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Kienen 
Het kienen is in maart op 31 maart 
 

Bloemschikken 
I.p.v. maandag 11 april is op zaterdag 9 april weer bloemschikken in `t Paedje om met hulp van Martha 
Wilmer een Paas/Lente stuk naar eigen idee te maken. Zelf meebrengen: Mesje, tang, schaal of pot en 
eventueel bloemen (eigen idee) graag zelf ook groen meebrengen Het wordt weer een gezellige morgen met in 
de pauze koffie/thee en wat lekkers. Opgeven tot 4 april door bij Arna Crienen, Molenberg 12 een envelop 
met uw naam en tel.nr en €5,00 in de brievenbus te doen. 
 

Streekmuseum 
Maandag 25 april gaan we op bezoek bij het Streekmuseum Bokshout. Dit veelzijdig museum is geheel opgezet 
door Jo Gijpmans. Het is echt de moeite waard om e.e.a. eens rustig te bekijken. Naast de beelden zijn er nog 
zeer veel andere bezienswaardigheden. Wij verwachten u om 13.30 uur op Bokshout 9. Opgave vooraf van 
deelname is niet nodig. Er zijn geen kosten aan verbonden. De KBO zorgt voor de koffie met daarbij een lekker 
stukje vlaai 
 

Hele dagreis naar Keulen 
De hele dagreis 2022 gaat deze keer weer eens de grens over naar het Duitse Keulen. Op woensdag 11 mei om 
08.45 uur start de bus vanaf zaal Habets, waarna we omstreeks 10.30 uur aankomen bij café Chocolat in 
het Schokolade Museum voor heerlijke ‘Kaffee mit Kuchen’. Na deze versnapering lopen we samen (korte 
afstand) naar de aanlegsteiger van de Köln-Düsseldorf Schiffahrt waar we aan boord van een der schepen een 
panorama rondvaart maken over de Rijn. Na deze tocht zullen we rond 13.00 uur richting het Brauhaus Früh 
am Dom lopen voor een gezamenlijke stevige lunch. Na het eten kunnen de ‘parfum liefhebbers’ van ons KBO 
gezelschap op bezoek naar het Parfumhuis 4711 waar de wereldbekende eau de cologne gemaakt wordt. De 
overige KBO’ers, die niet zo gecharmeerd zijn van parfumluchtjes, kunnen dan op eigen gelegenheid de 
schitterende Keulse Dom bezichtigen. Een en ander in overleg. 
 
De terugreis is voorzien om 17.15 uur waarna we traditioneel afsluiten met een etentje bij John Habets. De 
deelnemersbijdrage is € 45,00 pp. welke, na inschrijving via de geldende automatische machtigingen, met de 
KBO zal worden verrekend. L 
 
LET OP, de inschrijving is op dinsdag 12 april as. in ‘t Paedje van 13.00-14.00 uur.  
 
Het belooft weer een schitterende dagreis te worden en de reiscommissie hoopt dan ook dat de bus helemaal 
vol zal zitten. Voor verdere info zie onze website. 
 

Computercursus 
Bij voldoende interesse in het nieuwe Windows11 besturingssysteem zal de KBO Baarlo een kennismakings-
cursus starten voor mensen die al werkten met Windows 10 en nu Windows 11 hebben. Ook heeft ons de 
vraag bereikt of het mogelijk is om enkele opfrislessen van de basiscursus Windows 10 te geven, omdat men 
enkele dingen niet meer zo goed weet. Belangstellenden voor deze onderwerpen, of een van deze, kunnen zich 
melden bij janlinssen@ziggo.nl of bij ine.eulenpesch@home.nl. Aangeven waarvoor u interesse heeft. 
 

Magazine bezorgers gevraagd. 
Er is dringend behoefte aan enkele vrijwilligers om mee te werken aan de maandelijkse 
bezorging van dit Magazine. Help ons door u aan te melden bij Frans en Mia Rooyakkers 
tel.4772530; e-mail froom@home.nl  of bij Ine Eulenpesch tel.4772558; e-mail 
ine.eulenpesch@home.nl. 
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