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Lancering van nieuwe website KBO Baarlo 
In opdracht van het bestuur is de afgelopen maanden in eigen beheer hard gewerkt aan 

een nieuwe website die qua ontwerp en uiterlijk meer past bij de huidige tijd. De 

nieuwe website heeft een moderne, frisse uitstraling gekregen. Het (navigatie)menu is 

aangepast zodat gewenste informatie veel gemakkelijker en sneller is te traceren, wat 

de gebruikersvriendelijkheid ten goede komt. Verenigingsnieuws en -informatie, 

activiteiten, jaarprogramma enz. is binnen enkele muisklikken beschikbaar en ook de 

presentatie daarvan is aantrekkelijker geworden. Bekijk bijvoorbeeld maar eens de 

nieuwsberichten over de dagreis naar Keulen en het bezoek aan streekmuseum 

Bokshout. De nieuwe website zal naar verwachting uiterlijk 1 juni gelanceerd worden 

via het vertrouwde adres www.kbobaarlo.nl. 

 

Yogales 
Bij voldoende aanmeldingen  starten we een nieuwe yoga groep op. 

Heeft u interesse, meldt u zich dan {a.u.b. voor 1 juli}  bij Martha Wilmer  

tel. 06 15356618 of bij Tiny Smits tel. 06 51925624  

De lessen zijn op vrijdagmorgen van 10.30 uur tot 11.30 uur en worden verzorgd door  

Truus Giesen. Start van de lessen na de zomerpauze op 8 juli a.s. 

 

Bezoek aan Witlofkwekerij Stemkens Peelweg 4 Kessel Eik  
Op maandag 4 juli brengen we een bezoek aan dit bedrijf. We worden daar om 13.50 

uur verwacht en krijgen dan een rondleiding met uitleg over de teelt van witlof.  E.e.a. 

zal dan tot ongeveer 15.00 uur duren waarna we gezamenlijk van koffie met een stukje 

vlaai gaan genieten bij De Pleisterplaats in Kessel Eik. Dit zal dan voor rekening van 

de KBO zijn. 

We willen om 13.00 uur gezamenlijk vertrekken vanaf de markt en fietsen dan richting 

Kessel Eik. Als er deelnemers zijn die niet willen of kunnen fietsen geef dit dan bij de 

opgave even aan. 

Graag aanmelden voor 30 juni bij Herman Stevens. Dit kan door een briefje met uw 

naam en telefoonnummer bij hem in de brievenbus te deponeren (Kon. Julianastraat 

25) of een mailtje te sturen naar: hestevens@ziggo.nl 

 

Kienen 
Het kienen is deze maand niet op 26 mei maar in verband met Hemelvaart 

verplaatst naar 2 juni 
 

Voor terugblik en foto’s bezoek museum en busreis naar Keulen zie 

www.kbobaarlo.nl   


