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   Maak meer mee. 

     

 
                               
                                                           Baarlo 
 

 

 

 

 

 

 
            Activiteiten 

        4e kwartaal 2019. 
www.mfcdeengelbewaarder.nl 

       www.baarlo.dorpsontmoeting.nl 

            telefoon: 077 - 720 17 20 
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Wilt u het boekje van de 

 “activiteiten kwartalen”  

in een grotere versie lezen? 

 (dit is A4 formaat) 

 
Ga dan naar de website 

www.deengelbewaarder.nl 

onder het “kopje” Actueel 

  staan alle “activiteiten van de kwartalen”. 

 

 

• HOME  

o Openingstijden 

o Actueel 

Activiteiten 1e kwartaal 2019 
Activiteiten 2e kwartaal 2019 
Activiteiten 3e kwartaal 2019  

Activiteiten 4e kwartaal 2018  enz. enz. 
 

De “activiteiten” van elk kwartaal zal in de grotere versie 

op de website te zien zijn: 

na het 1e kwartaal in de 2e week van april, 

 2e kwartaal in de 2e week van juli,  

3e kwartaal in de 2e week van oktober,  

4e kwartaal in de 2e week van januari. 

http://www.deengelbewaarder.nl/
http://mfcdeengelbewaarder.nl/home
http://mfcdeengelbewaarder.nl/openingstijden
http://mfcdeengelbewaarder.nl/actueel
http://mfcdeengelbewaarder.nl/_download/jaaroverzicht/1%20%20ACTIVITEITEN%201e%20kwartaal%202019.pdf
http://mfcdeengelbewaarder.nl/_download/jaaroverzicht/2e%20kwartaal%202019.pdf
http://mfcdeengelbewaarder.nl/_download/jaaroverzicht/3e%20kwartaal%202019.pdf
http://mfcdeengelbewaarder.nl/_download/jaaroverzicht/4%20%20ACTIVITEITEN%204e%20kwartaal%202018.pdf
http://mfcdeengelbewaarder.nl/
http://mfcdeengelbewaarder.nl/home
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Wij heffen het glas… 

 

en wensen u allen een gelukkig 

en gezond ! 
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            Open Inloop 
 

Tijdens de open 

inloop kunt u 

vrijblijvend 

binnenlopen. Het 

 is een ruimte 

voor alle mensen 

uit Baarlo. 

 

Een gemeenschapsruimte, gerund door vrijwilligers. 

De openingstijden vindt u op de achterzijde van dit 

blaadje. U kunt er koffie/thee drinken, krant of 

tijdschrift lezen, kaartje leggen, handwerken, 

biljarten enz.  Wekelijks maken hier veel mensen 

gebruik van. Tweemaal per maand wordt er een 

activiteit georganiseerd. Hiervoor kunt u zich 

aanmelden bij Nel, Monique of Rosa. 

 

Alle ideeën zijn welkom! 
****************************************************** 
 

Attentie: 
Per 1 januari 2020 is de Rabo Bank  

elke dinsdag geopend van 10.00 uur – 17.00 uur! 

(donderdag komt te vervallen!) 
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24 September 2019 

(helaas niet opgenomen in het vorige boekje, maar zeker het 

vermelden waard!) 

 

 

We gingen in gedachten terug 

in de tijd. Terug naar 

vroeger, naar je eigen gezin. 

Met stenen creëerden we de 

samenstelling van ons gezin 

destijds: vader, moeder, 

kinderen en eventuele andere 

belangrijke familieleden. 

 

Heel veel herinneringen 

kwamen boven. Een 

verrassende, emotionele 

activiteit. 
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Oktober 

 
      10 oktober 

 

Rommelmarkt. 

 Een gezellige 

dag: gasten en 

vrijwilligers 

brachten spullen 

van thuis mee om 

te ruilen of te 

verkopen. Voor 

herhaling vatbaar! 

 

 

 
                                                       15 oktober                                                             

                                                               

“Snoepdag “ 

Workshop bonbons maken 

met heerlijke vullingen van 

noten, karamel en 

frambozengelei. Het 

resultaat was prachtig 

maar vooral lekkerrrr. 
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        17 oktober 

 
 

"Stippen". 

Een nieuwe creatieve 

activiteit. Porselein 

versieren met gekleurde 

stippen. Wat een prachtige 

resultaten, heel vrolijk. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

           

 

 

 

 

17 oktober 
 

Informatiemiddag over ongewenst bezoek, babbeltrucs en 

veilig bankieren. 

De bijeenkomst werd georganiseerd door het 

Dorpsinformatiepunt, Dorpsontmoeting, KBO en Vorkmeer 

i.s.m. Rabobank en Politie. 

Er namen 65 personen deel. 

Aan bod kwamen de diverse vormen van “babbeltrucs” aan 

de deur om zo met “verkeerde bedoelingen” bij iemand 

binnen te komen. 

Ook werd gesproken over 

verschillende vormen van 

internetfraude via de 

computer, maar ook via de 

smartphone.  

