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Lezing over “Slaap bij ouderen een lust of een last” 
 
Op maandag 4 november komt oud-Baarlonaar Ton Coenen een lezing verzorgen over het slapen in het 
algemeen en het onderwerp snurken komt ook aan de orde. Het belooft een interessante middag te worden. 
Aanvang 14.00 uur in soos ’t Paedje. 
 

Beugelen 
Vrijdag 1-8-15 November is weer beugelen bij de flatsers. Opgeven bij Jan Gielen op maandag na18.00 uur vóór 
de speeldag. Tel.4773096 
 

Workshop KeePass. Herinnering les 2 
Op maandag 18 november van 13.30 tot 16.30 uur is in ‘t Paedje de tweede bijeenkomst van de workshop 
KeePass. Behandeld worden eventuele vragen naar aanleiding van de eerste bijeenkomst en hoe u met 
KeePass een nieuw account kunt aanmaken en in een reeds bestaand account uw wachtwoord kunt wijzigen. 
 

Voetbal kijken in ’t Paedje 
Ook in de maand november is ’t Paedje weer 2 maal geopend voor de voetballiefhebbers en wel op zaterdag 16 
november om 20.45 uur Noord Ierland – Nederland en op dinsdag 19 november om 20.45 uur Nederland – 
Estland. Op beide dagen is ’t Paedje steeds ruim voor aanvang geopend. 
 

Sint kienen 
Op donderdag 28 november is er weer een extra kienronde met 2 prijzen. 
 

IJsrevue 
Op donderdag 28 november vertrekt de bus naar Grefrath om 18.00 uur bij de bushalte (Rabobank). 
 

MeerBewegenVoorOuderen 
Zoals ongetwijfeld bij u bekend kunt u onder de vlag van de KBO deelnemen aan het 
MeerBewegenVoorOuderen. Diverse mogelijkheden om te bewegen kan u geboden worden. We denken dan 
aan; Gym, Yoga, TaiChi. Lijkt het iets voor u neem dan geheel vrijblijvend contact op met Tiny Vennix 
(voorzitter) 06 22493152. 
 

Nieuwe Leden 
Op dit moment heeft de KBO ongeveer 750 leden. Het aantal is de laatste tijd wel wat teruggelopen. Daarom 
vragen wij aan u: kent u iemand die nog geen lid is van deze mooie club en dat wel zou willen worden geef dit 
dan door aan een van de bestuursleden. Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
 

Terugblikken 

Jeu de boules: Op onze activiteitenkalender van de KBO stond op 24 juli een jeu de boules wedstrijd gepland 

tegen de Jeu de Boulesclub, maar op het laatste moment moest deze wedstrijd worden afgeblazen wegens 
extreme hoge temperaturen. Na intern overleg werd naar een nieuwe datum gezocht en werd gekozen voor 
woensdag 28 augustus. Er hadden zich 37 deelnemers opgegeven waarvan 12 KBO-leden en 25 JdBC-leden. 
Voor de pauze werden er 2 wedstrijden gespeeld, om 15.00 uur werd gepauzeerd op het terras van Hoeve 
Hofackers. Rond 15.30 uur werden de wedstrijden hervat met het spelen van nog een wedstrijd en kon 
toernooileider Piet Derks de eindstand opmaken. 
De finales vonden plaats tussen Ria Theeuwen en Henk Bruijnen – eindstand 3 – 13 en Mia Geurts en Marian 
Bruijnen – eindstand 13 – 10. Daarna kon secretaris Herman de eindstand bekend maken t.w. 1e Henk 
Bruijnen, 2e Ria Theeuwen, 3e plaats Mia Geurts en als 4e Marian Bruijnen. Aan de 4 prijswinnaars werd een 
fles wijn namens de KBO uitgereikt. Ondanks de moeilijke omstandigheden waaronder de wedstrijden 
plaatsvonden, kan de vereniging met veel genoegen terugkijken op een mooi en geslaagd toernooi en 
inmiddels heeft de Jeu de Boules Club er weer enkele leden bijgekregen. 
Oppe Kermis 
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Het matinee dat door de KBO in samenwerking met de Dorpsdagontmoeting was georganiseerd was een zeer 

geslaagde middag. Er was ruimschoots de gelegenheid om een dansje te wagen. Echt een middag voor 
herhaling vatbaar. Ook in 2020 zal er weer een matinee georganiseerd worden. 
 

