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MFC de Engelbewaarder.
Vanaf 2 april is MFC de Engelbewaarder/Dorpsontmoeting
elke zaterdag geopend van 10 uur tot 13 uur en vinden
onderstaande activiteiten plaats.
**De bibliotheek is weer terug op de zaterdagmorgen en
kunnen leden weer terecht voor het terugbrengen en
halen van boeken. (zelfservice)
**Na 2 jaar afwezigheid is de Historische Werkgroep
weer actief met het Historisch Informatie Punt.
Vrijwilligers zijn elke zaterdag van 10 tot 13 uur aanwezig
om alle vragen op het gebied van Baarloos Erfgoed te
beantwoorden of aan te nemen en aan deskundigen voor te
leggen. Ook is het mogelijk om de Baarlose Sprokkelingen
(het jaarlijks boek uitgegeven door de HWG) in te zien.
Inmiddels is het 52e boek in de reeks uitgegeven. Ook
kunnen boeken, foto’s, akten, dagboeken en andere zaken
uit de historie van Baarlo aan de HWG worden
overgedragen.
**Ook de Dorpsontmoeting breidt uit met de
zaterdagmorgen. Iedereen is van harte welkom voor een
kop koffie of thee, de krant te lezen, een kaartje te
leggen, te biljarten of een gesprek te voeren met
vrijwilligers van de Historische Werkgroep of andere
aanwezigen.
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**Elke vierde zaterdag van de maand van 10 uur tot 12
uur kun je het Repair café bezoeken. Vrijwilligers staan
dan klaar om u gratis te helpen bij alle mogelijke kleine
reparaties. Gereedschap en materialen zijn aanwezig.
Door repareren te promoten leveren we een bijdrage aan
het verkleinen van de afvalberg.
Met de uitbreiding van bovenstaande activiteiten laat MFC
de Engelbewaarder zien dat we staan voor ONTMOETEN,
VERBINDEN EN INFORMEREN door en voor de Baarlose
gemeenschap.
**Nieuw in de Engelbewaarder is ook de aanwezigheid van
Esther Hendriks WMO (wet maatschappelijke
ondersteuning) consulente van de gemeente Peel en Maas.
Heb je vragen op het gebied van wonen, sociale
participatie, huishouden en mobiliteit. Loop dan gerust
binnen. De beroepskracht weet welke dag en tijdstip
Esther aanwezig is.

Tot ziens in de Engelbewaarder!
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Januari
Wij proosten
op een gezond en
vooral voor
allen een
Coronavrij 2022.

Jac komt regelmatig biljarten.
Voor iedereen heeft hij
een heerlijke nonnenvot
gebakken.
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De mannen van de gemeentelijke ophaaldienst komen elke
dinsdag naar de Engelbewaarder.
Voor de koffiepauze van 10 uur en om 12 uur voor de
middagpauze.
Door wind en regen
komen de gasten naar
de Engelbewaarder.
Samen genieten van een
lekker kopje koffie en
een gezellig gesprek.
Vanwege de
coronamaatregelen
mogen er geen andere
activiteiten plaatsvinden.
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Buurtbewoners komen op de koffie.
Riekie komt trots haar kleinkind Beau laten zien

De WMO consulente
van de gemeente Peel
en Maas is regelmatig
in de Engelbewaarder.
Iedereen kan bij haar
terecht met vragen
over wonen, sociale
participatie,
huishouden en
mobiliteit.
6

Vanaf 24 januari zijn de coronamaatregelen versoepeld.
Kleine activiteiten worden opgestart.
Er is weer meer te beleven in de Engelbewaarder.

De koks mogen komen
koken. Fijn dat het
weer mogelijk is om
samen te eten.

De biljarters mogen weer een
balletje stoten.

De
hand
werkmiddagen
op de vrijdag kunnen weer
doorgaan.
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Voorbereidingen
voor het
naderende
carnaval.

Met deze mooie zelf gemaakte “malle koppen”
kunnen we pronken op de vensterbank!
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Februari

Mevrouw Wijnhoven
werd in februari 100
jaar.
Het bankje werd
haar aangeboden door
de gemeente Peel en
Maas.
Het bankje is geplaatst bij de Engelbewaarder.
Haar echtgenoot was de architect van dit mooie gebouw.
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Om nog meer in de
sfeer van Vastelaovend
te komen werden er
kleurige bloemstukjes
gemaakt.

en

nog meer
“malle” koppen!!
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Het jaarthema van
de bibliotheek is
GELUK
Vandaar deze mooie
gehaakte klavertjes
en de mooie spreuk.
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Vastelaovend-maondaag
Door corona dit jaar geen optocht in Baarlo, maar wel een
gezellige middag in de Engelbewaarder.
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