
Seniorenvereniging Baarle-Nassau bestaat inmiddels 
al meer dan 50 jaar. We zijn een vereniging voor 
alle senioren van Baarle-Nassau. Er worden tal 
van activiteiten georganiseerd, die bijna allemaal 
plaatsvinden in de De La Sallezaal van het 
Cultuurcentrum Baarle.

Senioren-
vereniging 

Baarle-Nassau 
aangesloten bij KBO-Brabant

Seniorenvereniging Baarle-Nassau

Interesse of meer informatie? 
www.seniorenbn.nl

tai chi/qigong en line dance. En wat 
dacht u van samen zingen in ons 
Enclavekoor?
Daarnaast organiseren we activitei-
ten als Samen uit Dineren, één- en 
meerdaagse busreizen, jaarlijks een 
gezellige barbecue in de tuin van het 
Cultuurcentrum, de nieuwjaarsrecep-
tie met bingo, een korenfestival en 
een gezamenlijke kerstviering. Maar 
ook maandelijks inloopochtenden om 
mensen wegwijs te maken op tablet 
of laptop. 

Voor geïnteresseerde leden worden 
themabijeenkomsten georganiseerd. 
Er staan bijvoorbeeld ‘elektrische fiets-
informatiedagen’ op de planning. Een 
training voor senioren om veilig om te 
gaan met de elektrische fiets. 

Maar we doen nog veel meer om de 
leden te ondersteunen. Individuele 
belangenbehartiging door onze seni-
orenadviseurs, er is een cliëntonder-
steuner, er zijn thuisadministrateurs 
en er is hulp bij het invullen van de 
belasting. Verder is er onze hulp- en 
klussendienst, die kan helpen bij klei-
ne karweitjes die te maken hebben 

met het opheffen van ongemakken 
en onveilige situaties bij de leden 
thuis. 

Wij brengen maandelijks een nieuws-
brief uit. Daarin staan de activiteiten 
die gaan plaatsvinden en ook een 
terugblik op voorbije activiteiten. 
Deze nieuwsbrief ontvangen de leden 
digitaal, maar ook maandelijks samen 
met het blad Ons van KBO-Brabant.

Inmiddels geïnteresseerd in onze 
vereniging? Op de site 
www.seniorenverenigingbaarlenassau.
nl of op onze facebookpagina vindt u 
alle informatie. 
Of meldt u aan: 
penningmeester@seniorenbn.nl. 

Ons doel is ontspanning te bieden 
aan onze leden. Ontspanning waar 
veel senioren plezier aan beleven en 
waarbij ontmoeting centraal staat. 
Zo zijn er groepen waar je kunt biljar-
ten, kaarten, sjoelen, fietsen, koersbal 
en jeu de boules. Er is ook een groep 
senioren in beweging (gymnastiek), 
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