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Jaarboekje 2020 

Bij het magazine hebt u het jaarboekje 2020 ontvangen. Zoals u kunt zien in een modern jasje gegoten. Omdat 
er mogelijk in het jaar zaken kunnen wijzigen, verwijzen wij u steeds naar de bijlage. Correctie op p.4 van het 
jaarboekje. De volksfeesten 2020 zijn van 4 t/m 7 juni. 
 

Bloemschikken 

Op Maandag 16 december om 13.30 uur is er weer bloemschikken in `t Paedje om met hulp van Martha 
Wilmer een Kerststuk naar eigen idee te maken. Zelf meebrengen: Mesje, tang, schaal of pot en eventueel 
bloemen (eigen idee) kaars of lampjes, enkele kerstballetjes. Voor oase, mos en groen zorgen wij, maar zelf 
groen meebrengen kan ook. Het wordt weer een gezellige middag met in de pauze koffie/thee en wat lekkers. 
Opgeven tot 11 December door bij Arna Crienen, Molenberg 12 een envelop met uw naam en tel.nr en €5,00 in 
de brievenbus te doen. 
 

Kerstmiddag donderdag 19 December 

Zie de bijlage c.q. aanmeldingsformulier bijgevoegd bij dit KBO-PCOB Magazine. 
 

Filmmiddag 20 Januari  2020, Aanvang 13 .30 uur in ‘t  Paedje  

Het jaar 2020 begint op 20 januari om 13.30 uur in ’t Paedje met een filmmiddag. Deze keer wordt als vervolg 
op de film van januari 2019, de film Nederland in de jaren 1950/1955 vertoond. 

 

’t Paedje 

Al meer dan 25 jaar genieten we met zijn allen van ons home. Wel moeten we er met z’n allen voor zorgen en 
werken dat e.e.a. ook in de toekomst rendabel blijft. Daarom ons verzoek om geen eigen drankjes (bijv.water) 
mee te brengen als u deelneemt aan een activiteit in ons mooie clubgebouw. 
 

Ideeënbus 

Als u nog ideeën heeft m.b.t. te organiseren activiteiten of andere zaken, schroom dan niet om deze kenbaar te 
maken aan het bestuur. U kunt e.e.a. ook deponeren in de ideeënbus. 
 

Nieuwe reiscommissie en KBO Saarlandreis 2020 

Onlangs was in ‘t Paedje de traditionele terugkomavond om na te praten over de reis naar de Harz in juni van 
dit jaar. Met de presentatie van een schitterende fotocollage en de uitreiking van het fotoboek nam de 
reiscommissie, Wim van den Bemt en Adri Broos, na 25 jaar afscheid als organisator van de vakantiereis van de 
KBO Baarlo. Als opvolgers werden Will Langendonck en Bert Denessen aan de aanwezigen voorgesteld. Will en 
Bert gaven daarna een korte toelichting op de KBO vakantiereis 2020 die van 8 t/m 12 juni zal plaatsvinden. 
Een reis naar Losheim in het Saarland met een mooie omgeving en veel bezienswaardigheden, waarbij zeker de 
oude Romeinenstad Trier een bezoek waard zal zijn. Voor deze reis zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 
Belangstellenden die ook aan deze mooie en zeker qua reistijd niet erg ver weggelegen reis willen deelnemen, 
kunnen zich melden bij Will Langendonck via 06-27402273 of Bert Denessen via 06-14646167. 
 

 

 

http://www.kbobaarlo.nl/
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Terugblik: 

Deelname door onze vereniging aan Rabo Clubsupport Venlo 
De afgelopen maanden vond wederom de Rabo Clubsupport actie van Rabobank Venlo plaats voor 
verenigingen en de KBO heeft ook hieraan deelgenomen. Op donderdag 31 oktober vond de bekendmaking 
van de bedragen plaats in Theater De Maaspoort te Venlo. In Baarlo kregen 16 plaatselijke verenigingen een 
bijdrage met een totaalbedrag van € 8668,95. Onze vereniging kwam in aanmerking voor €905,17. Het bestuur 
wil eenieder bedanken die een stem heeft uitgebracht op onze vereniging en we zullen het op een leuke 
manier bestemmen bij het organiseren van activiteiten. 
 
 

Lezing over “Slaap bij ouderen een lust of last” door Prof. Ton 

Coenen  

Op maandag 4 november vond er een lezing plaats van oud dorpsgenoot prof. Ton Coenen over de problemen 
bij het slapen. Het aantal deelnemers was overweldigend want maar liefst 90 leden hadden de weg gevonden 
naar soos ’t Paedje. Prof. Ton heeft ons niet teleurgesteld met zijn lezing want via een power-point presentatie 
en in begrijpelijke woorden werd duidelijk gemaakt wat in onze hersenen gebeurt als we wel of niet kunnen 
slapen. Hij gaf het verschil aan van het slapen tussen jongere mensen en senioren. Hij gaf een aantal tips mee 
voor het bevorderen van een goede nachtrust en waarschuwde om niet te snel over te gaan op het gebruik van 
slaapmiddelen en deze alleen tijdelijk te gebruiken bij het overbruggen van een moeilijke periode. Na het 
beantwoorden van vragen die uit de rondvraag naar voren kwamen, kon prof. Ton rond 16.15 uur deze zeer 
geslaagde bijeenkomst afsluiten. Daarna sloot secretaris Herman af met een dankwoord voor de zeer 
geslaagde middag. 
 

Beugelen 2019 

Een goede opkomst van KBO leden en wederom een prima organisatie van beugelclub De Flatsers zorgde 
ervoor dat de drie beugelmiddagen een gezellig en sportief verloop hadden. In de toekomst zullen De Flatsers 
deze middag invullen en wel op de laatste vrijdag van de maand in het winterseizoen. Mededelingen hiervoor 
worden gedaan door De Flatsers. 
Flatsers Bedankt. 
 

Het bestuur wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2020 
 

 

http://www.kbobaarlo.nl/

