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Attentie!!: het bezoek aan wortelenbedrijf Joosten Soeterbeek is niet 

op 23 oktober maar op 16 oktober! 

Vertrek vanaf de markt om 13.30 uur.  U moet zich hiervoor aanmelden  vóór 9 Oktober door 

een briefje met uw naam en adres in de brievenbus te doen bi j  Tiny Vennix Lijndenhof 11 of 

door een mailt je te sturen naar  tinysmits.24@gmail.com Doe dit!! Niet aanmelden is  niet 

deelnemen. 

 

IJsrevue Donderdag 28 november in Grefrath (avondvoorstelling) 

Vertrek is  om 18.00 uur bij  de bushalte(Rabobank) .  De kosten zijn € 62, - inclusief de bus.  U 

kunt zich hiervoor opgeven in `t  Paedje  dinsdag 8 Oktober van 13 tot 13.30 uur . 

 

Muziekmiddag voor senioren Peel en Maas in Kerkeböske Helden  

Entrée: € 3,00 

Op zondag 20 oktober 2019 van 14.00 tot 16.30 uur vindt de 11e muzikale middag plaats voor 

de senioren van de regio Peel  en Maas –  Venlo.  De muziek wordt verzorgd door de 

Keverberger Muzikanten en de Som (Seniorenorkest Meijel  e.o.).  De entree bedraagt € 3, - 

 

Lezing over “Slaap bij ouderen een lust of een last”                            

op maandag 4 november . 

Oud-Baarlonaar Prof.  Ton Coenen geeft wederom een presentatie over slapen in het 

algemeen. Hi j  is  neurofysiologisch hoogleraar en heeft veel  onderzoek gedaan naar o.a.  de 

functie van slaap,  dromen en slaapstoornissen. Het onderwerp snurken zal  ook aan de orde 

komen. Kortom het belooft een interessante middag te worden .  U bent welkom in soos  ’t  

Paedje op maandag 4 november 2019 om 14.00 uur.  

 

Beugelen bij de Flatsers op vrijdag 1- 8-15 november 2019               

van 13.00-tot 17.00 uur 

Ook dit jaar gaan we deze gezellige sportactiviteit  weer samen met de Flatsers organiseren. 

Zowel de dames als  de heren zi jn weer  van harte welkom. Piet Smits zorgt voor de organisatie.  

Leden van de Flatsers voorzien ons van de nodige aan wijzigingen. Deelname is  gratis.  

Consumpties zi jn voor eigen rekening.  

Opgeven ’s  maandags voor de speeldag bi j Jan Gielen Meerwijkstraat 16. Tele foon 4773096.  

Graag na 18.00 uur bellen.  
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Voortzetting van het Zondagscafé op de zondagmiddag 

In de Bi jlage van juni  werd bekend gemaakt dat het Zondagscafé voorlopig ging stoppen 

wegens te geringe belangstel ling.  Recenteli jk bereikte het Bestuur bericht en om te beki jken of 

deze activiteit  in oktober weer opgestart kon worden. Eerst willen we echter weten of er voor 

een herstart voldoende animo is.  Hebt u zin om aan het zondagscafé deel  te nemen, meld U 

dan vóór 5 oktober bi j  Herman Stevens (tel .  4772099)  of via email :  hestevens@ziggo.nl  of via 

een briefje in de brievenbus van Kon. Julianastraat 25.  

 

Voetbal kijken in ’t Paedje 

Voor de l iefhebbers,  Donderdag 10 oktober Nederland –  Noord Ierland om 20.45 uur (‘t  

Paedje open vanaf 19.00 u.) en  Zondag 13 oktober Wit Rusland-Nederland om 18.00 uur (‘t  

Paedje open om 17.30 u.)  

 

Workshop KeePass start op maandag 21 oktober om 13.30 uur in ’t 

Paedje 

Voor deze workshop, handig  en veilig werken met uw wachtwoorden, zi jn nog enkele plaatsen 

vrij .  Kosten €10 , - p.p.  inclusief koffie in de lessen en lesmateriaal.  De tweede les is  gepland 

op maandag 18 november.  Om deel  te nemen moet u in het bezit  zijn van een laptop. 

Deelnemers ontvangen ruim voor begin van de workshop nog apart bericht met een 

handleiding KeePass en wat ze behalve de laptop verder moeten meebrengen. Opgave bi j  Jan 

Linssen tel.  4772144 e-mail  janlinssen@ziggo.nl  

 

Inloopmiddag 

Op maandag 28 oktober van 13.30 tot 16.00 uur is  er weer een inloopmiddag voor smartphone 

en tablet.  Hebt u vragen of een probleem kom dan naar ’t  Paedje!!  
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