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Fietstocht 

Op woensdag 8 september a.s. is na bijna 2 jaar onderbreking wegens de COVID-19 perikelen weer een 
fietstocht (ca. 50 km) gepland. Onderweg zijn zoals gebruikelijk 3 pauzes geregeld. Bij de eerste pauze wordt 
koffie/thee met vlaai (totaal €4,50) geserveerd (eigen rekening). Een eventueel extra kopje koffie of thee kost 
€2,25. Neem contant geld mee, er kan niet gepind worden. Vergeet s.v.p. ook niet zelf voor een lunchpakketje 
te zorgen, dat bij de 2e halte kan worden genuttigd. De route voert ons vanaf Baarlo over overwegend 
verharde wegen langs een heleboel mooie plekjes in het gebied rond Maasbree, Sevenum, Horst, Grubbenvorst 
en Blerick. Vertrek: om 09.30 uur vanaf de Markt. Gaarne op tijd aanwezig zijn. 

Wij wensen de deelnemers een gezellige, veilige fietsdag toe. 

Herstart kienen op donderdag 30 september 2021 

Na een zeer lange coronapauze van 18 maanden zijn momenteel de maatregelen weer versoepeld door de 
regering en de vereniging kan weer activiteiten organiseren in soos ’t Paedje. In de laatste bestuursvergadering 
is besloten om het kienen weer op te starten en u bent van harte welkom om hieraan deel te nemen op 
donderdag 30 september vanaf 13.30 uur. 

De dames hebben voor mooie prijzen gezorgd en de koffie staat bruin. Het Bestuur wenst jullie een mooie 
middag toe! 

Puzzel uitslag. 

Wederom hebben veel leden getracht de puzzel m.b.t. Zaken in Baarlo op te lossen. Alle inzenders hebben 
weer een chocolade tablet ontvangen. 

De 3 extra prijsjes zijn deze keer gewonnen door: Mevr. Roozenberg,, Mevr. Sitsen en de heer Hunnekens. 
Allen onze dank voor uw inzet. 

Meer Bewegen Voor Ouderen (MbvO) 

Via de Kbo zijn wekelijks ongeveer 100 ouderen actief met sport en spel. Hierbij moet u denken aan: gym yoga 
en taichi, zowel voor heren als voor dames. In het programmaboekje ziet u de verschillende mogelijkheden. 
Iets voor u? Kom het proberen! Neem bij interesse contact op met Tiny Vennix (voorzitter KBO) 

Tel. 06 22493152 of mail titoba@ziggo.nl 

Rabo Clubsupport 

Binnenkort is het weer mogelijk om via de Rabobank onze kas te spekken en wel door hun actie “Rabo 
ClubSupport”. Alleen leden van de Rabobank Venlo e.o. kunnen hun stem uitbrengen op KBO Baarlo. Draagt u 
onze vereniging een warm hart toe schrijf u dan direct in als lid van de Rabobank Venlo e.o. (lidmaatschap is 
gratis). 
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