Nostalgie ‘troef’ bij kbo reis naar Hilvarenbeek 
Voor de ‘halve dagreis’ op woensdag 25 september 2019 werd koers gezet naar het Brabantse Hilvarenbeek. 
Met gastheer/chauffeur Peter Keijsers op de bok vertrokken de 39 deelnemers aan dit uitstapje om klokslag 
13.00 uur vanaf zaal Habets om een bezoek te brengen aan kermismuseum SOET & VERMAECK om onze 
kindertijd opnieuw te laten beleven. 
Na de huishoudelijke mededelingen door Peter Keijsers, namens GHIELEN BV, werden de busreizigers namens 
de reiscommissie, welkom geheten door Bert Denessen. Deze liet weten dat Tiny Smits, als vertegenwoordiger 
van het KBO bestuur in de reiscommissie, was teruggetreden en haar plaats nu wordt ingevuld door Wiel 
Welles.Bert dankte Tiny voor de inzet binnen de commissie hetgeen met een luid applaus van de aanwezigen 
werd onderstreept. 
In Hilvarenbeek aangekomen konden we plaats nemen in de ‘piste’ van het kermisplein in de sfeer van 1920. 
Door de spreekstalmeester van de kermis werden we meegenomen in een humoristische rondleiding met als 
kleurrijke middelpunt authentieke kermisattracties zoals de kop van jut, een kijkje in het griezel kabinet , een 
voorspelling door een waarzegster en de elektrische stoel, waarop overigens geen bezoeker wenste plaats te 
nemen. Tussen het kermisbedrijf door werden we verrast met koffie, wafels met slagroom.Uiteraard waren 
ook de zoete suikerspin en de overheerlijke poffertjes in het kermis assortiment opgenomen.De bekende kreet 
“ Boeren, burgers en buitenlui....dat wordt lachen, gieren en brullen” werd voor meer dan 100% eer aan 
gedaan. 
En..... voor de liefhebbers werd ook -zoals vroeger vaker het geval was- een glaasje heerlijke advocaat met 
slagroom uit geserveerd.Ook de grote loterij met het rad van geluk zorgde ervoor dat verschillende KBO leden 
een prijsje in ontvangst konden nemen.Na nog een kort bezoek aan de spiegelzaal in de sfeer van 1900 met 10 
authentieke draaiorgels werd deze uiterst gezellige middag in Hilvarenbeek afgesloten. Tijdens de terugreis liet 
Bert weten dat de reiscommissie ook voor 2020 weer twee aansprekende reizen wil organiseren waarbij 
natuurlijk ideeën of voorstellen van de KBO leden zeer welkom zijn. 
Traditioneel werd deze halve dagreis afgesloten bij John Habets, die ook deze keer samen met zijn team, een 
zeer smakelijk etentje had voorbereid. 
Enkele foto’s die zijn bijgesloten geven nog een kleine impressie van deze nostalgische middag 
 

Bezoek wortelbedrijf Joosten 
Op 16 oktober waren we te gast bij wortelenbedrijf Joosten op Soeterbeek in Baarlo. We werden ontvangen 
met koffie/thee en vlaai. Lizette vertelde dat het bedrijf elk jaar 50 Ha wortelen verwerkt die rechtstreeks naar 
de consument gaan. Er werd een film vertoond over de wortelen van zaaien tot oogsten. Door de grote 
opkomst werden de 40 deelnemers in 3 groepen verdeeld om in de loods het hele traject van wassen en 
verpakken te aanschouwen. Het was een interessante middag. 
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