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Zomerfietstocht woensdag 11 september.  

“Rundje Baolder” / “Beelden/Kunst -route” in en rondom Baarlo  

Op woensdag 11 september  aanstaande vindt de 2e grote fietstocht (ca.45 km) van dit jaar 

plaats.  Baarlo bestaat dit  jaar 800 jaar en deze fietstocht laat daarom heel  veel  van ons mooie 

dorp,  en een klein beetje van de omgeving van de omringende dorpen, zien. De route voert 

ook langs de zes in juni  onthulde natuurstenen kunstwerken. Onderweg zi jn zoals gebruikeli jk 

3 pauzes geregeld.  Bi j  de eerste pauzeplaats wordt koffie/thee met vlaai  geserveerd. (2 

koffie/thee + vlaai  €5, -).  Af te rekenen ter plekke. Vergeet ook niet zelf voor een 

lunchpakketje te zorgen om te nuttigen bi j de 2e pauzeplaats.  Vertrek:  om 09.30 uur vanaf de 

Markt.  Gaarne op ti jd aanwezig zi jn.  Wij wensen jullie een gezel lige,  veil ige fietsdag toe.  

 

Dag van de ouderen 

In de extra bi jlage staat vermeld dat u zich hiervoor op kunt geven op 10 september maar dit  

kan ook op woensdag 11 september.  

 

Triduüm Peel en Maas 

Stichting Triduüm Peel  en Maas organiseert wederom deze dagen en wel op  10,11 en 12 

september.  Zi j  presenteren een interessant programma. Voor nadere informatie verwijzen wij 

u naar Peter Kegel  (tel  0651185556) 

 

OPPE KERMIS 

Dit jaar organiseert de KBO in samenwerk ing met de Dorpsontmoeting (De Engelbewaarder) 

een matinee op dinsdag 17 september  in Zaal Unitas .  Voor deze geweldige middag moet u wel 

een toegangskaartje kopen. De kosten zi jn € 5,00 waarvoor u dan koffie met vlaai  ontvangt.  

De kaartjes zi jn te koop o.a .  in ‘t  Paedje en wel op  dinsdag 3,  donderdag 5.  dinsdag 10 en 

donderdag 12 september tussen 10 en 12 uur.  Ook kunt u deze kopen bij  de Engelbewaarder 

en/of bi j  de VVV. Zie verdere publicatie.  

 

Halve dagreis woensdag 25 september naar Kermismuseum 

Na de uiterst geslaagde dagreis gaan we als  “halve” dagreis  op woensdag 25 september  naar 

Hilvarenbeek  om het kermismuseum te bezoeken. Het twee uur durende programma begint 

om circa 14.30 uur met ontvangst koffie/thee en een heerli jke Brusselse wafel  met slagroom . 

Via het rad van fortuin worden we vervolgens betrokken bi j  de kermis met o.a.  ballengooien,  

vlooientheater,  schietsalon etc.  Ook een bezoek aan het grootste draaiorgel  ter wereld 

speciaal  voor de l iefhebbers van danspasjes.  Tevens nemen we een kijkje in de cinemascoop, 

waarna via het rad van fortuin de grote finale met pri jzenfestival  dit  bezoek aan het 

kermismuseum zal  worden afgesloten. Het zal  zeker een super gezellige middag worden die 

we traditioneel  afsluiten met een etentje bi j  John Habets.  Inschri jven voor deze reis is  

mogeli jk op dinsdag,  3 september a.s.  in ‘t Paedje  tussen 13.00-14.00 uur.  “Wie het eerst 

komt,  wie het eerst maalt”.  De eigen bi jdrage bedraagt  € 35,00 p.p.  welke ter plekke contant 

kan worden voldaan. De reiscommissie rekent weer o p een “volle bus”.  Vertrekti jd 13.00 uur 

bi j  zaal  Habets terugkomst rond 18.15 uur.  

http://www.kbobaarlo.nl/
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Steun de KBO 

Ook dit jaar is  het weer mogelijk om via de Rabobank onze kas te spekken en wel door hun 

actie “Rabo ClubSupport”.  Alleen  leden van de Rabobank hebben vanaf 27  september tot 11 

oktober de mogeli jkheid om 5 stemmen uit te brengen op een vereniging,  waarvan maximaal  2 

op dezelfde. Indien u lid van de bank bent kri jgt u bericht dat u kunt stemmen.  