Er was gelegenheid om 

vragen te stellen aan de 

medewerkers van de 

Rabobank en aan de 

wijkagent. 

Ervaringen werden onderling uitgewisseld.  

    Al met al een leerzame bijeenkomst. 



 9 

 
 

 

 

 

 

           21 oktober 

                                     

Vandaag was 

de Koffie 

met......   

 

onze gast Cor van Wylick. 

Hij vertelde boeiend over de oorlog 

en de bevrijding van Baarlo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          31 oktober 

 

Gastkok Herman 

maakte voor ons 

heerlijke 

“Baolderse stumpkes”. 

Dat was smullen! 
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November 

 
8 november 

  

 
 

Toneelgroep Aventatie speelde in in DOK 6 in Panningen 

het stuk “Moord”. Wij waren op 8 november aanwezig bij 

deze komedie en gingen na afloop met de spelers op de 

foto. 
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    12 november 

 

 

We hebben afscheid genomen van 

onze vrijwilligster Els. 

Zij is 12 jaar vrijwilligster geweest. 

Eerst in de Dag verzorging  

Ter Bocht en daarna in de 

Dorpsontmoeting de Engelbewaarder. 

 

 

 
 

 

 

 

         
       

 

 

 

    12 november 

Met veel 

plezier hebben 

we deze mooie 

kerststerren 

gemaakt van 

touw met 

verlichting. 
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              14 november 

 

Gasten en vrijwilligers 

van de Engelbewaarder 

en het 

Huiskamerproject 

hebben versieringen 

gemaakt van crêpe-

papier. 

 

 

Hiermee werd de kerk versierd voor de 75 jaar 

Bevrijding-manifestatie op 17 november. 

Daarna verhuisden de versieringen naar de Engelbewaarder 

voor de Bevrijdingsmiddag op 24 november. 
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         19 november 

 

We hebben leuke 

schoencadeautjes 

gemaakt voor 

Sinterklaas. 

Waaronder het spelletje 

Drie-op-een-rij. 

 

 

 

 
   25 november 

 

Winkelen in de kringloopwinkel in 

Venlo.  

Ook daar is ontmoeten heel 

belangrijk. 

Er werd een uniek vaasje 

gescoord. 
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24 november 

 

Herinnering aan 75 jaar Bevrijding Baarlo.  

Onze gasten vertelden verhalen over de oorlog en de 

bevrijding. 

 

Sem las 

een 

gedicht 

voor 

en  

 

Sharon Kovacs trad op. 

Het laatste lied “We’ll meet 

again” van Vera Lynn werd 

door iedereen meegezongen. 

Daarna gezellig napraten bij 

koffie  

                                          en gebak. 
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December 

 

 

             4 december 

 

Vrijwilligers hebben veel 

energie gestoken in het 

maken van de 

kerstversieringen en 

tafeldecoraties voor de 

Engelbewaarder. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

                                                                   
                          



 16 

 
 

       5 december 

 

 

Pakjesmorgen met gasten en 

vrijwilligers. 

Het begon met een leuk 

 ja- en- nee spel om te raden 

wie de Sint was. 

 

   ↓ 
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       9 december 

 

 

Van een blok hout en takken 

hebben wij,  

samen met Mia, 

een echt kerstrendier 

gemaakt. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Een prachtig resultaat! 
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                                   10 december 

 

Bezoek aan de mooie 

Kerstmarkt bij 

Groenrijk in 

Maasbree. 

Daarna gezellig 

koffie gedronken 

met een  

heerlijke plak cake 

erbij. 

 
              

 

 

                 16 december 

 

 

 

Met behulp van 

Miny en Lea 

werden prachtige 

kerststukken 

gemaakt voor 

thuis. 
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               14 december 

 

 

Ruim 70 

vrijwilligers 

kwamen naar de 

Engelbewaarder 

voor de jaarlijkse 

“bedankt”avond. 

Na een korte 

toespraak van 

voorzitter Paul 

Berden stond er 

een heerlijk buffet  

                                          klaar. 

Daarna ging dit gezellig samenzijn verder, terwijl de 

vingervlugge goochelaar Rinaldo, gekleed als een deftige 

lakei, langs alle tafels ging om zijn trucjes te tonen. 
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                                            17 december 

 

Onze vrijwillige 

koks hadden een 

heerlijk 

 4-gangen 

kerstdiner 

bereid.  

 

Aan mooi gedekte tafels hebben we samen genoten van 

deze heerlijke maaltijd. 
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                20 december 

We kregen bezoek 

van het Limburgs 

Museum.  

De medewerkster 

bracht een 

digitale tafel mee 

(een soort grote 

I-pad). 

 Omdat het niet altijd voor iedereen mogelijk is om een 

museum te bezoeken, komt het Limburgs Museum met 

deze interactieve tafel op locatie. 

