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Cliëntondersteuning 
Als je specifieke zorg of (hulp)middelen nodig hebt, kun je de gemeente vragen om je te helpen. 
Dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente kijkt dan naar je 
persoonlijke situatie en wat je zelf of met hulp van je omgeving kunt oplossen. Als dat niet 
(helemaal) lukt kan je hulp krijgen. Bijvoorbeeld hulp in de huishouding, vervangend vervoer of 
een traplift. Zo kun je zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. 
Mensen die de gemeente om hulp vragen, hebben recht op ondersteuning door onafhankelijke 
cliëntondersteuners. 

Cees Raats is onafhankelijk cliëntondersteuner  

Als cliënt wil je terecht weten waarmee hij je kan helpen. Hij komt voor je belangen op wanneer je 
een aanvraag voor hulp in de huishouding doet bij de gemeente. Maar bijvoorbeeld ook als je 
vragen hebt voor een vervoersvoorziening of een woningaanpassing 
Hij bespreekt met je het proces van de aanvraag, geeft een toelichting op de regelgeving en de 
procedure en als je dat wilt is hij aanwezig bij het gesprek met de gemeente (het zogenaamde 
keukentafelgesprek). 
Cees controleert wanneer je dat wilt of het verslag van de gemeente correct is verwoord. Dat is 
belangrijk, want op basis van dit verslag bepaalt de gemeente welke hulp en zorg je gaat 
ontvangen. En als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kan Cees je helpen 
om bezwaar te maken. Voor zijn hulp worden geen kosten in rekening gebracht. 
Cees is telefonisch bereikbaar of via de mail. Zijn telefoonnummer is 013 5079347, het e-
mailadres is ceesraats@kpnmail.nl. 
 

 

We gaan weer Samen uit dineren  

 

Bij: Eeterij Lambik op woensdag 12 en donderdag 

13 oktober aanstaande in de Desiree Geeraertstraat 3 in 
Baarle-Nassau. Per avond is er plaats voor 60 personen. 
Naast leden van onze vereniging zijn ook de leden van KBO 
Ulicoten van harte welkom. 
Binnenkomst vanaf 17.30 uur, het diner begint om 18.00 uur. 

      
 
Het diner bestaat uit: 
 

Voorgerecht :            * Tomatensoep 

                                  * Groentesoep 

 

Hoofdgerecht:           * Vol au vent (kippenragout met champignons) en  bijgerechten 

                                  * Heekfilet met kreeftensaus / zoete aardappel /gewokte groenten 

 

Nagerecht:                 * Chocolademousse aangemaakt met grand marnier,      
                                       sinaasappel en bolletje vanille ijs   
                                   * Crème brûlée met vers fruit en bolletje vanille ijs. 



De prijs voor het diner is € 20,00 per persoon, exclusief consumpties. 
 
Aanmelden is mogelijk vanaf maandag 3 tot en met woensdag 5 oktober aanstaande per telefoon 
bij Lia Vandoninck tel. 06-51362470 of bij Alice Stadhouders tel. 06-12687125.  
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. 
Graag in gesloten envelop met daarop vermeld diner Eeterij Lambik met je naam en adres. 
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. 
Afmeldingen dienen 48 uur van tevoren te geschieden bij Inez Daverveldt, tel. 06-28956929. 
Restitutie is daarna niet meer mogelijk. 
Mocht je geen vervoer hebben laat het ons weten wij verzorgen het voor je. 
 
Wij wensen jullie een fijne avond! 
 

 

Rik- en jokertoernooi 2022 – 2023 
 
Al vele jaren organiseren de KBO’s en Seniorenverenigingen uit Alphen, Baarle-Nassau, Chaam 
en Ulicoten het rik- en jokertoernooi. En ook dit najaar gaat het toernooi weer beginnen op de 
verschillende locaties. Gepland staan onderstaande woensdagen; de kaartdagen vangen aan om 
half twee, de zaal is open vanaf één uur. 
5, 12, 19 en 26 oktober / 2 en 9 november in Chaam 
16, 23 en 30 november / 7, 14 en 21 december in Alphen 
4, 11, 18 en 25 januari / 1 en 8 februari in Ulicoten 
15 en 22 februari / 1, 8, 15 en 22 maart in Baarle-Nassau. 
 