 

Vooraankondiging 

Op 21 oktober start de cursus KeePass .  In de maand november is  er ook een inloopmiddag 

tablet /telefoon, de datum wordt op de volgende bi jlage vermeld.  

Vanaf 22 september is ’t Paedje op zondag van 10.00 tot 12.30 weer 

geopend!! 

 

TERUGBLIKKEN 

Bezoek aan Wijnerij De Belaeving 
Woensdag 10 juli  j.l .  gingen we bij  deze Wijneri j  op excursie.  We vertrokken op de fiets 

richting Panningen(Egchel).  Ter plaatse werden we ontvangen door de eigenaar die ons een 

goede uiteenzetting gaf m.b.t.  de druiventeelt en daarna een rondleiding door het bedri jf.  

E.e.a.  werd afgesloten met een lekker glas wijn  

 

Bezoek Beej Benders. 
Woensdag 14 augustus  vertrokken 40 leden naar Beej  Benders.  Daar werden we harteli jk 

ontvangen ook natuurli jk weer met een kop koffie en een heerl ijk stuk vlaai .  Na een korte 

uiteenzetting door de heer Benders werden we in 2 groepen rondgeleid door dit  bedri jf.  

Ti jdens de rondleiding kregen we diverse lekkere hapjes.  Al  met al  weer een zeer geslaagde 

middag. 

 

Jubileum-vakantiereis Stolberg (Harzgebergte) van 3 t/m 7 juni 2019  
Voor dit  jaar had de reiscommissie,  bestaande uit Wim en Adri,  een reis  gepland naar de 

voormalige DDR en had een hotel  gevonden in het schilderachtige onder “Denkmalschutz” 

staande stadje Stolberg.  Het was een zeer bi jzondere reis  want Adri  en Wim organiseren al  25 

jaar met veel  succes de vakantiereis voor onze vereniging en ieder jaar gaan we weer met een 

volle bus op vakantie.  Recenteli jk hebben beide heren aangegeven te willen stoppen en hun 

taak te willen overdragen aan nieuwe opvolgers.  

 

Op maandag 3 juli  was het zover  en kon de jubileumreis beginnen en om 8.30 uur stonden al  

een groot aantal  van de 39 deelnemers te wachten bij  zaal  Unitas en spoedig daarna 

arriveerde de bus van touringcarbedri jf van Gompel uit  Bergei jk met chauffeur Harrieke van 

Hoof.  Het werd een vlotte reis  met om 12.00 uur een pauze op een parkeerplaats met koffie 

en Baarlose vlaai.  Om 14.00 uur werd nogmaals gepauzeerd met een lunch van John Habets.  

Tegen 17.00 uur kwamen we bi j  ons hotel  Stolbergerhof aan en konden de kamers worden 

opgezocht en na bezichtiging was men zeer tevreden over de indel ing en faci liteiten van het 

hotel .  Na het diner om 19.30 uur zochten de dames elkaar op en werden enkele kaartgroepen 

gevormd om te jokeren of te bridgen. Een aantal  ging de plaats Stolberg te voet verkennen.  

http://www.kbobaarlo.nl/
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De volgende drie dagen stonden in het teken van excursies en op de dinsdag werd onder 

begeleiding van gids Kristel  een bezoek gebracht aan de Brocken, hoogste berg 1142 meter 

van Noord Duitsland, gelegen in Nationaal Park de Harz.  Ti jdens deze tocht ging  Kristel  (zelf 

afkomstig uit  deze streek) uitgebreid in op de geschiedenis en het leven ti jdens de DDR -

periode om zo een indruk te geven hoe de bevolking desti jds leefde. Hierna werd een bezoek 

gebracht aan de plaats Bad Harzburg,  een voormalig DDR -kuuroord en na aankomst moesten 

wij zelf zorgen voor de lunch. Penningmeester Adri  was op het leuke idee gekomen om 

eenieder € 10,00 te overhandigen zodat men zelf de lunch kon regelen. Dit riep vele leuke 

reacties op bij  de deelnemers.  Na het bezichtigen van dez e mooie plaats werd deze mooie dag 

met veel  voldoening afgesloten.  

