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Corona:  De maatregelen gaan van tafel. U heeft e.e.a. kunnen horen tijdens de persconferentie van dinsdag 

15 februari. Ook voor ons als KBO geeft dit nu meer duidelijkheid. De vaste activiteiten in ‘t Paedje kunnen, 
voor zover deze nog niet opgestart zijn, weer volledig plaatsvinden. Als er vragen hieromtrent zijn kunt u altijd 
contact opnemen met de contactpersoon van de activiteit (zie programmaboekje). Ook niet vastgestelde 
activiteiten proberen we weer op te pakken. 
 

Filmmiddag 

Deze zal plaatsvinden op maandag 7 maart a.s. en begint om 14.00 uur in t Paedje. We denken dan b.v. aan een 
vervolg van de eerder vertoonde films over de wederopbouw van ons land na de 2de wereld oorlog. Mogelijk 
aangevuld met een andere film. U bent allen van harte welkom op deze middag. 
___________________________________________________________________________________________ 

 

Ondanks de verruiming van de maatregelen zijn er toch nog zaken die niet door kunnen gaan omdat deze een 

lange voorbereiding nodig hebben en de tijd te onzeker was om e.e.a. te realiseren.  

Hierbij moet u denken aan: 

De jaarvergadering 

Deze stond gepland voor 8 maart. Deze verschuiven we naar een latere datum. U hoort allen tijdig wanneer 
deze wel zal plaatsvinden. 
 

Vakantiereis 

Voor de mogelijk Saarland reis in 2022 heeft de reiscommissie vele uren, in overleg met co-organisator 
GHIELEN BV, aan tafel gezeten om voor dit jaar een leuke reis samen te stellen. 
Een informatiebijeenkomst die op 9 december hierover gepland stond, kon door de Corona maatregelen geen 
doorgang vinden. Omdat er op dit moment, ondanks het feit dat vele maatregelen zijn vervallen, toch nog de 
nodige risico’s aan zo’n reis verbonden zijn, is de reiscommissie ook in overleg met GHIELEN BV, tot de slotsom 
gekomen dat, ook kijkend naar onze doelgroep - KBO leden met leeftijden van gemiddeld 70 tot 85 jaar- het nu 
niet verstandig is om zo’n reis te organiseren. De organisatie betreurt dit ten zeerste, maar spreekt de hoop uit 
dat we volgend jaar toch weer zo’n activiteit kunnen organiseren. 
Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website van de kbo maar u kunt natuurlijk ook altijd even 
contact opnemen met de organisatie t.w. Bert Denessen (4771635) en Will Langendonck (4771977) 
 

Op bezoek bij Bazus 

Op maandag 28 maart om 13.30 uur start Bazus met een inleiding over wie zij zijn en wat zij zijn. Bazus viert 
tenslotte dit lopend jaar het 15 jarig jubileum. Dit alles onder het genot van koffie/thee met een stukje vlaai. 
Daarna zullen zij jullie via modeflitsen door allemaal Baolderse Maedjes, laten zien wat de voorjaarsmode te 
bieden heeft voor komend seizoen. 
Uiteraard mag iedereen daarna rustig in de winkel rond kijken. Zij hanteren geen sluitingstijd, gezellig napraten 

mag. Zij hebben er zin in en gaan hard aan het werk om onze leden een gezellige middag te bezorgen. 

 
U dient zich wel even aan te melden vóór 24 maart door middel van een briefje met uw naam erop in de 
brievenbus te stoppen bij Arna Crienen, Molenberg 12 of te mailen naar arnacrienen@hotmail.com of 
naar smitskeunen@ziggo.nl  
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