
 

Thema-avond Energiecoaches op woensdag 13 april om 19.00 uur  

in de De La Sallezaal van het Cultuurcentrum Baarle. 

Aad van Elswijk en Toon van Kaam, beiden energiecoach binnen de gemeente Baarle-
Nassau zullen nadere uitleg geven over energiebesparende maatregelen en wat zij als 
energiecoaches voor je kunnen betekenen. 
Energieprijzen rijzen de pan uit 
Gezien de huidige, stijgende energieprijzen is het van belang om energiebesparende 
maatregelen te nemen. En de energiecoaches kunnen je daarbij adviseren en helpen. 
Zij zullen op deze avond nadere informatie geven hoe je energie kunt besparen en 
comfortabeler kunt wonen. 

 

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. 

 

Kom naar deze informatieve avond !!!!!!!!! 

en geef je daarvoor op bij Staf van Aelst via tel.nr. 06-53941655 of e-mail 

voorzitter@seniorenbn.nl of gm.aelst@kpnmail.nl  

 

 

Algemene Ledenvergadering op woensdag 20 april om 13.30 uur 
Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af voor hun 
werkzaamheden van het voorafgaande jaar. Wij hebben een brochure opgesteld met daarin 
alle gegevens over het jaar 2021: agenda, verslag vorige vergadering, algemeen jaarverslag, 
financiële verantwoording met balans en exploitatierekening 2021, begroting 2022 alsook 
werkplan en jaarprogramma 2022. Tenslotte het vaststellen van de contributie 2023 en de 
bestuursverkiezing. 
 
Na de vergadering geeft Jan Willem Storm van Leeuwen een 
uiteenzetting over het ontstaan van Poosplaatsen langs het Merkske  
en de Mark …….. tot Breda toe. 
 

We ontvangen je graag in de De La Sallezaal van het Cultuurcentrum 

met koffie/thee en een worstenbroodje en in de pauze ontvang je een 
drankje en een hapje.  
Wel graag even aangeven dat je komt bij Lies van Moorsel, tel.nr. 06-
57874562 of e-mail liesvanmoorsel49@gmail.com. We zorgen er dan 
voor dat de brochure bij je op de deurmat valt. 
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