                            
                                                             Rik- en jokertoernooi 2021-2022 

De meerderheid van de deelnemers doet aan het toernooi mee op alle 
locaties, ongeveer het vijfde deel doet alleen mee in hun eigen 
woonplaats. Iedereen is welkom ook al is het slechts voor 1 keer. Voor 
€ 2,50 per middag kan je aan het toernooi deelnemen. Er wordt geloot 
aan welke tafel en met wie je gaat kaarten.  

Prijzen 

Deze zijn iedere speeldag per tafel te winnen. Daarnaast prijzen per 

locatie voor deelnemers die minimaal 5 van de 6 speelmiddagen 

hebben deelgenomen. En tenslotte zijn er hoofdprijzen voor de 

winnende deelnemers die bij alle afdelingen tenminste 5x hebben 

meegespeeld. 

                                        De organisatie ligt in handen van Henk Stabel. 

 

 

 

 

 



Eendaagse reis naar Zeeland 
 
In de vorige nieuwsbrief heb je kunnen lezen dat de werkgroep Eendaagse reizen weer een 
dagtocht organiseert. Daarvoor hebben we een paar vragen gesteld en het is fijn dat er een 
aantal positieve reacties op kwam. Dat heeft ertoe geleid dat we op woensdag 26 oktober 
aanstaande op reis gaan naar Zeeland. Daar ging de voorkeur naar uit van de mensen die 
reageerden. Als het weer een beetje meezit kunnen we dan ook nog genieten van de mooie 
herfstkleuren.  
We vertrekken 's ochtends om acht uur. Op weg naar 
Berkenhof Tropical Zoo stoppen we eerst voor een kopje 
koffie of thee met een lekker stukje gebak. Dan gaat de 
reis verder naar het eiland Zuid-Beveland. Daar ligt 
Berkenhof Tropical Zoo, één van de leukste attractie van 
Zeeland. Met allerlei mooie tropische bomen en kleine 
dieren. Een groene leguaan ritselt door de groene 
boomkruinen, dwergkaaimannen beloeren u vanachter de 
struiken en een vogelspin kan hier zo maar op uw hand 
belanden…  

 
Is dit allemaal een beetje te griezelig? Uiteraard zijn de dieren ook gewoon van een afstandje te 
bewonderen. In het restaurant op het park gaan we vervolgens aan tafel voor een lekkere lunch. 
Na de lunch brengen we een bezoek aan het Watersnoodmuseum. Dit museum neemt je mee in 
de belevenissen van gewone mensen met een bijzonder verhaal over water, over de ramp van 
’53, over de wederopbouw en over de overstromingen die nog altijd, over heel de wereld, 
plaatsvinden.  

 

Het museum is gevestigd 
in vier Phoenix caissons 
die werden gebruikt voor 
het sluiten van het laatste 
dijkgat, ontstaan tijdens de 
watersnoodramp in 1953. 
Het ligt in de zeedijk ten 
zuiden van het Zeeuwse 
dorp Ouwerkerk en wordt 
opengehouden door de 
inzet van vrijwilligers. Na  

het museumbezoek gaan we weer huiswaarts. Onderweg stoppen we nog voor een heerlijk diner. 
De prijs voor deze  dagtocht is € 92,50 per persoon. Daarvoor wordt u de hele dag verzorgd, want 
het is inclusief koffie met gebak, entrees, lunch en diner.  
Je kunt je voor deze dagtocht aanmelden bij onze penningmeester Jos Klaasen door overmaking 
van het bedrag op rekening van Seniorenvereniging Baarle-Nassau, rekeningnr. NL48 RABO 
0103 8906 53 met vermelding van Reis Zeeland en je naam en adres. Contant betalen kan ook 
bij Jos Klaasen, Kapelstraat 26 te Baarle-Nassau. 
De reis kan alleen doorgaan bij voldoende deelnemers. Er is veel interesse, dus meld je snel aan. 
 

Heel Baol Bakt 
 
Ongetwijfeld hebben jullie al eens gelezen over “Heel Baol Bakt”, dat in 
2021 plaatsvond. En dit jaar wordt er doorgebakken. Senioren kunnen ook 
deelnemen aan het bakfestijn. 
Op woensdagmiddag 5 oktober aanstaande kun je met je baksel om 
13.15 uur naar de aula van het Cultuurcentrum komen, waar alle creaties 
door een vakkundige jury worden beoordeeld. 
Tien deelnemers gaan door naar de volgende ronde en uiteindelijk zullen 
er drie finalisten overblijven voor de Grand Finale op 23 november. 
Geïnteresseerd? Je kunt nadere informatie ontvangen en je aanmelden 
voor deelname bij Eveline Beemster, dorpsverbinder Baarle, via 
evelinebeemster@contourdetwern.nl of telefoon 06-45160623. 

