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Ledenvergadering 10 maart 13.30 Zaal Unitas (Habets). 
Onze algemene ledenvergadering vindt, zoals medegedeeld, plaats op 10 maart in zaal Unitas (Habets) aan de 
Wilhelminastraat. Aanvang 13.30 uur. U kunt zich nog uiterlijk tot 7 maart opgeven in ’t Paedje door inlevering 
van het strookje of telefonisch bij Herman Stevens tel.0774772099. 
 
 

Modeshow 30 Maart 14.00 uur in ’t Paedje. 
De modeshow op maandag 30 maart wordt deze keer verzorgd door de zussen Anja en Gerdie van Bazus in ‘t 
Paedje. Zij brengen hun eigen mannequins mee. Wij zullen ons door hen laten verrassen van al het moois dat 
Baarlo op modegebied te bieden heeft. Aanvang 14.00 uur. 
 
 

Bloemschikken Pasen. 
Dit jaar gaan we op 6 april bloemschikken, in de volgende bijlage volgt verdere informatie. 
 
 

Dagtocht. 
Op 6 mei vindt de dagtocht naar Keulen plaats, opgeven hiervoor is op 7 april in ’t Paedje nadere informatie 
volgt nog in de volgende bijlage. 
 
 

KBO activiteiten 
Via deze weg wil ik alle leden toch nog eens wijzen op een aantal activiteiten. 
Hierbij denk ik dan vooral aan: seniorenkoor, gymclubjes, yoga, koersbal en zeker niet te vergeten onze 
bijeenkomst op de zondag (vanaf 10.00 uur). Loop rustig eens binnen. U bent van harte welkom. Voor verdere 
informatie verwijs ik u naar ons programmaboekje en naar de maandelijkse bijlage. Verder ben ik ook altijd 
bereid u van nadere informatie te voorzien. 
Tiny Vennix (voorzitter) 06 22493152 
 
 

Seniorenzitting 8 februari 2020 
Zaterdag 8 februari was het weer zover. De seniorenzitting georganiseerd door de Kook was wederom een 
groot succes. Mede dankzij het geweldig optreden van het Seniorentrio, dat wel een heel bijzondere opkomst 
had, kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde middag. Prins Len en de adjudanten Piet en Jeu, namens alle 
leden van de KBO hartelijk dank voor jullie geweldige inzet. Ik wil hierbij ook nog even vermelden dat onze 
dank ook uit gaat naar Frans Rooyakkers die elk jaar toch maar weer op zoek moet naar een trio. Tot op heden 
lukt dat hem fantastisch. 
 
 

Notaris Smolenaers 10 februari 2020. 
Er waren deze middag 60 personen aanwezig toen notaris Smolenaers ons via een PowerPoint presentatie 
kwam vertellen over het Levenstestament. Hoe belangrijk het is om zaken te regelen als je het nog zelf kunt. 
Als je door ziekte, dementie of andere redenen niet meer in staat bent om je eigen belangen te behartigen, wie 
regelt er dan je financiële en medische zaken? Dit is allemaal bij de notaris te regelen en vast te leggen in een 
Levenstestament. Ook kregen we tips om te voorkomen dat we niet ons eigen vermogen op moeten eten als 
we in een verpleeghuis of verzorgingshuis dreigen te komen. Ook vertelde ze hoe eenvoudig erfbelasting 
bespaard kan worden door dit bij leven al vast te laten leggen. Het was een interessante middag en het gaf bij 
de leden ook veel stof tot nadenken. 
 
 

http://www.kbobaarlo.nl/
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EXTRA MEDEDELING in verband met CORONAVIRUS. 
 
Beste leden, 
 
Gezien de recente ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus zijn overal in Nederland maatregelen 
genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan en met name de kwetsbare mensen te beschermen. 
 
De leden van KBO Baarlo behoren tot de kwetsbare groep ouderen. Daarom heeft het bestuur van KBO Baarlo 
besloten om met onmiddellijke ingang alle activiteiten van KBO Baarlo af te gelasten en Soos ’t Paedje te 
sluiten in elk geval tot 1 april 2020. Na die datum wordt bekeken hoe we verder zullen (kunnen) gaan. Dit 
betekent dus concreet dat o.a. de vrijwilligersavond op vrijdag 20 maart en het kienen op donderdag 26 maart 
niet doorgaan 
 
Het bestuur vertrouwt erop dat u allen voor dit besluit begrip zult hebben, 
 
Het bestuur van KBO Baarlo 
 
 

Corona-virus 
Zoals u via de extra ontvangen bijlage heeft vernomen heeft de KBO alle activiteiten in ‘t Paedje stopgezet voor 
de maand maart. Hetzelfde geldt voor de activiteiten elders waarbij u moet denken aan de TaiChi in de Weem 
en de gym groepen in de sporthal. De recente ontwikkelingen leren ons dat we ook alle activiteiten die de 
komende maanden gepland staan stopzetten. De activiteiten te weten: het bloemschikken en het bezoek aan 
museum Jo Gijpmans welke in ons jaarprogramma staan opgenomen voor april kunnen daarom geen doorgang 
vinden. 
 
 

KBO reizen geannuleerd 
De reiscommissie heeft in overleg met het bestuur van de KBO, gelet op de recente ontwikkelingen met 
betrekking tot het Corona-virus, besloten om de geplande dagreis naar Keulen te annuleren. Deze gaat dus 
NIET door. Te zijner tijd zal de reiscommissie bekijken of we deze reis in de plaats kunnen laten komen voor de 
halve dagreis die in september op het programma staat. 
 
Ook de 5-daagse reis naar het Saarland is in overleg met het bestuur geannuleerd en zal derhalve GEEN 
doorgang vinden. De reiscommissie zal de deelnemers die zich voor deze reis hadden opgegeven in de tweede 
helft van 2020 informeren of de reis naar het Saarland in 2021 mogelijk opnieuw gerealiseerd kan worden. 
 
Wellicht dat enkele geplande excursies en activiteiten naar het najaar verplaatst worden. 
 

In overleg met Bazus is besloten de modeshow te verplaatsen naar 2021. 
 
Het bestuur van de KBO Baarlo zal u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen in de bijlage die eind 
april verschijnt. 
 
Zoals in de ledenvergadering van maart 2019 is afgesproken, is de contributie verhoogd naar € 25 per jaar 
welke in twee gelijke termijnen geïncasseerd wordt. De eerst termijn in maart en de tweede termijn rond 23 
augustus. 
 
Kijk ook regelmatig op www.kbobaarlo.nl Daar houden wij u op de hoogte als er belangrijke nieuwe 
ontwikkelingen zijn. 
 

http://www.kbobaarlo.nl/

