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Seniorenkoor 
 
Ons seniorenkoor is vooral door de corona in zwaar weer terechtgekomen, hoofdoorzaken vertrek dirigent en  
terugloop leden met ruim 30%. Daarom is besloten het roer drastisch om te gooien. Dat betekent werving 
nieuwe leden, een ander toegankelijk repertoire, geen uniform meer. U kunt ons helpen. Bel naar de voorzitter 
Wim van den Bent, tel, 0771499 of bel aan bij Kwistbeeklaan 6.  
Doen! Of kom kennismaken tijdens een repetitie. We willen gezellig en ontspannen samen zingen. We 
repeteren vanaf 1 nov a.s. weer elke maandagmorgen in “t Paedje van 10.00 tot 11.30u.  
 

Themamiddag op 15 november over de onderwerpen “Acupressuur “ en 
informatie over Stichting Baronesse d’ Erp 
 
We starten deze middag om 14.00 uur in t Paedje met het thema “acupressuur” Wat is Acupressuur? 
(Drukpuntmassage) Hoe werkt het? Kan iedereen het leren? Waarvoor kun je het gebruiken? Hoe kun je 
acupressuur gebruiken om zelf je immuunsysteem te verbeteren? Nieuwsgierig? Miriam Bodelier zal u er alles 
over vertellen. 
Om 15.00 uur is er een pauze met koffie voor de deelnemers en daarna komt historicus Jan Wijnhoven aan het 
woord om iets te vertellen over de Stichting Baronesse d’Erp waarvan Marie-Madeleine Baronesse (1880-1974) 
de laatste nazaat was van de bewoners kasteel d’ Erp. Hij zal daarbij uitvoerig op de geschiedenis ingaan Hierbij 
zullen mogelijk ook beelden getoond worden. Tegen 16.15 uur sluiten we de middag af. We hopen dat vele 
leden de weg naar de soos weten te vinden. Het Bestuur wenst de deelnemers een prettige middag toe. 
 

Een (foto)verslag van de Herfstfietstocht van 8 september 2021 
 
Woensdag 8 september een memorabele dag voor de KBO Baarlo. Na een Covid-pauze van ca 2 jaar (!) werd 
eindelijk weer een fietstocht verreden Ca. 50 deelnemers, opgedeeld in 3 groepen, gingen van start voor een 
zonovergoten tocht van ca. 50 km dwars door de regio Maasbree-Sevenum-Horst-Grubbenvorst -Blerick. Een 
uitgebreid verslagje, foto’s en routebeschrijving zijn te raadplegen op de website van de KBO-Baarlo. 
 

Informatiebijeenkomst 5- daagse Saarland reis naar Merzig in 2022 
 
Zoals gepubliceerd, in de groene bijlage van de vorige maand bij het Magazine, wil de ‘grote’ reiscommissie bij 
voldoende belangstelling/deelname in juni 2022 een 5-daagse reis organiseren naar Merzig in het prachtige 
Saarland. Inmiddels hebben al een kleine 30 KBO leden laten weten in deze reis geïnteresseerd te zijn. Medio 
november a.s. ontvangen deze leden een persoonlijke uitnodiging voor het bijwonen van een 
informatiebijeenkomst over deze reis. Uiteraard zijn ook andere belangstellende welkom. Datum bijeenkomst: 
donderdagmiddag 9 december a.s. om 14.00 uur in het Paedje. 
 

De Kip en het Ei, wie was er het eerst? 
 
Verslag met foto’s van dit bezoek met thema  ‘De Kip en het Ei, wie was er het eerst’ op 20 oktober in Haps, 
Noord-Brabant, zijn op onze website te zien in het menu “Nieuws”. 
 

Ideeënbus 
 
Wist u dat er in ’t Paedje nog altijd een ideeënbus staat? Maak hier gebruik van als u een idee heeft mbt een 
eventueel uitstapje of een andere activiteit. 
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