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Nieuwe website KBO-Baarlo is online! 

Zoals al aangekondigd in de vorige infobijlage is per 1 juni jl. de nieuwe website van onze vereniging gelanceerd. 

Deze is te raadplegen via het webadres www.kbobaarlo.nl.  Naast veel informatie staat hier ook een recent verslag 

met foto’s van de voorjaarsfietstocht van 25 mei jl. op gepubliceerd  

 

Bezoek aan witlofbedrijf Ed Stemkens in Kessel-Eik  

In de afgelopen Bijlage stond een publicatie over een bezoek aan witlofbedrijf  Ed Stemkens in Kessel-Eik op 

maandag 4 juli en u kunt zich hiervoor nog aanmelden tot vrijdag 1 juli bij secretaris Herman Stevens (tel. 477 2099 

of via mail : hestevens@ziggo.nl).Vertrek op maandag 4 juli om 13.00 uur vanaf de Markt per fiets richting Kessel-

Eik , de fietscommissie heeft een prachtige tocht uitgezet. 

 

Fietstocht 25 km 

Woensdag 13 juli a.s. staat er wederom een fietstocht van ongeveer 25 km gepland door de regio. Verzamelen zoals 

gewoonlijk op de Markt, waar uiterlijk 13.30 uur gestart wordt. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk. 

 

Organiseren Jeu de Boules toernooi tussen leden KBO en JdBC   

Op woensdag 10 augustus organiseert de Jeu de Boules Club speciaal voor onze leden een JdB-toernooi op de banen 

aan de Kasteellaan.  Aanvang van de wedstrijden is om 13.15 uur. U kunt zich hiervoor opgeven tot zaterdag 6 

augustus bij secretaris Herman Stevens via mail: hestevens@ziggo.nl  of via telefoon 4772099. Aan deze activiteit 

zijn geen kosten verschuldigd en in de pauze krijgt u van de vereniging een kop koffie /thee met vlaai aangeboden bij 

hoeve Hofackers. Het Bestuur wenst u een mooie en gezellige middag toe en we hopen hierdoor de band tussen beide 

verenigingen te versterken! 

 

Rabo Clubsupport 

Ook dit jaar heeft de KBO Baarlo zich aangemeld voor deze leuke actie om extra geld te verdienen voor onze 

vereniging. Iedereen met een Rabobankrekening Venlo kan LID worden van de Rabobank. Ieder lid kan in september 

a.s. zijn stem uitbrengen op ons. Indien u nog geen lid van de Rabobank bent,  ga gerust naar de 

site,   https://www.rabobank.nl/leden/lid-worden en vul de gegevens in. Op de volgende bijlage zullen wij nogmaals 

aandacht vragen om uw stem op de KBO Baarlo uit te brengen. 

Workshop door de Regio Bank. 

Voorkom fraude, phishing en andere vormen van internetcriminaliteit. Internetcriminaliteit is een veelvoorkomend 

probleem, met name doordat steeds meer bankzaken en transacties online plaatsvinden. Hoe voorkomt u online fraude 

of diefstal van uw financiële gegevens? Op 14 juli 2022 leert u van  Leenders & Gielen Assurantiën ( Regio Bank) 

hoe u internetcriminelen te slim af bent tijdens de gratis workshop “Veilig online bankieren.” Ook ander bankzaken 

kunnen besproken worden. De workshop begint om 13.30 uur  in t Paedje en duurt tot (uiterlijk) 16.00 uur. Er is een 

beperkt aantal plekken beschikbaar (maximaal 50 personen). Meld u dus tijdig aan via het mailadres: titoba@ziggo.nl  

of een briefje met uw naam in de brievenbus op Lijndenhof 11 . Doe dit dan wel voor 10 juli. 

 

Bezoek Kantfabriek Horst 

Op 17 augustus brengen we een bezoek aan het kantmuseum te Horst. Dit museum is de laatste nog werkende 

kantfabriek uit de twintiger jaren van de vorige eeuw en is voor zowel mannen als vrouwen interessant. Er is volop 

aandacht voor textiel, maar zeker ook voor techniek. Tijdens de rondleiding bezoeken we ook de wisselexpositie 

“langs geborduurde wegen” Vertrek met de fiets vanaf de Markt om 12.45 uur. Gaat u met de auto dan dient u om 

14.00 uur bij het kantmuseum Americaanseweg 8 Horst te zijn. De entree, koffie en vlaai zijn geheel voor rekening 

van de KBO. Graag wel even opgeven vóór 10 augustus middels een briefje, met uw naam en een melding of u met 

de fiets of auto gaat. Briefje bezorgen in de bus bij Arna Crienen, Molenberg 12, of Ine Eulenpesch, Kramerstraat 

22. U kunt zich ook aanmelden met een mail aan kbobaarlo@ziggo.nl.  

 

 

Voor uitgebreidere berichten zie onze website www.kbobaarlo.nl 

http://www.kbobaarlo.nl/
mailto:hestevens@ziggo.nl