De gasten kunnen 10 objecten uit het museum van alle 

kanten bekijken en ervaren. De beelden van 

gebeurtenissen uit het verleden waren aanleiding tot heel 

veel verhalen. 

 

 

  
            24 december   

Kerst-kienen 

Altijd een gezellig 

moment. Er waren   

prijzen te winnen die 

allemaal met Kerst te 

maken hadden. 
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Dorpsinformatiepunt in MFC de Engelbewaarder Baarlo. 
Sinds 2015 is er in Baarlo een Dorpsinformatiepunt. 

 

 

 

 

 

 

Wat doet het Dorpsinformatiepunt. 

Het Dorpsinformatiepunt is er voor alle bewoners van Baarlo,  

jong en oud. Zij ondersteunt en adviseert bij vragen op het 

gebied van jeugd, wonen, welzijn en zorg. 

De informatiepuntmedewerkers zijn vrijwilligers. Zij luisteren 

naar uw vraag en proberen u zo goed mogelijk op weg te helpen. 

Er zijn vele instellingen, organisaties, verenigingen en 

particulieren waar u terecht kunt. We werken samen met de 

overige gebruikers van het MFC de Engelbewaarder, met 

medewerkers van de gemeente Peel en Maas en met de diverse 

formele en informele zorgverleners in Baarlo. Kortom samen 

werken we aan verbinden in de gemeenschap Baarlo.  

Enkele voorbeelden: 

1. Een ouder echtpaar is zijn bewegingsvrijheid kwijt: man kan 

om medische redenen niet meer autorijden en echtgenote heeft 

geen rijbewijs. De kinderen wonen in de Randstad. Wat nu? 

Advies: We adviseren het echtpaar om een afspraak te maken 

met  de afdeling zorg en ondersteuning van de gemeente.  

(het WMO-loket). 

Resultaat: Het echtpaar maakt nu gebruik van het groeps-vervoer 

van Omnibuzz, m.b.v. een vervoerspas en een begeleiderspas. 
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2. “Mijn ouders dreigen te vereenzamen”: de ene partner is 

nagenoeg aan de rolstoel gebonden, waardoor de andere partner 

als mantelzorger ook erg beperkt is in eigen mobiliteit en sociale 

contacten. 

Advies: We bekijken de specifieke mogelijkheden  

die er in Baarlo zijn.  

Resultaat: De partner die rolstoel gebonden is neemt voortaan 

deel aan de activiteiten van de dorpsontmoeting in de 

Engelbewaarder. Hierdoor geniet de andere partner meer 

bewegingsvrijheid.  

Ook kan het zijn dat u af en toe wat tijd over hebt en graag wat 

voor een ander wil betekenen. Wij kijken samen met u welke 

mogelijkheden er zijn en wat bij u past. 

  

Bereikbaarheid Dorpsinformatiepunt:  

Persoonlijk contact: iedere dinsdag van 10.30-11.30 uur 

De Engelbewaarder, Tiendvrij 18 5991 DN Baarlo 

Via de mail:  dorpsinformatiepunt@mfcdeengelbewaarder.nl 

Bezoek ook eens de website: www.mfcdeengelbewaarder.nl daar 

treft u ook de informatie aan over de Dorpsontmoeting,  

de Wens bus en de Huistest Bewust wonen 

Vrijwilligers van het Dorpsinformatiepunt: 

Rob Brader, Ton Cootjans, Wim van den Goor, Elly Kusters, José 

Wijnhoven  

 

mailto:dorpsinformatiepunt@mfcdeengelbewaarder.nl
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                        Openingstijden 

       Multifunctioneel Centrum 

        de Engelbewaarder 

           Open inloop:  
Maandag   9.00 - 17.00 uur 

Dinsdag   9.00 - 17.00 uur 

Woensdag     10.00 - 17.00 uur 

Donderdag  9.00 – 17.00 uur 

Vrijdag   9.00 - 19.30 uur 

Zaterdag      10.00 - 13.00 uur 

 

Dorpsontmoeting: 
Maandag   9.30 - 15.30 uur 

Dinsdag   9.30 – 15.30 uur 

Woensdag     gesloten 

Donderdag   9.30 – 15.30 uur 

Vrijdag  9.30 – 15.30 uur 
 

Bibliotheek:  per 1 mei 2019   
Maandag  9.00 - 17.00 uur 

Dinsdag      9.00 - 17.00 uur 

Woensdag     10.00 – 17.00 uur   

Donderdag 9.00 - 17.00 uur  

Vrijdag   9.00 - 19.30 uur 

Zaterdag       10.00 - 13.00 uur 

 

Rabo Bank: 

per 1 januari 2020: elke dinsdag 10.00 – 17.00 uur 

Taalcafé: elke woensdag van 14.00 – 16.00 uur 

Repair Café:  

elke 4e zaterdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur 

Dorpsinfomatiepunt: elke dinsdag van 10.30 - 11.30 uur 

       Historische werkgroep Ter Borcht:  

elke zaterdag van 10.00 - 13.00 uur 


