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Het bestuur wenst u een gelukkig, gezond en actief 2019!  

 

Inloopmiddag voor pc, tablet en smartphone op 4 februari 2019  

Aanvang 13.30 tot 16.00 uur in ’t  Paedje.  

 

Voetbal kijken 

Voor de l iefhebbers………Samen voetbal  ki jken op het grote scherm. Ook dat  

kan in ’t  Paedje .  We gaan ervoor! Wanneer ???  

Woensdag 13 Februari a.s. AJAX - REAL MADRID en woensdag 5 maart 

REAL MADRID –  AJAX .  Beide wedstrijden beginnen om 21.00 uur.  

’  t  Paedje is  dan geopend vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom.  

 

Seniorenzitting zaterdagmiddag 16 februari seniorenzitting 

Ook dit jaar belooft het weer een gezell ige zitt ing te worden met bekende en lokale artiesten. 

En zoals gebruikeli jk levert de KBO het prinseli jk trio.  Ook dit jaar hebben we weer een 

enthousiast trio gevonden! Tot 16 februari in zaal  Unitas,  kom op tijd voor een goede plaats,  

aanvang 13.30 uur,  zaal  open 12.30 uur Entree bedraagt  € 10  inclusief 1 kop koffie/thee en 

een stuk vlaai.  

 

53ste algemene ledenvergadering in zaal Unitas 

Op dinsdag 12 maart 2019 om 13.30 uur  vindt in zaal  Unitas (Habets) weer de algemene 

ledenvergadering Plaats.  Bij  het Magazine van 26 februari  ontvangt u ook de uitnodiging voor 

deze vergadering.  De aanmeldingsstrook voor de vergadering en eventueel  deelname aan de 

koffietafel  na afloop van de vergadering,  dient u  vóór zaterdag 9 maart in te leveren op een 

van de vermelde adressen.  

 

Vooraankondiging bloemschikken 15 april  

Omdat het bloemschikken voor Kerst een groot succes was,  is  besloten om voor Pasen weer te 

gaan bloemschikken en wel op 15 april .  Nadere informatie volgt in de bij lage van maart.  

 

MeerBewegenVoorOuderen 

Via de Kbo zi jn wekeli jks ongeveer 100 ouderen actief met sport en spel.  Iets voor u? In het 

programmaboekje ziet u de verschi llende mogeli jkheden. Kom het proberen!!!! Interesse? 

Neem dan contact op met Tiny Vennix (voorzitter KBO)  0622493152 e-mail  t itoba@ziggo.nl  
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Beugelen bij de Flatsers 

Beugelclub De Flatsers wil  graag de beugelsport promoten en stelt  daartoe o.a.  voor leden van 

de KBO, bij  voldoende belangstell ing,  de beugelbaan een keer per maand ter beschikking.  

 

Gedacht wordt om gedurende het beugelseizoen  elke laatste vrijdag van de m aand van 13.30 

uur tot 16.30 uur te beugelen onder leiding van enkele clubleden van de Flatsers.  Vooralsnog 

is  het een vri je inloop en deelname is  gratis.  Consumpties zi jn voor eigen rekening.  

De eerste datum is  vri jdag 22 februari  2019.  

 

TERUGBLIKKEN 

Bloemschikken op 17 December 2018 door Martha Wilmer 

Na alle benodigdheden bij  elkaar gebracht te hebben zi jn we ieder aan ons eigen kerststuk 

begonnen. Met hulp van Martha is  dit  heel goed gelukt.  Na de koffie met kerstbrood hebben 

we, toen iedereen klaar was,  nog gezellig bi j  elkaar gezeten. Vanuit de deelnemers kwam de 

vraag om met Pasen ook een Paasstuk te maken. In overleg met het Bestuur zal  dit  zeker 

gebeuren. 

Martha nogmaals bedankt  

 

Filmmiddag op maandag 14 januari  

We kunnen weer terugki jken op een geslaagde middag in ‘Paedje.  Dit keer hebben een 50 tal  

leden genoten van enkele filmbeelden. Eerst hebben we gekeken naar een film gemaakt door 

Gerard Kuitems over Baarlo.  Een mooie impressie van ons dorp. Daarna kwam de Film 

Nederland in de jaren 1945—1950. Erg interessant om te zien hoe het er direct na de 

oorlogsjaren aan toe ging.  

 

Duideli jk voor herhaling vatbaar.  Dank aan Jan Linssen die deze middag voor zi jn rekening 

heeft 
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