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Corona speelt ook voor ons als KBO parten en wel het volgende : 

 
N.a.v. de laatste maatregelen zal ook ’t Paedje de komende weken vanaf 17.00 uur gesloten zijn. Of de vaste 
activiteiten doorgaan horen de deelnemer(ster)s van de contactpersonen(waarschijnlijk heeft men al contact 
gehad). Bijzondere geplande activiteiten zullen de komende tijd ook niet doorgaan. Hierbij moet u denken aan : 
 
9 december Informatiebijeenkomst reis Saarland. 
18 december Vrijwilligersmorgen. 
20 december Bloemschikken. 
 
Voor verdere informatie verwijzen wij u ook naar de website van de kbo. 
 

Museum Plus Bus 
 
Bij voldoende interesse kan de KBO in 2022 een GRATIS dagtocht maken met een bezoek aan b.v. het 
Openlucht museum in Apeldoorn of het Kröller-Müller museum op de Veluwe. Deze tocht wordt, als aan de 
gestelde voorwaarden wordt voldaan, aangeboden door Museum Plus Bus.  
 
Nadere informatie over deze trip kan verstrekt worden door:  
Wiel Welles 06-30797291 of Bert Denessen 06-14646167. 
 

Kookclub 
 
Voor onze kookclub zoeken wij enkele nieuwe deelnemers om weer met zijn achten verder te kunnen gaan (tzt 
na corona). Bij voorkeur ook enige dames. We zijn nu nog met vier deelnemers (drie heren en een dame). Zes 
keer per j aar samen koken en eten (4 gangen), voorbereid (menu en inkoop) door telkens twee van ons in 
wisselende combinaties. Belangrijk: gezellig, feestelijk, lekker, informeel.  
 
Wie voelt zich uitgenodigd? Bel Guido van der Velden 4774125 of Ton Habets 4773937 
 

Filmmiddag ( onder voorbehoud van de corona ontwikkelingen) 
 
Maandag 10 januari 2022 zal er weer een filmmiddag zijn in ’t Paedje. Deze middag begint om 14.00 uur. Op dit 
moment bekijken we nog even welke films vertoond zullen worden, maar onze gedachten gaan uit naar een 
vervolg op eerder succesvol getoonde films m.b.t. de opbouw van Nederland na de 2^ wereldoorlog. De jaren 
1955-1960, waarin heel veel gebeurde in Nederland en de wereld, zijn nu dan aan de beurt. Mogelijk nog 
aangevuld met een andere film. 
 

Annulering Kerstmiddag 
 
Het stichtingsbestuur Kerstmiddag Baarlo heeft, gezien de vele coronamaatregelen, helaas het besluit moeten 
nemen om de kerstmiddag van 17 december 2021 te annuleren. 
Als bestuur hopen wij dat alle coronamaatregelen uiteindelijk zullen leiden tot het dalen van de besmettingen, 
zodat iedereen toch nog in familiekring mooie kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar kan vieren. We 
hebben wel al de datum van de kerstmiddag 2022, welke op vrijdag 16 december 2022 zal plaatvinden. Rest 
ons als stichtingsbestuur iedereen fijne kerstdagen te wensen en een voorspoedig 2022. 
 

 
VIA DEZE WEG WILLEN WIJ U ALLEN EEN GOED MAAR VOORAL GEZOND 2022 TOEWENSEN 
EN WIJ SPREKEN DE HOOP UIT U OOK IN HET NIEUWE JAAR TE KUNNEN VERWELKOMEN IN 
SOOS  “AAN ’t PAEDJE”. 
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