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Seniorenzitting 

Zaterdag 8 februari  is  het weer zover.  Het zal  weer een geweldige seniorenzitting in zaal  

Unitas worden. Het festi jn begint om 13.30 uur maar de zaal  is  open  vanaf 13.00 uur.  U bent 

van harte welkom. 

Notaris Smolenaers 

Op maandag 10 februari  om 14.00 uur  zal  notaris  mr.  M.P.G.C.  Smolenaers komen vertellen 

over het levenstestament.  Wat gebeurt er als  u ernstig ziek wordt,  gaat dementeren of om 

andere redenen ti jdeli jk of langdurig niet meer in staat bent  om uw eigen belangen te 

behartigen? Wie regelt dan uw financiële en medische zaken? Wilt  u een euthanasieverklaring 

en/of medisch behandelverbod? Dit soort zaken kunt u bij  de notaris  regelen en laten 

vastleggen in een levenstestament.  U wordt bi jgepraat over de laatste stand van zaken en u 

kri jgt tips om te voorkomen dat u uw vermogen moet opeten wanneer u in een verpleeg - of 

verzorgingshuis terecht komt en hoe u eenvoudig erfbelasting kunt besparen. Kortom een 

inspirerende middag die u niet mag missen en  u veel  kennis zal  opleveren! De lezing zelf duurt 

ongeveer 1 uur.  Na de lezing is  er volop gelegenheid om vragen te stellen.  

Introductie les biljarten voor leden en niet-leden KBO. 

Door uit  de achterban vernomen interesse van  leden en niet-KBO leden voor de bil jartsport,  

organiseert de KBO in hun clublokaal  `t  Paedje aan de Zuivelstraat in Baarlo een 

introductiemiddag biljarten voor personen die graag iets meer willen weten over deze sport.  

Deze zal  zijn op donderdagmiddag 13 februari,  aanvang 13:30 uur.  Deze middag geeft niet 

alleen inzicht in de bil jartsport maar ook in de gezelligheid en contacten die hieruit 

voortvloeien tussen de spelers onderling.  Kom vri jbl ijvend naar deze middag die geleid wordt 

door Wiel  Welles als  instructeur.  Tot dan!  

Sport en Spel…. 

Ongetwijfeld weet u dat u bij  de KBO kunt deelnemen aan diverse soorten sport en spel.  

Hierbi j  moet u denken aan: Gym, Yoga,  Tai Chi  en koersbal.  Uw bi jzondere aandacht vragen we 

voor de Gymgroep op de dinsdagmorgen in ’t  Paedje.  Hier kunt u onder alle oms tandigheden 

aan deelnemen. Ook als  e.e.a.  u niet meer zo goed lukt i .v.m. lichameli jke problemen dan is  

dit  toch de ideale manier om te bewegen. Het is  een erg gezel lige groep die na het uurtje gym 

nog even nageniet onder het genot van een kopje koffie.  U mag alti jd geheel  vri jbli jvend 

binnenlopen. Verder uw bi jzonder aandacht voor het koersballen. Ook bi j  deze activiteit  bent 

u van harte welkom. 

Voor de juiste aanvangstijden etc.  verwijzen we naar ons jaarboekje 2020.  

Website 

Bent u handig met de computer? De KBO Baarlo is  op zoek naar een vri jwilliger die samen met 

de huidige beheerder onze website kan bi jhouden!  

Heeft u interesse meld u zich dan bij  Tiny Vennix 06 22493152  

Terugblik 

Bloemschikken 16 december 2019. 

Onder leiding van Martha Wilmer werden er door 15 dames weer mooie bloemstukken 

gemaakt voor Kerstmis.  Onder het genot van een kop koffie en kerstbrood was het weer een 

gezell ige middag. 
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