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Beugelen 

29 maart  kan er s  ’middags vanaf 13.30 uur weer gebeugeld worden bij  de Flatsers!  

 

Themamiddag over historie Baarlo 

Op maandag 8 april om 14.00 uur  zal  historicus  Piet Schinck (oud voorzitter Historische 

Werkgroep De Borcht) een inform atiemiddag verzorgen over de historie van ons dorp. Tijdens 

deze bi jeenkomst zal  Piet een presentatie verzorgen van “Baarlo 800,  over de vroegste 

geschiedenis en de Berckt in de negentiende eeuw”. Aanmelden voor deze activiteit  is  niet 

nodig en u bent van harte welkom op deze bi jeenkomst.  De koffie/thee zullen klaarstaan, wij  

wensen u een leerzame middag toe! 

 

Voetbal kijken 

Voor de l iefhebbers………Samen voetbal  ki jken op het grote scherm. Ook dat kan weer in ’t  

Paedje Op woensdag 10 April AJAX - Juventus  en dinsdag 16 April Juventus –  AJAX . Beide 

wedstri jden beginnen om 21.00 uur.  ’  t  Paedje is  dan geopend vanaf  20.30 uur .  U bent van 

harte welkom. 

 

Bloemschikken 

Maandag 15 Apri l  om 13.30 uur gaan we bloemschikken in het Paedje We gaan een paasstuk 

maken naar eigen idee met hulp van Martha Wilmer.  Zelf meebrengen: mesje,  tang,  schaal  of 

pot en eventueel  bloemen (eigen idee) paaskip of eitjes.  Voor oase,  mos en groen zorgen wij.  

Als  u zelf groen heeft is  het ook prima. Het belooft weer een gezellige middag te  worden. U 

kunt zich tot  13 April  opgeven bi j  Arna Crienen Molenberg 12 door een envelop met uw naam 

en tel.nr en € 5  in de brievenbus te doen.  

 

Korendag 

Dit jaar zal  deze dag plaatsvinden in Meijel  en wel op 24 apri l  in Gemeenschapshuis D’n 

Binger .  Aanvang 13.30 uur maar u bent welkom vanaf 13.00 uur.  Opgave graag voor  10 

April  via KBO.panningen@gmail.com en door betal ing van  € 6,50  (voor entree plus koffie en 

vlaai) op bankrekening NL03RABO0120702533 t.n.v.  KBO Limb urg,  onder vermelding van 

Korendag. 

 

Inloop op zondagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur  

U kunt nog t/m 14 april  terecht in ’t  Paedje om gezellig even samen te zijn,  een kaartje te 

leggen of voor een potje bil jart.  
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Hele dagreis op woensdag 8 mei 

We vertrekken op deze dag om 07.45 uur voor een schitterende reis  naar s '  werelds grootste 

zeehaven Rotterdam. Onder begeleiding van een gids gaan we eerst naar Futureland midden 

in het havengebied met uitzicht op de grote containerterminals.  Aansluitend gebruiken we  de 

lunch bi j  restaurant Routiers op de Maasvlakte.  Hierna gaan we aan boord voor een rondvaart 

door de wereldhaven van Rotterdam. De dag wordt afgesloten rond 18.30 uur met een diner 

bi j  John Habets.  Alhoewel we niet veel  te voet onderweg zijn is  het wel wenseli jk dat de 

deelnemers enigszins goed ter been zi jn!  

 

Let op:  aanmelden kan op 16 april van  13.00 tot 14.00 uur, kosten €45.00p.p.  bi j  opgave te 

voldoen. (t  Paedje gaat om 13.00 uur open en aanmelding gaat op nummervolgorde van 

binnenkomst).  Ouderen van Baarlo,  welke geen lid van de KBO zi jn mogen ook mee; voor hen 

is  de prijs  dan echter  €50,00 . 
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