 

Op woensdag had de commissie wederom een 3 -tal  excursies uitgezocht.  Als  eerste werd een 

bezoek gebracht aan de “Barbarossahöle” met zijn prachtige onderaardse grotten. Daarna 

werd een bezoek gebracht aan het “Josephskreuz” dat zich bevindt in Unterharz in een groot 

natuurpark.  Dit is  een uitzichttoren van 40 m. hoogte en een aantal  maakte gebruik om de 

toren te beklimmen om zo het natuurschoon van het Harzgebergte vanaf deze hoogte te 

kunnen bewonderen. Er werd bi j  dit  monument geluncht en wederom kreeg eenieder € 10,00. 

Rond 13.30 uur werd de reis  vervolgd met een bezoek aan vakwerkstad Wernigerode met een 

historische binnenstad met vele oude monumenten.  

 

Na een goede nachtrust waren we al weer aangekomen op de 4e vakantiedag en was gids 

Kristel  al  vroeg aanwezig om ons ook op deze dag te begeleiden. Eerst brachten we een 

bezoek aan de historische plaats Quedlinburg.  In deze plaats gaf Kristel  uitgebreide informatie 

over de historie van deze  plaats en we maakten een rondtoer met een treintje om zo een 

indruk te kri jgen van de vele oude vakwerkhuizen die er nog staan. Na het ontbijt  werd 

richting Thale gereden voor een bezoek aan recreatiepark “Hexentanzplatz”.  Tot onze grote 

verrassing had gids Kristel  zich ook verkleed als  heks en gaf een uitgebreide rondleiding door 

dit  park met prachtige natuur.  Daarna werd de terugtocht ingezet richting Stolberg.  Ti jdens 

het diner werden Adri  en Wim naar voren geroepen door Maria Coenen en Wim Zuidgeest om  

beiden te bedanken voor hun jarenlange inzet voor het welslagen van deze vakantiereis en zi j  

boden als  dank namens de deelnemers een diner bon aan. Daarna trad voorzitter Tiny naar 

voren om namens het Bestuur en de KBO een dankwoord uit te spreken voor hu n inzet de 

afgelopen 25 jaar.  

 

En zo waren we op de laatste dag aangekomen en moesten we weer terug naar Baarlo.  Voor 

vertrek werd een groepsfoto gemaakt door fotograaf Jan en werd afscheid genomen van het 

hotelpersoneel.  Na een zeer voorspoedige terugtoch t lagen we voor op het programma en 

werd nog een bezoek gebracht aan de oude haven van Duisburg.  Tegen 18.30 uur arriveerden 

wij in Baarlo waar het diner al  klaar stond. Ti jdens het eten bedankten Wim en Adri  de 

prettige samenwerking van de reisgenoten en tot slot kreeg voorzitter Tiny het woord om 

beide heren te bedanken voor deze mooie week.  

 

Al  met al  kunnen we zeggen dat we een fantastisch mooie vakantie hebben gehad met vele 

hoogtepunten waaronder het prachtige landschap, de mooie excursies en de mooie  steden, 

een goed hotel  en een prachtige bus met een voortreffeli jke chauffeur Harrieke. Tot s lot l ijkt 

mij een woord van dank op zi jn plaats aan de reisleiding Adri,  Wim en Gaby voor jull ie inzet 

van deze geweldig mooie georganiseerde reis.  Het was fantas tisch om dit als  reisgenoot te 

hebben mogen meemaken. Een reis  waar we met veel  voldoening op terugki jken!  

http://www.kbobaarlo.nl/

