
HET DORPSINFORMATIEPUNT 
Het Dorpsinformatiepunt is er voor alle 
bewoners van Baarlo, jong en oud. De 
medewerkers van het Dorpsinformatiepunt 
zijn vrijwilligers en zij ondersteunen en 
adviseren bij vragen op het gebied van 
jeugd, wonen, welzijn en zorg. Ze werken 
hierbij samen met MFC de Engelbewaarder, 
gemeente Peel en Maas en met 
zorgverleners in Baarlo. 

Wilt u ook graag uw steentje bijdragen 
en wat voor een ander betekenen stuur 
ons dan een mail! dorpsinformatiepunt@
mfcdeengelbewaarder.nl

Vrijwilligers van het Dorpsinformatiepunt: 
Rob Brader, Ton Cootjans, Wim van den Goor, 
Elly Kusters, José Wijnhoven 

DE BELEEFBOEKEN 
‘Dorpsmarketing voor Baarlo!’
Samen met Dorpsoverleg Baarlo gaan wij, als Team Communicatie, 
een mogelijk nieuw merk voor Baarlo opzetten. Op 23 januari 
werden er 9 Beleefboeken verspreid door Baarlo. Deze boeken 
gaan nu dus al een aantal weken Baarlo rond. In deze Beleefboeken 
mag jij jouw wensen, jouw dromen en jouw verhalen over Baarlo 
vertellen. Vervolgens mag jij het boek doorgeven aan iemand 
anders die hetzelfde doet. Uiteindelijk gaan we aan de hand van 
al deze boeken een mogelijk nieuw merk voor Baarlo ontwikkelen. 
Vóór en dóór Baarlonaren! De Beleefboeken zullen tot 20 maart 
rondgaan in ons dorp! 

Kan je niet wachten tot de boeken jou bereiken? Je mag 
jouw inzending uiteraard ook via de mail sturen naar: 
beleefboeken@baarlo.info 

Wij wensen je heel veel succes, plezier en creativiteit toe!  

Heb je vragen of wil je op de hoogte blijven van de verdere 
ontwikkelingen over Beleefboeken? 

Volg ons dan op Facebook of stuur ons een mail! 
Website Beleefboeken: www.baarlo.info 

ACCOMMODATIEONDERZOEK 
Team accomodatievisie is gestart met een enquête om de 
accommodatiebehoeften en - wensen van Baarlose verenigingen, 
maatschappelijke organisaties en accommodatiehouders te 
inventariseren. Met de opbrengst wordt de huidige, maar vooral 
ook de gewenste situatie in kaart gebracht. De hamvraag is of er 
duurzame samenwerkingen mogelijk zijn en of er bijvoorbeeld 
behoefte is om in een bepaalde situatie van een ‘mono naar multi’ 
aanpak en accommodatie te gaan. 

Onze samenleving verandert snel. Dat geldt ook voor de wijze 
waarop we omgaan met sport, bewegen, vrije tijd en recreëren. 
Mensen stellen zichzelf steeds vaker centraal en steeds minder de 
plek waar ze dat willen doen. Ze zijn online georiënteerd en shoppen 
en hoppen bij verschillende aanbieders. Daarnaast zijn ze steeds 
vaker op zoek naar een omgeving waar ze iets kunnen halen wat op 
dat moment bij hen past: ze zijn continu op zoek naar toegevoegde 
waarde, niet meer naar een lidmaatschap of verbondenheid voor 
het leven. De verwachting is dat ook in Baarlo (maatschappelijke 
en ondernemende) aanbieders van sport, bewegen, recreatie en 
ontspanning, samen met partners, toekomstig een nieuwe transitie 
ingaan. Om richtinggevende bouwstenen te verzamelen voor deze 
transitie, is de enquête uitgezet. Het dorp is zo zelf aan zet en kan 
aangeven wat raadzaam is.
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MFC DE ENGELBEWAARDER 
MFC de Engelbewaarder is het ontmoetingscentrum van Baarlo 
voor jong en oud en er zijn diverse activiteiten.  

• Bij de bibliotheek kunt u boeken lenen of deelnemen aan een 
van de activiteiten, b.v. taalcursus of Repair café; 

• Van maandag t/m vrijdag is de bloedprikdienst aanwezig van 
8.00 - 9.00 uur; 

• De Dorpsontmoeting is 5 dagen per week geopend van 
9.00 - 17.00 uur. Hier kunt u een kop koffie nemen, krant lezen, 
biljarten, kaarten enz. 

