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Beste lezers, 
 

Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Paul 

Berden, voorzitter van Stichting MFC de 

Engelbewaarder in Baarlo. Met nog drie 

bestuursleden exploiteren wij het multifunctionele 

centrum de Engelbewaarder (voorheen de ronde 

school). Wekelijks maken vele Baarlonaren gebruik 

van dit gebouw, waarin plaats is voor de bibliotheek, 

dorpsdagvoorziening, dorpsinformatiepunt en historische 

werkgroep. In het centrum van het gebouw is de 

ontmoetingsruimte die voor iedereen vrij toegankelijk is. Hier kan 

men elkaar ontmoeten en samen een kop koffie drinken of 

bijvoorbeeld de krant lezen. Ook komen er biljarters, kaarters 

en een handwerkgroepje samen in deze ruimte. Hiervoor zijn 

wekelijks ongeveer vijftig vrijwilligers aanwezig bij de 

verschillende activiteiten om dit allemaal te organiseren en te 

verzorgen. Ook kunnen Baarlonaren de ruimten huren voor 

vergaderingen, lezingen, bijeenkomsten enz. In het nieuwe jaar 

verwachten wij uitbreiding van de activiteiten. 

Na al deze informatie wil ik u op de hoogte brengen van de 

geboorte van het “ MFC de Engelbewaarderblaadje”. Een boekje, 

ook weer samengesteld door vrijwilligers. Hierin willen wij u 

informeren en verslag doen van verschillende activiteiten die 

hebben plaatsgevonden of gaan plaatsvinden. We starten met een 

terugblik van activiteiten van in het bijzonder de 

dorpsdagvoorziening in 2016 en geven informatie over 

openingstijden van de verschillende ruimten.  

In het nieuwe jaar gaan we het blaadje een naam geven en kunt u 

meer lezen over alle activiteiten in de Engelbewaarder.  

Tot slot wens ik alle bezoekers van MFC de Engelbewaarder alle 

goeds in 2017.     

                                               Paul Berden 
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In dit overzicht geven wij u een impressie van de 

activiteiten die door de dorpsdagvoorziening in 2016 

werden georganiseerd.  
 

 

 

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 al veel 

mensen gebruik van. 

In het komende jaar willen wij 

samen met u nieuwe 

activiteiten organiseren. 

 

 

 

Alle ideeën zijn welkom! 
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Januari. 

 

 

**Begin januari startten we  

    het nieuwe jaar met een  

        Nieuwjaarsborrel. 
 

 

 

Februari. 

**We hebben Carnaval gevierd en we keken samen naar de 

Limburgse optochten en de Boerebroelof op tv. 
 

**Voor de gasten van de 

dorpsdagvoorziening wordt 

dagelijks, door vrijwilligers, een 

gezonde 3 gangen maaltijd 

gekookt. 
 

 

**Ook genoten zij van het 

    gourmetten. 
 

 

 

 

Maart. 

**In maart zijn er door de gasten en  

vrijwilligers mooie  

Paasstukjes en  

kaarten gemaakt. Deze konden 

verkocht worden tijdens de Paasmarkt. 
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April. 

**In deze maand vierden we het 1 jarig bestaan van  

    MFC de Engelbewaarder. 

 

**Door middel van een  

   sponsoractie door “Reumkens 

   Voet & Zorg” konden er tuin- 

   stoelen met kussens, tafels en 

   parasols op het terras  

   aangeschaft worden. In de zomer 

   hebben we hier volop gebruik van 

   kunnen maken. 
 

 

Mei   

**In mei namen we afscheid  

    van 2 vrijwilligers.  

 

 

 

 

**Tijdens de muziekmiddag werd 

volop gezongen, onder begeleiding 

van een accordeonist.  
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Juni.   

**In juni hebben we een zomermarkt gehouden. De gasten 

van de dorpsdagvoorziening verkochten hier hun 

zelfgemaakte artikelen. 

 

**Door omroep Peel en Maas werden 

opnames gemaakt voor een 

promotiefilm van alle 

dagvoorzieningen in de Gemeente 

Peel en Maas. 

 

Juli.  

**Op 22 juli vierde Romilda van Ninhuys haar 

25 jarig dienstverband (bij de Zorggroep). Zij 

werkt als coach bij de dagbesteding. Door de 

gasten en vrijwilligers werd ze in het zonnetje 

gezet. Hans Driessen van de Stichting MFC de 

Engelbewaarder sprak haar toe en 

overhandigde haar een minitree. 

