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Voetbal kijken 

Dinsdag 5 maart a.s.  kunt u weer van een mooie voetbalwedstrijd genieten in ’t  Paedje:  Real 

Madrid - Ajax .  ’ t  Paedje is  open vanaf  20.00 uur.  

 

Ledenvergadering dinsdag 12 maart 13.30 uur in zaal Unitas (Habets ) 

Op dinsdag 12 maart om 13.30 uur vindt de 53e algemene lede nvergadering plaats in zaal  

Unitas.  Bi j  dit  magazine zit  de uitnodiging voor deze vergadering.  Als u aan de vergadering wil  

deel  te nemen dient u het aanmeldingsformulier  vóór zaterdag 9 maart  in te leveren bi j  

secretaris  Herman Stevens,  Koningin Julianstr aat 25,  of in de bus in soos ’t  Paedje.  Het 

Bestuur hoopt op een vruchtbare ledenvergadering en een goede opkomst!  

 

Themamiddag Knooppunt Baarlo in ’t Paedje  

Op maandag 18 maart om 14.00 uur  zullen Maaike Jacobs-Schell  en Chantal  Ni jssen van 

Knooppunt,  Centrum voor Gezondheid Baarlo,  een informatiemiddag verzorgen voor onze 

leden. De voorlichting zal  zich o.a.  richten op het langer zelfstandig thuis bl ijven wonen, een 

stukje valpreventie en hoe het Knooppunt u hierin ondersteuni ng kan bieden. Aanmelden is  

niet nodig.  U bent van harte welkom. In de pauze is  er gratis  de koffie en thee.  

 

Senioren “beleefdag” Venloop donderdag 28 maart  

Op donderdag 28 maart  wordt in samenwerking met o.a.  KBO Limburg door Stichting Venloop 

deze beleefdag voor senioren georganiseerd in het Julianapark in Venlo.  

U kunt zich voor deze middag via een online formulier inschri jven op www.venloop.nl .  

 

Beugelen 

Vrijdagmiddag 29 maart  is  er weer gelegenheid om te beugelen. Vanaf 13.30 uur op de 

beugelbaan van de Flatsers.  

 

Inloop op zondagmorgen 

Tot Pasen kunt u nog elke zondagmorgen terecht in ’t  Paedje.  Gezellig even samen zijn,  een 

kaartje leggen of een potje bil jarten. U bent  vanaf 10.00 tot 12.30 uur  van harte welkom 
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Computercursussen en workshops. Interesse? Meld u dan aan!! 

In het najaar (na half september) willen wij op maandagmiddag weer starten met PC 

cursussen of workshops.  Per cursus of workshop moeten er 8 tot 14 deelnemers zijn .  

Mogeli jk zi jn o.a.: Cursus Windows 10,  kaarten maken met Worda rt,  Powerpoint,  Excel,  foto 

bewerken en fotoalbum maken die kan worden afgedrukt bi j  b.v.  Hema, Kruidvat of Albelli .  

Wachtwoorden zijn en worden steeds belangrijker.  Er zi jn er steeds meer nodig.  Maar hoe kan 

ik ze onthouden?? Er is  een oplossing met  het gratis  programma keepass.  Met keepass maakt 

u een kluis  waarin u al  uw wachtwoorden bewaart en waaruit u ze gemakkeli jk tevoorschijn 

haalt als  ze nodig zi jn.  U hoeft nog maar één wachtwoord te onthouden, dat van de kluis.  Wij 

bieden u een workshop aan om te  leren hoe u met keepass kunt werken. Interesse,  meld u 

onder vermelding van de cursus of workshop die u wil  volgen bi j  Contactpersonen: Jan Linssen 

tel .  4772144. (janl inssen@ziggo.nl ) of Ine Eulenpesch 06-15055885 (ine.eulenpesch@home.nl) 

 

TERUGBLIK 

Seniorenzitting.  

Zaterdag 17 februari  werd in een volle zaal  Unitas ons KBO prinseli jk trio uitgeroepen, de 3 J`s  

te weten Prins John Coenen en zi jn adjudanten Jack Wilmer en John van Betteray.  

Het was een leuke zitting met veel  lokale,  bekende en minder bekende artiesten en niet te 

vergeten de mini`s  van de dansschool die de harten van alle opa`s en oma`s verov erden. 

Onder de geweldige muziek van de Fanfarekapel  ging Prins John voor in de polonaise,  kortom 

een hele gezell ige en geslaagde Seniorenzitting.  
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