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Herinnering! Inschrijven op 5 oktober voor de halve dagreis op woensdag 20 
oktober 2021, Kip of het ei ? 
 
Inschrijven voor deze reis op dinsdag 5 oktober a.s. om 14.00 uur in Ut Paedje, eigen bijdrage aan deze trip € 
30,00, bij inschrijving te voldoen. Maximaal 2 personen per inschrijving! De reiscommissie draagt zorg voor het 
maken van een deelnemerslijst en voegt hierbij een gezondheidsverklaring. Iedere deelnemer dient een 
mondkapje bij zich te hebben. Verdere Corona info bij vertrek van de bus om 13.30 uur bij zaal 
Habets. Verwachte terugkomst in Baarlo om 18.00 uur met aansluitend het traditionele etentje in zaal Habets. 
En… op de terugreis is er een kleine attentie voor iedereen! 
 

Rabo Clubsupport 

Bent u nog geen lid van de Rabobank Venlo dan kunt u zich kosteloos inschrijven via deze link; 
www.rabobank.nl/leden/lid-worden 
Iedereen met een Rabobankrekening zullen we via de mail een bericht zenden over de werkwijze hoe de stem 
uit te brengen tussen 4 - 25 oktober 2021. 
 

Weer een 5-Daagse KBO vakantiereis naar het Duitse Saarland in juni 2022 

??? 

Zoals in de bijgevoegde flyer bij de vorige Nestor reeds vermeld zijn Will Langendonck en Bert Denessen (grote 
reiscommissie) de mogelijkheden aan het verkennen om de door de Coronaperikelen helaas afgelaste 
Saarlandreis in 2019 weer op de agenda voor 2022 te plaatsen. Gelukkig kunnen we laten weten dat bij 
voldoende interesse van de Baarlose KBO leden, we deze Saarlandreis op de activiteitenlijst in 2022 kunnen 
realiseren. Onderstaand een kort overzicht van de belangrijkste zaken over deze reis, waarbij dan -bij 
voldoende interesse- in november een informatiebijeenkomst zal worden georganiseerd, waarin alle zaken 
nader aan de orde zullen komen. De vakantie staat gepland van maandag 6 juni t/m vrijdag 10 juni 2022. We 
verblijven in Hotel Roemer in Merzig (met lift) kijk op 
www.roemer-merzig.de Uiteraard staan er ook weer verschillende excursies op het programma maar er is ook 
genoeg vrije tijd. De deelnemersbijdrage ligt op ongeveer eenzelfde niveau als in 2019 te weten ca. € 480,00 
voor een tweepersoonskamer en € 540,00 voor een éénpersoonskamer. Deze bedragen zijn incl. ontbijt, lunch 
en diner. Ook de excursies zijn hierbij inbegrepen. Verder verteer, behoudens in de bus, zijn voor eigen 
rekening. Natuurlijk wordt ook deze reis afgesloten met een etentje bij John Habets. 
 
Geïnteresseerd? en wilt u graag naar de informatiebijeenkomst komen laat dit dan weten door onderstaande 
antwoord strook binnen 3 weken in te leveren bij: 
 
Will Langendonck, Ridder van Baerlestraat 23, 5991 CA Baarlo of even een telefoontje naar  
Will 06-27402273 of Bert 06-14646167. 
 
Even een mailtje sturen naar will@langendonck.net kan natuurlijk ook. 
 
antwoordstrook 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ik/wij ………………………………………… ……… 
telefoonnummer………………………. ben/zijn geïnteresseerd om met deze reis mee te gaan met …… 
persoon/personen en wil(len) ook de informatiebijeenkomst t.z.t. bezoeken. 
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