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Bezoek aan WIJNERIJ DE BELAEVING te Egchel 

Woensdag 10 juli  a.s.  gaan we bi j  deze Wijneri j  op excursie.  We vertrekken dan  om 12.30 uur 

op de fiets vanaf de markt.  Omdat we willen weten met hoeveel  personen we daar naar toe 

gaan verzoeken wij u zich van te voren op te geven. U kunt dit  doen door  vóór 7 jul i  een 

envelop met daarin een briefje met  uw naam en een bijdrage van € 5,00 per persoon  te 

deponeren in de brievenbus bi j  Arna Crienen Molenberg 12 of bi j  Herman Stevens 

Julianastraat 25. Bi j  s lecht weer gaan we ki jken hoe we dan naar Egchel  gaan, het adres is  

Egchelseweg 22 5987 AB Egchel  

 

Organiseren van een Jeu de Boules toernooi met JdBC 

Op woensdag 24 juli  organiseert de Jeu de Boules Club speciaal  voor onze leden een JdB -

toernooi op de banen aan de Kasteellaan. Aanvang van de wedstri jden op genoemde dag is  om 

13.15 uur en u kunt zich hiervoor opgeven tot zaterdag 20 juli  bij  secretaris Herman Stevens  

v ia mail :  hestevens@ziggo.nl  of via de telefoon 4772099. Het inschri jfgeld is  € 2,00 en 

hiervoor krijgt u een consumptie in de pauze aangebo den bij  Hoeve Hofackers.  Ervaring in het 

boulen is  niet vereist.  De teams worden zoveel  mogeli jk samengesteld met JdB en KBO leden 

en op een gezel lige manier kunt u kennis maken met deze sport.  Het Bestuur wenst de 

deelnemers een gezellige middag toe!  

 

Tai Chi 

Nog even een herinnering m.b.t.  de Tai  Chi  demonstratie op 11 juli a.s. op de kasteelweide  

en wel  van 19.00 tot 20.30 uur.  U bent van harte welkom. 

 

Ledenwerving 

De laatste tijd zien we het ledenaantal  teruglopen i.v.m. overli jden en/of opname elders.  Als  

bestuur gaan we nog bezien op welke manier we een ledenwerfactie op touw gaan zetten. 

Kent u iemand die nog geen lid is  ki jk dan of deze mogeli jk lid wil  worden.  Als elk lid nou eens 

voor een nieuw lid zorgt! 

 

Donderdagmiddagactiviteit 

We willen deze zomerperiode benutten om te bezien hoe we de donderdagmiddag weer nieuw 

leven in kunnen blazen. Heeft u een suggestie…….kom er dan mee.  

Alle ideeën zijn welkom. 

 

 

 

http://www.kbobaarlo.nl/
mailto:hestevens@ziggo.nl


  Bijlage KBO-PCOB Magazine Nr. 7/8 – juli/augustus 2019 

   OUDERENVERENIGING BAARLO                     website: www.kbobaarlo.nl 

 
Excursie Beej Benders in Venlo 

Op 14 augustus  gaan we per fiets naar Beej Benders.  Ontvangst om 14.00 uur met koffie en 

vlaai .  Ti jdens de rondleiding in de winkel  worden er hapjes aangeboden. U kunt zich hiervoor 

aanmelden door een enveloppe met € 5,00 p.p  en o.v.v.  uw naam en adres in de brievenbus te 

doen vóór 7 augustus  bi j  Arna Crienen Molenberg 12. Vertrek vanaf de Markt om 13.00 uur.  

 

TERUGBLIK 

KBO Baarlo Voorjaarsfietstocht 2019 
 

Opnieuw een voorjaarsfietstocht onder ideale fietsomstandigheden op 22 mei jl. .  Een lekker 

lentezonnetje en een temperatuur van net geen 20 graden. Wel wat lichte tegenwind in het 

eerste deel  van de fietstocht,  maar dat mocht nauwelijks naam hebben. Vanaf de Markt 

vertrokken net na half tien weer ca.  60 deelnemers,  verdeeld over drie groepen.  

De tocht voerde binnendoor via Soeterbeek en Rinkesfort richting Koningslust en verder naar 

Grashoek,  waar de eerste rustplaats was bi j  Café Leanzo. Na het nuttige va n koffie/thee en 

vlaai  ging het langs het kanaal  richting Griendtsveen en van daaruit naar Horst -America.  Het 

mooiste stuk van de route dwars door natuurgebied De Peel.  Bi j  Café Boëms Jeu,  stamcafé van 

Rowwen Hèze,  werd het lunchpakketje genuttigd met acht ergrondmuziek van die band.  

Na de lunch ging het weer richting huiswaarts via Sevenum en Maasbree alwaar op het terras 

bi j  Café De Poolbar nog een laatste rustpauze was ingepland met voor de meesten nog een 

lekkere alcoholische versnapering of frisdrank. Ca.  16.30 uur was iedereen weer veilig terug in 

de thuishaven. 

 

Beki jk voor een visuele impressie van deze fietstocht het  

fotoverslag: photos.app.goo.gl/i22LyqnuUWaYQ8xs8  

 

Bron: Fietscommissie KBO 
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