen er meer inschrijvingen dan worden die op een 
soort wachtlijst gezet. En bij mooi weer kunnen die gewoon aan de barbecue deelnemen. 
Personen die op de wachtlijst worden geplaatst, krijgen hierover bericht.  
 
Inschrijving verplicht 
 
Je kunt je inschrijven door vóór 4 augustus € 20,00 per persoon over te maken op rekeningnr. 
NL48 RABO 0103 8906 53 ten name van Seniorenvereniging Baarle-Nassau onder vermelding 
van BBQ en duidelijk je naam en adres. 
Mocht dit niet lukken kun je ook een enveloppe met je naam en adres samen met het geld in de 
brievenbus deponeren bij onze penningmeester Jos Klaasen, Kapelstraat 26 te Baarle-NASSAU.   
Teruggave hiervan bij verhindering is niet mogelijk omdat wij dan onze bestellingen bij de 
leveranciers al hebben gedaan.  
Wij hopen allen weer in groten getale te mogen begroeten op deze middag.  
 

 
 

  



Samen op pad?  

Zo gaat de mantelzorger gratis mee  

We zijn steeds meer gebonden aan huis……….. 
Ga je als mantelzorger wel eens mee naar het 
ziekenhuis? Of doe je samen boodschappen met de 
persoon voor wie je zorgt of onderneem je samen 
weleens iets leuks? Dan hoef je de reis- of 
parkeerkosten niet altijd zelf te betalen. Dit zijn de 
mogelijkheden.  

OV-begeleiderskaart 
Als de persoon voor wie je zorgt niet zonder persoonlijke begeleiding met het openbaar vervoer 
kan reizen, kun je een OV-begeleiderskaart aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld als iemand slecht 
ziet, in een rolstoel zit of door een psychische aandoening niet zelf kan reizen. Met de OV-
begeleiderskaart reis je gratis mee in de trein, de bus, de metro, de tram of de deeltaxi. Op de 
website Argonaut.nl (regeling-ov-begeleiderskaart) vind je informatie en een aanvraagformulier. 

Regiotaxi of deeltaxi 
Heeft de persoon met wie je reist een Wmo-vervoerspas? Dan kun je samen gebruik maken van 
de regiotaxi of deeltaxi. Soms reis je als mantelzorger gratis mee, soms betaal je een bedrag per 
kilometer. Je kunt gratis meereizen als de persoon voor wie je zorgt een Wmo-vervoerspas heeft 
met gratis ‘medische begeleiding’. De gemeente bepaalt of iemand daarvoor in aanmerking 
komt. Zonder zo’n pas kun je in de meeste gevallen ook mee, maar dan betaalt u een klein 
bedrag, meestal hetzelfde lage Wmo-tarief als de houder van de Wmo-vervoerspas. 

Valys 
De Regiotaxi is bedoeld voor ritten korter dan 25 kilometer. Voor langere ritten is er Valys, taxi-
vervoer voor de langere afstand. Iemand die reist met Valys mag 1 begeleider gratis meenemen. 

 

Gratis parkeervergunning 
Woont de persoon voor wie je zorgt in een buurt met 
betaald parkeren? In veel gemeenten kun je als 
mantelzorger een gratis parkeervergunning krijgen. 
Daarmee kun je op een vastgesteld aantal dagen per jaar 
parkeren in de buurt van het adres waar je hulp geeft. Zo 
kun je op bezoek gaan en even een ommetje maken of 
samen boodschappen doen, zonder dat het je 
parkeergeld kost. Je vraagt de vergunning aan op naam 
van de persoon voor wie je zorgt. 

Meestal geldt als voorwaarde dat de persoon voor wie je zorgt hulp vanuit de Wlz of de Wmo 
krijgt. Vraag dit na bij de gemeente. 

Gehandicaptenparkeerkaart 
Met een gehandicaptenparkeerkaart kun je op speciale plaatsen parkeren, zodat je minder ver 
hoeft te lopen naar bijvoorbeeld de winkel of de ingang van het ziekenhuis. Als iemand vanwege 
een handicap zelf niet kan rijden, kan hij of zij een Passagierskaart aanvragen. Je kunt dan als 
mantelzorger op een gehandicaptenparkeerplaats gaan staan als deze persoon in jouw auto 
meereist. De persoon voor wie je zorgt kan de Passagierskaart aanvragen bij de gemeente. 

Vergoeding via de verzekering 
In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekering reiskosten. Als de persoon voor wie je zorgt 
niet zonder begeleiding kan reizen, worden ook de reiskosten van de begeleider vergoed. In 
bijzondere gevallen kan de zorgverzekeraar de kosten van twee begeleiders vergoeden. Vraag 
ernaar bij de zorgverzekeraar van de persoon voor wie je zorgt. 

Bijstand 
Ben je mantelzorger en heb je een bijstandsuitkering? En merk je dat je sommige uitstapjes niet 
maakt omdat de kosten van trein, bus of auto te hoog zijn? Vraag dan bij je gemeente of je in 
aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Dit is een uitkering waarmee je extra en bijzondere 
kosten kunt betalen. 

https://argonaut.nl/regeling-ov-begeleiderskaart/
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/hoe-regel-ik-een-wmo-vervoerspas
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/alles-over-de-gehandicaptenparkeerkaart
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/wat-regelt-de-zorgverzekeringswet-zvw
https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/weinig-inkomen-soms-helpt-de-gemeente


Onze Puzzel 
 
We ontvingen 35 inzendingen voor de puzzel van mei. De oplossing was LENTEBOEKET.  
De winnaars zijn Anja Geerts, Ida Maas en Herman van de Rakt. Van harte gefeliciteerd. 
En wil jij ook kans maken op een Enclave bon van € 10,--? Stuur dan de oplossing van 
onderstaande Zweedse puzzel uiterlijk 7 juli 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. 
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