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Corona 
De afgelopen weken heeft het bestuur enige malen gediscussieerd m.b.t. de mogelijkheden om activiteiten 
weer op te starten. Na overleg met o.a. de contactpersonen is besloten om enkele activiteiten weer op te 
pakken natuurlijk wel met in achtneming van de RIVM richtlijnen zoals: 
- Thuisblijven als je ziek bent 
- Was c.q. desinfecteer steeds je handen 
- Respecteer de 1,5 meter 
- Vermeld steeds naam en telefoonnummer in het logboek dat klaarligt in ’t Paedje. 
Inmiddels zijn we gestart met de yoga groepen, het koersballen, biljarten en starten we binnenkort ook met 
bridgen. De activiteiten buiten ‘t Paedje (gym, en TaiChi zijn c.q. zullen daar waar mogelijk ook weer opstarten. 
M.b.t. andere activiteiten moeten we nog het een ander bezien, maar daar waar iets mogelijk is steunen wij dit 
van ganser harte. Als er vragen zijn kunt u altijd met een van de bestuursleden contact opnemen of met de 
contactpersoon van de desbetreffende activiteit (gegevens staan allen in het jaarboekje 2020). 

 
Themamiddagen 
U zult begrijpen dat de nog geplande themamiddagen dit jaar niet door kunnen gaan. Hopelijk kunnen we deze 
verschuiven naar 2021. Dit geldt niet alleen voor de themamiddagen maar ook voor alle in 2020 geplande 
activiteiten. 

 
Zondagactiviteit 
Vanaf zondag 4 oktober a.s. is ‘t Paedje weer geopend van 10.30 tot 12.30 uur. U bent dan van harte welkom 
om onder het genot van een kopje koffie (of een ander drankje) samen het nieuws te bespreken. Ook kunt u 
dan natuurlijk een potje biljarten. 

 
Rabo Clubsupport 
Draagt u de KBO Baarlo een warm hart toe? Stem dan tussen 5 en 25 oktober bij de Rabo Clubsupport actie 
op KBO Baarlo. 

 
Kerstviering 2020 
Geachte inwoners en minder valide inwoners van Baarlo, 
 
Helaas is de “Stichting Kerstmiddag Baarlo” genoodzaakt de kerstviering van vrijdag 18 december 2020 niet 
door te laten gaan. Vanwege de te nemen coronamaatregelen is deze viering niet te verwezenlijken in zaal 
Habets. 
 
Het spijt ons erg, maar wij hopen op betere tijden. Volgend jaar, vrijdag 17 december 2021, hopen we jullie te 
verwelkomen bij de jaarlijkse kerstviering. 
 

Namens de Stichting Kerstmiddag Baarlo groeten wij u allen 
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