 

mailto:evelinebeemster@contourdetwern.nl


Meerdaagse reis naar West-Vlaanderen 
 
Ook voor 2023 heeft onze werkgroep Meerdaagse Reizen weer een mooie reis kunnen 
samenstellen, en wel van 30 mei t/m 2 juni. We hebben het plan om met jullie naar onder andere 
Brugge, Gent en Ieper te gaan. We verblijven in Hotel Alfa Inn *** in Blankenberge.  
Op 3 december om 14.00 uur zal Dennis Sanders van Brabant Expres zijn ondertussen bekende 
infomiddag komen verzorgen, in de La Sallezaal van het CCB. Hij zal weer uitleg gaan geven 
over de komende reis. De prijs voor deze 4 dagen: € 495,-- per persoon. Toeslag 1-persoons-
kamer is € 75,--. 
Hebben jullie zin of interesse in een leuke 4-daagse reis dan zijn jullie van harte welkom om te 
komen luisteren. We vragen jullie wel om je tijdig aan te melden, zodat we weten hoeveel 
personen er komen, én voor hoeveel lekkers er gezorgd moet worden. Best aanmelden bij Lies 
van Moorsel, uiterlijk 2 december: per mail: liesvanmoorsel49@gmail.com of telefonisch: 06-
57874562 
 

 
              Met de boot door  Brugge 

 
                  Het oude postkantoor in Gent 

 
Als je wilt, kun je ook al een digitale versie van de reisbrochure en een inschrijfformulier 
aanvragen bij Lies. Zorg er wel voor dat je het inschrijfformulier volledig ingevuld vóór 3 
december aanstaande inlevert of meebrengt naar de infomiddag. Er wordt die middag geloot wie 
er, bij te veel deelnemers, op de wachtlijst geplaatst moet worden. Meestal kan uiteindelijk toch 
altijd iedereen mee...  
Ben je verhinderd om op de infomiddag aanwezig te zijn en heb je wel interesse, zorg dan dat je 
het volledig ingevulde inschrijfformulier vóór de infomiddag bij Lies inlevert (Gen. Maczeklaan 2e). 
 
De werkgroep Meerdaagse Reizen 
 

 

JUMBO actie: Spek de kas van je vereniging of school 
 
Ook dit jaar starten Bart en Katja Bresser van de Jumbo Baarle-Nassau 
weer deze inmiddels welbekende actie. 
Van maandag 17 oktober t/m zondag 4 december 2022 ontvangt elke klant 
bij iedere € 15,-- aan boodschappen een voucher met een unieke code. 
Met deze code doneer je het bedrag aan een deelnemende vereniging naar 
keuze via de scanzuil in de winkel, maar je kunt het ook online doneren. 
Uiteraard stellen wij het op prijs wanneer onze leden kiezen voor donatie op 
onze Seniorenvereniging.  

 
Vind je het moeilijk om gebruik van de scanzuil te maken of online te doneren?   

Graag helpen we je. Daarvoor kun je de vouchers bewaren en in de brievenbus stoppen bij 
─ Jos Klaasen, Kapelstraat 26 te Baarle-Nassau of 
─ Lies van Moorsel, Generaal Maczeklaan 2e in Baarle-Nassau.  
De opbrengst van deze sponsoractie gaan we gebruiken voor al onze leden.   
 

mailto:liesvanmoorsel49@gmail.com


We hebben jullie kennis laten maken met jeu de boules. Nu besteden we aandacht aan het: 

Fietsen 
De fietsclub van de Seniorenvereniging is in 1991 opgericht. Nu, na 31 jaar, is deze activiteit nog 
steeds erg populair. Op dit moment komt de club wekelijks met 20 tot 25 liefhebbers van onze 
vereniging bijeen om gezamenlijk een mooie en gezellige tocht te maken. En ze vinden het 
allemaal gezellig om samen te fietsen, gezellig bij te praten tijdens de pauzes en te genieten van 
de mooie natuur bij ons in de omgeving. Elk seizoen levert weer nieuwe mooie plaatjes op. 
Bovendien onderhouden we onze conditie op deze manier.  
Elke dinsdag om 13.00 uur vertrekken ze bij Apotheek Nassau. En allen hebben dan een 
(verplicht) geel hesje aan, wat de veiligheid ten goede komt. Enkele van de deelnemers hebben 
ook een spiegeltje op de fiets, wat zeker voor allemaal geen overbodige luxe zou zijn!  
 

