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Het wordt een mooie zomer!
Bij het verschijnen van dit activiteitenoverzicht van het
2e kwartaal van 2021 zijn we gelukkig uit de Lockdown.
De Engelbewaarder is weer helemaal geopend. We moeten ons nog
aan een aantal maatregelen houden, zoals de 1½ meter afstand,
maar de mondkapjes mogen af.
Hopelijk kunnen we corona achter ons laten.
De Dorpsontmoeting is weer hele dagen open, de Wensbus rijdt
weer, de bibliotheek is weer hele dagen open, het taal café is
weer gestart. Ook het Repair café was op 26 juni weer actief.
Er is zelfs een

gestart, hier kun je plantjes

voor binnen of

buiten halen, brengen of ruilen.

Zoals jullie in het boekje kunnen zien, hebben we de afgelopen
maanden veel gedaan en zelfs het eerste uitstapje hebben we
gemaakt. Samen maken we veel mee en doen we gezellige, zinvolle
activiteiten. Kom je alleen de morgen of alleen de middag of de
hele dag? Het kan allemaal.
De Engelbewaarder is geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur,
hiermee geven meer ruimte aan de dorpsontmoeting.
Per 1 juli zijn er een paar wijzigingen wat betreft de kosten.
Er wordt niet meer per dagdeel betaald, wel voor de koffie en
voor de kosten van een activiteit. Iedereen beslist zelf of hij/zij
meedoet aan de activiteit.
Samen maken we er een mooie zomer van.
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In de maand APRIL hebben diverse mooie activiteiten
kunnen plaatsvinden, zoals:

het maken van
prachtige
klaprozen van klei

vilten bloemen maken met een speciale techniek.
Een schitterend resultaat, dit mag gezien worden!!
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Truus en Nel brachten een
bezoek aan Truus.

Koningsdag.
Ab Huisman was de
Koning en sprak de
gasten toe op deze
feestdag.
Daarna was er een
lekker hapje en drankje
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Ook in de maand

MEI hebben er leuke, gezellige en

creatieve activiteiten plaats gevonden.

Door enkele dames
worden sjaals
beschilderd met een
speciale verf. Daarna
worden ze met een
föhn gedroogd.
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Wanneer de
Ijsheiligen voorbij
zijn mogen de
zomerbloemen weer
in de bakken.
Hier kunnen we de
hele zomer van
genieten!

Als het enigszins kan, gaan we
buiten koffie drinken.
En als je niet in de zon mag dan
maar binnen.
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Bij goed weer wordt op
maandagmorgen jeu de
Boules gespeeld in het
Tienderhöfke o.l.v. Wim.
De buurtbewoners stellen
hun baan ter beschikking
en genieten samen van
het mooie spel.

De techniek staat voor
niets!!!
Hoe moet het
ook alweer?
Met wat extra hulp
kunnen de appjes
worden geïnstalleerd.
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Samen krant lezen, puzzelen, kaarten, schilderen.
Het kan allemaal in de Engelbewaarder.
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Sjaan Vaessen van de
Historische werkgroep de
Borcht leverde een mooie
oude foto van Baarlo.
Hier werd een puzzel van
gemaakt. Iedereen kan een
stukje aanleggen om de foto
weer compleet te maken.

Cor van Wijlick werd
toegesproken en bedankt
met een bloemetje en
engeltje omdat hij ruim 5
jaar wekelijks de
containers aan straat
zette en schoonmaakte.
Hij moet hier om
gezondheidsreden mee
stoppen. Erg jammer! Maar heel erg bedankt Cor.
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Met een kleine groep dames
werd het eerste uitstapje
van dit jaar gemaakt.

Samen shoppen bij de
kringloopwinkel Het Goed
in Venlo.
Hier is altijd wel wat te
vinden, ook voor een
achterkleinkind
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Activiteiten in JUNI.

Op 1 juni was de
feestelijke
ingebruikname van de
plantenbieb.
Deze staat 5 dagen
per week buiten,
voor de
Engelbewaarder.
Je kunt er plantjes
inzetten of een
plantje mee naar
huis nemen. Het gaat
om plantjes voor
zowel binnen als
buiten.

.
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Een feestelijk toetje voor de
jarige!

Met heel warm weer is het goed
toeven onder de oude
kastanjeboom.

Lingo.
Eigen
gemaakt
spel, eigen
regie.
Iedereen
presenteerde
een woord.
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Met bloemen uit de
winkel en bloemen die
in de berm werden
geplukt zijn mooie
veldboeketten gemaakt.

Alweer een mooie
zonnige dag.
Gezellig op het
terras van het
Heem met een glas
zelfgemaakte
frisdrank..
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De mooie spreuk die wij bij
het afscheid van Monique
mochten ontvangen, krijgt een
prominente plek!
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De poule voor het de
Europees kampioenschap
voetbal werd door ieder
ingevuld.
graag een overwinning van
Oranje gezien!
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Openingstijden
Multifunctioneel Centrum
de Engelbewaarder
Dorpsontmoeting:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

uur
uur
uur
uur
uur

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

uur
uur
uur
uur
uur

Bibliotheek:

Maandag
10.00 uur - 17.00 uur
Dinsdag
10.00 uur - 17.00 uur
Woensdag
10.00 uur 19.30 uur
Donderdag
10.00 uur 17.00 uur
Vrijdag
10.00 uur 17.00 uur
Zaterdag
gesloten
Voor openingstijden in de zomervakantie kijk op:
baarlo@debibliotheekmaasenpeel.nl

Bloedprikken door Viecuri Medisch Centrum
Maandag t.e.m. vrijdag van 08.00 uur

09.00 uur

In de zomervakantie van 19 juli tot 9 september is
bloedprikken op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Taalcafé: elke woensdag van 10.00 12.00 uur
Repair Café:
elke 4e zaterdag van de maand van 10.00 12.00 uur
Historische werkgroep Ter Borcht:
Historische werkgroep tot nader tijdstip niet aanwezig.
www.deborchtbaarlo@gmail.com

Dorpsinformatiepunt: Via de mail:
dorpsinformatiepunt@mfcdeengelbewaarder.nl
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