• Deelnemen aan activiteiten of een warme maaltijd gebruiken 
als invulling van de dag voor u wat moeilijker wordt. 

• Er worden ruimtes verhuurd voor een vergadering, 
bijeenkomst of cursus. 

Er zijn ongeveer 100 vrijwilligers actief. Dus de Engelbewaarder is 
voor, door en met vele Baarlonaren. Wilt u meer weten? Kijk op 
www.mfcdeengelbewaarder.nl of op de facebook-pagina van 
MFC de Engelbewaarder. 

WONEN EN LEEFOMGEVING IN BAARLO 
Het Dorpsoverleg Baarlo behartigt de belangen van alle inwoners, 
ondernemers en bezoekers van ons dorp. Deze belangen zijn in 
2018 in een Dorpsontwikkelingsplan (DOP) samengevat onder 
verschillende domeinen. Onder het domein Wonen zijn vier 
belangrijke onderwerpen benoemd: 

1. Wonen en leefomgeving 
2. Een aantrekkelijk centrum 
3. De infrastructuur en de fysieke veiligheid 
4. Sociale veiligheid 

Met betrekking tot punt 1 wonen en de leefomgeving is als 
speerpunt genoemd om een goed en gevarieerd woningaanbod 
te blijven nastreven, dat mede is afgestemd op de behoeften 
van specifieke doelgroepen, zoals huisvesting voor starters, 
levensloopbestendige woningen en huisvesting voor 
arbeidsmigranten en nieuwkomers. 

Met dit speerpunt is een werkgroep, met ondersteuning van de 
gemeente en de woningstichting, aan de slag gegaan en dit heeft 
geleid tot een beeld van de woonbehoefte tot 2030: 

• Behoefte aan levensbestendige koopwoningen in de prijsklasse 
rond de 200.000; 

• Behoefte aan prefab bungalows; 
• Behoefte aan een jaarlijks kwantum woningen ten einde tot 

2030 het aantal van 230 woningen te realiseren; 
• De gerealiseerde tijdelijke woningen zijn echt “tijdelijk” 
• Concrete acties om inschrijvingen bij de Woningstichting te 

stimuleren met als doel om een doorstroming te verkrijgen 
waarmee ook de starters en de arbeidsmigranten kansen krijgen. 

De werkgroep Wonen en leefomgeving is op zoek naar Baarlonaren 
die graag meedenken binnen deze werkgroep en iets willen 
betekenen voor het dorp. Meld je aan via dorpsoverleg@baarlo.nl 

DE WENSBUS  
BAARLO-MAASBREE  
ZOEKT NIEUWE  
CHAUFFEURS! 
De wensbus is er voor de  
inwoners van Baarlo en 
Maasbree die minder 
mobiel of zelfredzaam zijn 
en geeft hen de 
mogelijkheid om deel te 
nemen aan activiteiten bij zorginstellingen, huiskamer- of 
dagbestedingsprojecten. Maar inwoners kunnen de bus ook 
reserveren voor een bezoek aan familie, huisarts, tandarts, fysio, 
voedselbank, gemeentehuis of ziekenhuis. 

De wensbus is op zoek naar nieuwe chauffeurs! In principe wordt 
gereden alleen op werkdagen, tegen een tarief van € 1,50 enkele 
reis, binnen de grenzen van de gemeente Peel en Maas. 

Heb je interesse? Stuur een mail naar wensbusbaarlomaasbree@
gmail.com en kijk voor meer informatie op de website  
www.wensbusbaarlomaasbree.nl 

WERKGROEP NIEUWKOMERS 
De werkgroep Nieuwkomers richt zich op alle nieuwe inwoners van 
Baarlo, dit zijn statushouders en arbeidsmigranten, maar ook nieuwe 
inwoners die bijvoorbeeld van elders in Nederland naar Baarlo zijn 
verhuisd. De werkgroep wil zicht krijgen op wat nieuwkomers in 
Baarlo nodig hebben om zich thuis te voelen in het dorp. Wij willen 
drempels verlagen omdat het integreren soms moeilijker wordt door 
cultuurverschillen en een taalbarrière. Er worden activiteiten en 
bijeenkomsten georganiseerd zoals een burendag waarbij nieuwe 
inwoners makkelijk in contact komen met andere inwoners, buren, 
dorpsgenoten en mensen van verenigingen. 

Heb je als nieuwe inwoner behoefte aan contact of wil je 
meedenken met de werkgroep, dan kun je contact met ons 
opnemen via mail: nieuwkomers@baarlo.nl. Samen willen we het 
leven in Baarlo nog leuker maken.
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