 
                                                  En zie je dat 2 dames een fietshelm dragen? 

 
De tochten zijn meestal ongeveer 40 km lang met elke week een andere bestemming. Op de helft 
van de heenweg wordt er voor een paar minuutjes gepauzeerd om wat te drinken en even de 
benen te ontspannen. Daarna verder rijden naar een terras van een natuurpunt of café, zowel in 
West en Midden Brabant als bij onze zuiderburen. Om een indruk te geven, onder andere: 
Herberg “In den Bockenreyder” in Esbeek, grand café De Zwaan of herberg Den Hemel in 
Hilvarenbeek, De Roovertsche Leij in Goirle, Stad Parijs in Hulten, Voor Anker of De Buitenman 
in Lage Mierde, Fabels in Molenschot, De Huyskamer in Gilze, De Wouwer of De Coeck in 
Ravels, De Klapekster in Wortel, Boothuis in Turnhout en Bij De Paters in Meerseldreef. Op de 
terugweg wordt er meestal weer een paar minuutjes rust gehouden. Heb je ook zin om eens mee 
te fietsen, neem dan contact op met een van de contactpersonen: Cor Neelen tel.nr. 06-
10389684 of Lies van Moorsel tel.nr. 06-5787456. 
 
Op 16 augustus heb ik, Aleida Wijkenga, secretaris van de Seniorenvereniging, voor de eerste 
keer eens meegefietst. Onlangs een elektrische fiets aangeschaft want anders kun je de groep 
niet bijhouden, althans niet met wind tegen. En het was aangenaam, gezellig en zeer de moeite. 
We hebben in een snelheid van rond de 18, 19 km langs een mooie, rustige omgeving naar 
Hulten gefietst, waar we op het terras van Restaurant Stad Parijs wat hebben gedronken. 
Onderweg een aantal foto’s gemaakt, waarvan hier enkele in deze nieuwsbrief.  
Overige foto’s worden geplaatst op de site: seniorenbn.nl. Neem eens een kijkje. 
 

  



   
 
Onze Puzzel 
We ontvingen inzendingen voor de puzzel van augustus. De oplossing was MOESTUIN.  
De winnaars zijn Gerrie Moors, Lenie Konings en Joan de Haas. Van harte gefeliciteerd. 
En wil jij ook kans maken op een Enclave bon van € 10,--? Stuur dan de oplossing van 
onderstaande puzzel uiterlijk 5 oktober 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. 

 
1  2 3 4 5 6  7 8 9 10 11  12 

  13     14        

20    21 22    23   24   

25   26  27      28  29  

  30  31      32  33   

34 35        36    37  

 38   39    40    41   

42   43    44  45  46   47 

  48    49  50       

51 52    53        54  

55  56  57      58  59   

60   61   62    63 64    

  65   66    67      

68        69       
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60 69 9 47 23 2 33 15 11 48 26 49 

 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 bureaucomputer 7 schattig 13 geldbuidel 15 Latijnse bijbelvertaling 17 sportterm 18 deel 
van een fiets 20 vat 21 tijdvak 24 grond om boerderij 25 selenium 27 vervoermiddel 29 als boven 
30 ontaarding 34 vogel 36 hoeveelheid 38 radon 39 deel van een tekst 40 Turks bevelhebber 41 slee 
42 erfenis 45 plaats in België 48 bond 51 bevel 53 slagader 54 nikkel 55 nachtvogel 57 beroep 
59 bijenproduct 60 vochtige warmte 62 tam 63 waakzaam 65 bespreking 68 werkplan 69 enigma. 

Verticaal: 1 Europeaan 2 koppel 3 heks 4 schop 5 deel van de bijbel 6 deel van een station 7 helder 
klinkend 8 de onbekende 9 bezittelijk vnw. 10 één en ander 11 gewoonte 12 sportartikel 14 scheepsrebel 
16 gesloten 19 jaartelling 22 ambtsrust 23 brancard 26 elektro-encefalogram 28 metalen staafje 30 wilde 
hond 31 autoriteit 32 gebak 33 verdieping 35 roem 37 kwaad 42 naargeestig 43 deel van een wet 
44 mengelmoes 46 voorzetsel 47 brief 49 deel van een breuk 50 werkweigeraar 52 houding 
54 grappenmaker 56 waarnemend 57 heilige 58 gegevens 59 ouderloos kind 61 godin van de dageraad 
64 deksel 66 ijzer 67 achter. 
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