
Per 7 april 2019:  Wijzigingen in blauw 
 
Evenementen- en Activiteitenkalender bij gelegenheid van viering Baarlo 800 jaar in 2019  
In overleg met Baarlose verenigingen vastgesteld. 
 
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. 
16 april  Bassischool Diamant, locaties open t.b.v. bekijken wat jeugd gemaakt heeft in het kader 

van hun Baarlo 800 jaar project. Van 17.30 – 19.00 uur 
 
22 april  Kastelendag Baarlo, met als decor de 4 kastelen en de uitkijktoren. O.a. Middeleeuws  
  Ridderfestijn – kasteelbestorming, boogschieten, ringsteken en roofvogelshow. 
 
29 mei  Speciaal feestmoment viering 800 jaar Baarlo i.c.m. Volksfeesten (29 mei t/m 2 juni).  
  Opening Volksfeesten in vorm van een Speciale Feestavond met om 19.30 uur Circus  
  unARTiq –trapeze-act en aansluitend ‘Meezingen XXL’ in VF-tent. 
 
9 juni  Schieten op de Markt met kogelvanger, verzorgd door Schutterij St.Antonius&St.Petrus 
 
16 juni   Onthullingen en overdracht van de 6 beeldhouwwerken Baarlo Steengoed! 
 
6 juli  Groot concert Fanfare Eendracht op Markt in Baarlo 
 
15 juli  Tour de L1mbourg zendt uit vanuit locatie Baarlo, op kasteelweide + omlijstingsactiviteiten 
 
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 
 
1 september Wandelen Baarlo – dit jaar speciaal langs de 6 onthulde beeldhouwwerken. 
 
7-8 september Rondje kunst Baarlo door stichting Kunst en Cultuur. 
 
29 september Scholierenloop Unicef in Baarlo, 10.00--15.00 uur. 
 
20 oktober Presentatie speciale (50e) editie van Sprokkeling in kader Baarlo 800 jaar. 

16 november Opening fotoexpositie in kerk in kader van Baarlo 75 jaar bevrijd. 
17 november  H.Mis en Herdenking in kader Baarlo 75 jaar bevrijd; aansluitend bezoek expo. 
23 november Twee lezingen (14.00 en 16.00 uur) in Kerkzaaltje rond thema Baarlo 75 jaar bevrijd; 
  Aansluitend bezoek expo (expo ook 24 nov.). 
 
24 december Levende Kerststal op Markt vanaf 15.30 uur; aansluitend om 16.30 uur Kinderkerst. 
 
Algemeen 
VVBaarlo: werkt aan lancering lanceren van ‘n speciale drank ter ere van Baarlo 800 jaar. 
VVVBaarlo:  Initiatief Baarlo opfleuren met bloembakken aan lantaarnpalen in kader Baarlo 800 jaar. 


