
(voorlopig) 
 
Evenementen- en Activiteitenkalender in kader Baarlo 800 jaar in 2019 
 
Overzicht activiteiten in kader Baarlo 800 jaar. 
 
26 februari Lezing over Carnavalsgeschiedenis door Herman van Megen en Eric Vestjens. 
 
4 maart  Tijdens de Carnavalsoptocht van De Kook mogen verenigingen hun activiteiten in  
  kader van Baarlo 800 jaar promoten. 
 
7 april  IVN activiteit: fietstocht langs natuurhistorische elementen; i.s.m. Historische  
  Werkgroep De Borcht. 
 
22 april  Kastelendag Baarlo, Romeins Ridderfestijn – kasteelbestorming, enz 
 

Speciaal feestmoment 800 jaar Baarlo i.c.m. Volksfeesten Baarlo (29 mei t/m 2 juni).  
29 mei  Opening Volksfeesten in vorm van een Speciale Feestavond met Circus unARTiq – 
  trapeze-act om 19.30 uur en aansluitend ‘Meezingen XXL’ in VF-tent. 
 
16 juni   Onthullingen en overdracht van de 6 beeldhouwwerken Baarlo Steengoed! 
 
6 juli  Groot concert Fanfare Eendracht op Markt in Baarlo 
 
13-14-15 aug.  Kindervakantiewerk activiteiten 
 
16 augustus  Theater op Straat avond-acts: ‘Holiday on Delay’ en ‘Fire-Fingers’; omlijst door muziek 
 
18 augustus 10e Theater op Straat festival 
 
Datum n.n.t.b. Schieten op de Markt door Schutterij (met kogelvanger) 
 
1 september Wandelen Baarlo – dit jaar speciaal langs de 6 onthulde beeldhouwwerken. 
 
7-8 september Rondje kunst Baarlo door stichting Kunst en Cultuur. 
 
23 oktober Presentatie speciale (50e) editie van Sprokkeling in kader Baarlo 800 jaar. 

  Viering Baarlo 75 jaar bevrijd; initiatief van Historische Werkgroep en Parochie Baarlo 
16 november Opening foto expositie in kerk: Baarlo 75 jaar bevrijd en aansluitend bezoek expo. 
17 november  H.Mis en Herdenking in kader 75 jaar bevrijd in de kerk en aansluitend bezoek expo. 
23 november Twee lezingen (14.00 en 16.00 uur in Kerkzaaltje rond thema 75 jaar bevrijding en  
  bezoek expo. 
24 november Bezoek expo 
 
En verder 
 
VVBaarlo: is bezig met het lanceren van ‘n speciale drank ter ere van Baarlo 800 jaar. 
 
VVVBaarlo:  werkt aan initiatief om Baarlo op te fleuren met bloembakken aan lantaarnpalen in 

kader Baarlo 800 jaar. 
 


