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Dagreis 8 Mei 

We vertrekken om 07.45 uur bi j  zaal  Unitas met een volle touringcar naar Rotterdam.  

 

Voetbal kijken 

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

Paedje Op woensdag 8 mei AJAX - Tottenham Hotspur.  In deze wedstrijd valt  de beslissing wie 

naar de finale gaat op 1 juni  in Madrid.  De wedstri jd begint om 21. 00 uur.  ’t  Paedje is  

geopend vanaf 20.30 uur.  U bent van harte welkom.  

 

Paedje op dondermiddag gesloten 

Met ingang van 9 mei  is  het Paedje tot nader bericht op donderdagmiddag gesloten behalve 

voor het kienen de laatste donderdagmiddag van de maand.  

 

Fietstocht 22 mei 

Op woensdag 22 mei vindt de lentefietstocht 2019 (ongeveer 55 kilometer) plaats.  Onderweg 

zijn zoals gebruikeli jk 3 pauzes geregeld.  Bi j  de eerste pauze wordt koffie / thee met vlaai  

geserveerd (2x koffie/thee + vlaai  à € 5,00).  Vergeet s.v. p. ook niet zelf voor een 

lunchpakketje te zorgen. De route met een heleboel  mooie plekjes,  voert ons vanaf Baarlo via 

overwegend verharde wegen richting o.a.  Grashoek,  Griendtsveen, America en Sevenum.  

Vertrek: om 09.30 uur vanaf de Markt.  Gaarne op ti jd aanwezig zijn.  Wij wensen jullie een 

gezell ige,  veil ige fietsdag toe.  

 

Kienen 

Het kienen in mei is  niet op  donderdag 30 mei  (Hemelvaartsdag) maar op dinsdag 28 mei.  

 

Vakantiereis 3 t/m 7 juni 

Voor deze geheel  verzorgde 5 daagse vakantiereis inclusief excursies en amusement naar de 

historische stad Stolberg in de Harz zi jn nog 1eenpersoons - en 1 tweepersoonskamer 

beschikbaar.  U kunt zich nog aanmelden voor deze jubi leumreis!  

Contactpersonen: Adri  Broos tel .4771641 en Wim van den Bemt tel. 4771499 

 

TERUGBLIKKEN 

53e Algemene ledenvergadering op dinsdag 12 maart in zaal Unitas  
Op dinsdag 12 maart vond om 13.30 uur in zaal  Unitas de 53e algemene ledenvergadering 

plaats in zaal  Unitas en 115 leden h adden gevolg gegeven aan deze uitnodiging.  De 

vergadering werd voorafgegaan met een bezinningsdienst met als  onderwerp “Leven met 

verschil” waarin de sinds de vorige jaarvergadering de 27 overleden leden werden herdacht.  
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Na het nuttigen van de koffie met v laai  werd de vergadering geopend door voorzitter Tiny en 

werd de agenda doorgenomen.  

Vervolgens werd door de secretaris  het verslag van de vorige vergadering voorgelezen evenals 

het jaarverslag 2018. De kascontrolecommissies hadden de financiële bescheiden  van beide 

penningmeesters gecontroleerd en in orde bevonden.Tijdens deze vergadering waren volgens 

rooster aftredend en herkiesbaar secretaris  Herman Stevens en als  kandidaat bestuurslid had 

Wiel  Welles zich beschikbaar gesteld voor een periode van 4 jaar .  Beiden werden bi j  

acclamatie gekozen. Vervolgens bedankte de voorzitter de aanwezigen voor het in hen 

gestelde vertrouwen. De aanwezigen gingen akkoord met het voorstel  om de contributie voor 

2019 te handhaven op € 23,00 en verder werd de contributie voo r 2020 vastgesteld op € 

25,00. Tegen 15.30 uur kon voorzitter Tiny deze jaarvergadering afsluiten na eenieder te 

hebben bedankt voor hun inbreng. Deze middag werd afgesloten met een toneelstuk en een 

goed verzorgde koffietafel  van zaalhouder John. De veren iging kan weer terugki jken op een 

geslaagde jaarvergadering.  

 

Themamiddag van het Knooppunt op maandag 18 maart 2019  
Op maandag 18 maart jl.  vond de eerste themamiddag plaats in 2019 en het Bestuur had het 

Knooppunt (Centrum voor Gezondheid) Baarlo uitgen odigd voorlichting te geven hoe men 

langer zelfstandig thuis kan bli jven wonen en er kwam een stukje valpreventie aan de orde. 

Namens het Knooppunt waren de dames Maaike Jacobs -Schell  (ergotherapeut) en Chantal  

Ni jssen (fysiotherapeut) aanwezig om met geri chte aanwijzingen in huis aan te geven op welke 

wijze men zo veilig en zo lang mogeli jk in huis zelfstandig kan bli jven wonen. Het was een zeer 

interessante middag welke werd bezocht door een 40 -tal  leden en door de dames op een 

voortreffeli jke wijze werd gepresenteerd. Een woord van dank richting Knooppunt l ijkt mij op 

zijn plaats. 

 

Themamiddag over historie Baarlo op maandag 8 april 2019  
Op maandag 8 apri l  2019 was historicus Piet Schinck (oud voorzitter Historische Werkgroep De 

Borcht) uitgenodigd om een informatiemiddag te verzorgen over de historie van ons dorp. Aan 

de hand van de documentatie van Piet kan aangetoond worden dat ons dorp 800 jaar bestaat 

omdat op dit document het jaartal  1219 genoemd wordt.  Hi j  sloot de middag af met de 

ontwikkeling van de bewoners van kasteel de Berckt in de negentiende eeuw. Het was een 

zeer interessante middag welke werd bi jgewoond door een 25 tal  leden en een woord van 

dank l ijkt mij op zi jn plaats aan geschiedkundige Piet voor de medewerking voor het verzorgen 

van deze informatiebi jeenkomst.  

 

Bloemschikken op maandag 15 april 2019  

Het bloemschikken voor Pasen was met 14 dames goed bezocht en onder leiding van Martha 

Wilmer weer erg gezellig.  Na fi jne Paasdagen gewenst te hebben werd de middag afgesloten 

en ging iedereen met een mooi Paasstuk naar huis.  
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