 

Augustus. **Op 9 augustus hebben de gasten van de 

dorpsdagvoorziening een 

uitstapje gemaakt naar “De 

Rozenhof” te Lottum. Een 

heerlijke ontvangst met 

koffie/thee en een 

rozengebakje. 

 

Daarna volgde een rondleiding 

met uitleg over de vele soorten  

rozen, het oculeren en enten van rozen. 
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September. 

 

**In september genoten we van 

een tocht met de huifkar naar de 

zorgboerderij Odahoeve te Kessel. 

 

 

 

**Alle gasten van de 

dorpsdagvoorzieningen in Peel en Maas 

waren uitgenodigd voor de première van 

de promotiefilm in DOK 6 te Panningen. 

Voor deze gelegenheid was de rode loper 

uitgerold! 
 

 

 

Oktober. 

**Er werd een gezellige 

spellenavond en bbq 

georganiseerd voor en door de 

vrijwilligers van de 

dorpsdagvoorziening. 
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November. 

**Gasten en vrijwilligers van de 

Zonnebloem Baarlo hebben de 

Engelbewaarder bezocht. Zij 

kregen informatie over de 

activiteiten die vanuit, en in het 

MFC de Engelbewaarder 

georganiseerd worden. 

 

November. 

**In het gemeenschapshuis te Beringe 

werd een muziekmiddag georganiseerd 

voor de gasten van alle 

dorpsdagvoorzieningen in Peel en Maas, 

onder het motto: “Laot uch verrasse”! 

 

December. 

**Sinterklaas en Piet bezochten de dorpsdagvoorziening. 

 

Zij hadden voor ieder een 

persoonlijk woordje en een 

pakje. 

 

 

**Een heerlijk kerstdiner. 

Bereid door vrijwilligers. 
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Dorpsinformatiepunt in MFC de Engelbewaarder Baarlo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hebt u vragen over jeugdhulp, wonen, welzijn en zorg?   

Bij het dorpsinformatiepunt kan iedere inwoner uit Baarlo 

informatie en advies krijgen.  

Vrijwilligers luisteren naar uw vraag en u wordt zo goed 

mogelijk op weg geholpen. 

Loop gerust binnen als u vragen heeft; wij helpen u graag op 

weg!!! Hebt u geen vraag, maar wilt u uw diensten aanbieden? 

Dan horen we dat ook graag van u. Wij kunnen dan bemiddelen 

en u in contact brengen met de hulpvrager.  
 

U kunt iedere dinsdagmorgen terecht van 10.30 uur tot 

11.30 uur bij het dorpsinformatiepunt in de 

Engelbewaarder, Tiendvrij 18  5991 DN Baarlo (voorheen 

Pastoor Geenenstraat 1 Baarlo) 

Ook kunt u via e-mail uw vraag stellen: 

dorpsinformatiepunt@mfcdeengelbewaarder.nl 

Bezoek ook eens de website 

mfcdeengelbewaarder.nl daar treft U 

ook de informatie aan over de 

Dorpsdagvoorziening, de Wensbus en de 

Huistest Bewust wonen. 

 

mailto:dorpsinformatiepunt@mfcdeengelbewaarder.nl
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       Openingstijden 

       Multifunctioneel Centrum 

         de Engelbewaarder 
 

Open inloop:  
Maandag   9.30 - 17.00 uur 

Dinsdag   9.30 - 17.00 uur 

Woensdag     10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur 

Donderdag  9.30 – 17.00 uur 

Vrijdag   9.30 - 19.30 uur 

Zaterdag      10.00 - 13.00 uur 

 

Dorpsdagvoorziening: 
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:     
Maandag  10.00 - 17.00 uur 

Dinsdag      10.00 - 17.00 uur 

Woensdag 14.00 – 17.00 uur  Zelfservice 

Donderdag 10.00 - 17.00 uur  

Vrijdag   10.00 - 19.30 uur 

Zaterdag   10.00 - 13.00 uur 

 

Dorpsinfomatiepunt:  
Elke dinsdag van 10.30 - 11.30 uur 

 

Historische werkgroep Ter Borcht:  

Elke zaterdag van 10.00 - 13.00 uur 


