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            Activiteiten 

        1e kwartaal 2017. 
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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 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 
 

In januari startte een schildercursus voor de gasten 

van de Dorpsdagvoorziening. 

Om de 14 dagen worden, op de donderdagmiddag, de 

schildersezels op tafel gezet. Onder leiding van Leo 

Weks,  buurtbewoner, worden de mooiste schilderijen 

gemaakt. Als eerste werd er een prachtige vaas met 

bloemen geschilderd.   
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Op 16 januari kwam Marion van de Bibliotheek 

voorlezen voor onze gasten. Samen hadden ze voor een 

bepaald thema gekozen. Nadat het verhaal was 

voorgelezen werd er nog gezellig nagepraat. 

Het viel zeer in de smaak. Marion gaf aan dit nog vaker 

te willen doen.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Op 17 januari mochten de gasten aangeven wat ze 

graag wilden eten. Ze kozen voor stamppot met worst. 

De koks hebben deze maaltijd geserveerd in een 

passende winterse entourage. Het was erg gezellig. 
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Op 31 januari hebben de gasten, onder begeleiding van 

Helga van Wijlick-Hoezen, een mooie carnavalscorsage 

gemaakt. Uiteraard in de kleuren rood, geel en groen. 

De resultaten mochten er zijn. Iedereen was er trots 

op, zoals te zien is op de foto. 
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FEBRUARI. 
 

Op 21 februari werd, 

tijdens de open-inloop, 

een spellencircuit 

opgezet met oud- 

Hollandse spellen. 

Het was een gezellige 

en sportieve middag. 
 

 

Op 23 februari hebben we, onder het genot van een 

kopje koffie en een stukje vlaai, afscheid genomen van  

Marlies Grubben . 

Marlies heeft enkele maanden vervangen als 

beroepskracht in de Dorpsdagvoorziening. 

Zij was zeer betrokken, zorgzaam en creatief.  

De gasten hadden een kleurrijk cadeau voor haar 

gemaakt, passend in de carnavalstijd. 

Van Margriet ontving zij een mooie bos bloemen.   

Marlies bedankt voor je inzet, namens iedereen! 
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Op 24 februari was er een carnavalsmiddag bij SGL. 

Er waren leuke optredens.  

Prins Daan en zijn adjudanten en de Raad van 11 

kwamen op bezoek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAART 
 

Op 16 maart bezochten we  

het Tuincentrum Vaessen 

in Maasbree.  

We hebben potten, plantjes 

en potgrond gekocht. 

’s Middags was het prachtig 

weer en genoten we al van 

de mooie voorjaarsbloemen. 
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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. 
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Bibliotheek Baarlo. 
 

Begin 2015 verhuisde de 

Bibliotheek Baarlo naar De 

Engelbewaarder. In 2014 was 

het 50 jaar geleden dat de 

Openbare Bibliotheek 

Baarlo/Maasbree het werk 

overnam van de 

Parochiebibliotheek.  

Dertig jaar geleden verhuisde de Bibliotheek naar de Markt. 

De plek waar ooit het gemeentehuis heeft gestaan.  Nu is de 

Bibliotheek gehuisvest in een multifunctionele accommodatie 

waardoor het bibliotheekwerk verder kan worden verbeterd. 

De Bibliotheek is uiteraard voorzien van wifi en er worden 

goede internetfaciliteiten aangeboden.  

De bibliotheekmaterialen worden op een eigentijdse wijze 

gepresenteerd. De collectie van de Bibliotheek bestaat uit 

12.000 boeken. Daarnaast is er een groot aantal tijdschriften 

aanwezig zodat het bezit altijd actueel is en er telkens 

nieuwe dingen te zien zijn 

Sinds februari 2017 is er op woensdagmiddag een 

Taalcafé geopend van 14.00 tot 16.00 uur. Het Taalcafé 

is bedoeld voor iedereen die de Nederlandse taal beter wil 

leren spreken en lezen. (Arbeidsmigranten, vluchtelingen) 

Iedere woensdagmiddag is er een medewerker van de 

bibliotheek aanwezig. Er wordt voorgelezen en er worden 

spelletjes met de jeugd gedaan. 
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Wensbus Baarlo Maasbree. 

 

De wensbus valt onder de Stichting Vrijwillig Dorpsvervoer  

Baarlo/Maasbree. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie,  

die voor de inwoners van Baarlo en Maasbree kleinschalig 

lokaal personenvervoer aanbiedt.  

Dit om de bereikbaarheid en de leefbaarheid in onze dorpen 

te behouden. Wij willen met dit laagdrempelig vervoer 

aanvullend zijn op het Openbaar Vervoer. Onze ritten hebben 

altijd een sociaal maatschappelijk doel. Voorrang wordt 

gegeven aan inwoners van Baarlo en Maasbree die minder 

mobiel, en minder zelfredzaam zijn. We hebben inmiddels 

vaste ritten voor bezoekers van de verschillende locaties 

voor dagbesteding . Zij genieten voorrang op losse 

ad hoc ingeplande ritten.  

De bus rijdt op werkdagen van 08.30 uur tot 18.00 uur. 

Ritten dienen minimaal één dag van tevoren tussen 08.30 

uur en 12.00 uur aangevraagd te worden. Van de reizigers 

wordt verwacht, dat zij redelijk zelfstandig in en uit de bus 

kunnen stappen. De kosten bedragen voor ritten binnen de 

gemeente Peel en Maas € 1,50 per persoon per enkele rit.  

Buiten de gemeente kennen we zogenaamde 

puntbestemmingen. Zoals voor het VieCuri ziekenhuis in Venlo 

of de NS stations in Venlo, Blerick en Horst/Sevenum.  

De ritten naar vermelde bestemmingen kosten ook € 1,50 per 

persoon. Bij andere bestemmingen geldt een basistarief 

van € 2,00 plus € 0,14 per km.  

 

 

 



 11 

 

 

 

Wilt u gebruik maken van dit dorpsvervoer?  

Bel 06-24370203 en u krijgt contact met een van onze 

coördinatoren.   

Het wensbusproject Baarlo Maasbree maakt onderdeel uit 

van een Provinciaal breed  georganiseerd wensbusproject. 

Gedurende de afgelopen jaren, dat het project in Limburg nu 

loopt, heeft het aangetoond, dat er meer en meer vraag is 

onder de inwoners naar het lokale personenvervoer door 

vrijwilligers.  

Wij hopen u een keer te ontmoeten in onze wensbus! 

Bèr Theunissen telefoon 06-48604339. 

Secretaris Stichting Vrijwillig Dorpsvervoer Baarlo 

Maasbree.  
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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 


