
Dit is Giovanni 10 jaar 

en zit op de Omnibus.

-----------------------------

-

Dit is Kerouls hij is 11

jaar en zit op de 

Omnibus.

Gemaakt door Giovanni en Kerouls.

Van Omnibus Baarlo.
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Wat willen we in 

Baarlo?

Wij willen een buitenzwembad en een 

klimpark tussen de bomen in het Kempke.

En we willen meer huizen en dat wordt dan 

gezelliger.

Meer grote speeltuinen in Baarlo.

En een gebouw voor mensen die gehandicapt 

zijn.

En meer bossen in Baarlo dan kun je in de 

bomen spelen,

Een groot strand bij de maas.



Wat is er 

allemaal in 

Baarlo?

Kastelen. Kempke, veerpont,

scholen, bossen, campings sportvelden

molen, winkels, kerken, pizzazaken,

kappers, tandartsen, bibliotheek,

kledingwinkels, Maas.



Hoe heten de kastelen in 

Baarlo?
Het kasteel de Erp.

Kasteel de Berckt.

Kasteel de Raay.

Kasteel de Erp is een kasteel in het Kempke op een klein 

eilandje. Daar kun je heen via de brug die daar is.

Kasteel de Berckt is een  soort groot wit huis en die ligt bij 

de golfbaan en de camping die heet  de Berckt.

Kasteel de Raay is een kasteel op de middeleeuwse 

kelders staat het dak is in het Zwitserse chaletstijl. Het 

kasteel is rond 2000 onder een glazen overkapping 

gezet.   



De rivieren en 

wateren.

Maas, Bosbeek, Boschbeek, 

Kwistbeek, Dekeshorst,

Everlo losche Beek, Elsbeek,,  

Mierbeek.



Informatie over de 

Kwistbeek in Baarlo

De Kwistbeek 

stroomt door het 

beekdal tussen de 

Stogger in Helden en 

de Maas in Baarlo. 



Info Kempke Baarlo.

In het kempke is een is een kasteel dat 

is kasteel de Erp. Daaromheen is een 

beekje.

En er is een molen die molen kan je op 

zaterdag en zondag bekijken

Er is ook een klein speeltuintje .



vragen aan de mensen

● 1 hoe heten wij

● 2 hoe heten de kastelen in Baarlo

● 3 waar ligt het kempke

● 4 wat willen we in Baarlo noem 3 dingen



zijn er nog vragen?






