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Welzijnsmedewerker. 
 
Heeft u hulp of ondersteuning nodig in uw thuissituatie ? Maakt u zich zorgen om een 
dorpsgenoot ? Heeft u advies nodig over wonen, zorg en welzijn ? Neem dan contact op met 
Claudia Booij de welzijnsmedewerker voor Baarland.  
U kunt haar bereiken op telefoonnr. 06-11269719 of per email baarland@vrijwilligershuis.nl   

 
Vrijwilligerscentrale/ oproep ! 
 
Een kleine klus (die u zelf niet (meer) kan), geen vervoer naar dokter, winkel e.d.?, de 
vrijwilligerscentrale Baarland helpt u graag. Bel: 06-28897842 
 
Omdat het aantal, met name oudere, Baarlanders dat af en toe een beroep doet op de 
vrijwilligerscentrale heel langzaam toe neemt zijn we op zoek naar dorpsgenoten die in de 
toekomst bereid zijn om zo nu en dan op kleine schaal mede-Baarlanders te helpen. 
De hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit het doen van een boodschap, het ophangen van een 
lamp of iemand naar huisarts rijden. 
Lijkt het u wat en heeft u af en toe een uurtje over ? Bel dan 06-28897842 
 
 
Buurt whatsapp 
 
WhatsApp Buurtpreventie bestaat in Baarland al een aantal jaren. Sinds kort is dat ook 
duidelijk te lezen op borden bij de ingangen van het dorp. Bij andere gebruikers in Nederland  
is gebleken dat de bordjes een preventieve werking hebben. 
 
Hoe werkt het ?      
 
Met WhatsApp verstuur je gratis berichten aan groepsleden via je smartphone. Bij een Buurt 
WhatsApp zijn je buurtbewoners de leden van de groep. Zo kun je elkaar snel en direct 
informeren over verdachte situaties in je buurt. Iedere buurtbewoner kan een bericht 
versturen. Alle aangesloten buurtbewoners ontvangen meteen dit bericht en ze kunnen daar 
vervolgens op reageren. De politie komt in actie als er een 112-melding wordt gedaan. Naast 
berichten kun je ook foto's, video's en geluidsopnames gratis versturen.  
Het is raadzaam als WhatsApp groepsleden handelen volgens de SAAR-methode: 
– S = Signaleer 
– A = Alarmeer 112 
– A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen (alleen actuele meldingen) 
– R = Reageer, bijv. door naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. 
De bedoeling is het verstoren van de plannen van de verdachte persoon. Uiteraard als dit 
veilig kan en zonder risico’s, bijvoorbeeld door een praatje te maken met de persoon. 
Wilt u lid worden ( gratis) van de Baarlandse Buurt Whatsapp stuur dan een Whatsapp of 
email naar Truus de Jong die deze groep beheert. Telnr. 06-26717716 / email : 

baarland.buurtpreventie@gmail.com 
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Slag om de Schelde 
 

Dit jaar herdenken en vieren we op 25 en 26 oktober in de gemeente Borsele dat Zuid 
Beveland 75 jaar geleden bevrijd werd.  
Uiteraard staan we hier in Baarland uitgebreid bij stil ! In oktober zullen wij bij u het 
programma in de bus doen maar hierbij alvast een voorproefje . 
 
Wat dacht u van : 
 
Een kranslegging naast de kerk onder begeleiding van een cornetist die “the last post” 
blaast. 
 
Een 24 uurs vuur op de dijk als symbolische daad van herinnering. 
 
Erwtensoep met brood en spek eten in een 80 jaar oude Amerikaanse legertent. 
 
Een big band die muziek uit de veertiger jaren speelt. 
 
Een voertuigen defilé van oude legervoertuigen. 
 
Oude luchtmacht toestellen die langs de dijk van Baarland vliegen. 
 
 
 
 

.Activiteitenkalender 

 
26 sept.  Baarlandse Babbel ; Kon. Ned. Redding Maatschappij                   
24 okt.  Baarlandse Babbel ; Slag om de Schelde 
25 okt   Opening festiviteiten en herdenking ‘’75 jaar Slag om de Schelde 
26 okt.  Officiële herdenking bij monument op de dijk. 
 9 nov.  Dorpsvereniging Najaar’ s  Bingo  
 9 nov.  Concert in Maartenskerk. Karel de Wilde ; La Chapelle Sauvage 
28 nov  Baarlandse Babbel “Zeeuwse schilderijen en scheepjes” 
14 dec.  Mini kerstmarkt Maartenskerk 
 
 
 

  



 
 
 
Digitale Nieuwsbrief 
 
Zes keer per jaar ontvangt u van ons de Nieuwsbrief Baarland met daarin 
mededelingen en oproepen van de dorpsraad en de activiteiten kalender.  
Het plan is om binnen nu en 6 maanden over te schakelen op een digitale versie 
hiervan zodat u, na aanmelding, het dorpsnieuws in uw mailbox ontvangt.  
Wellicht kunnen en willen de verenigingen, clubs en ook het dorpshuis t.z.t. ook 
gebruik maken van de dan ontstane emailgroep om hun activiteiten bij u kenbaar te 
maken. 
 
Het spreekt voor zich dat wij zorgvuldig met uw gegevens om zullen gaan en deze 
niet met andere zullen delen. Ook niet met andere clubs en verenigingen in Baarland 
die wellicht later , via deze mailgroep van de dorpsraad, hun activiteiten bij u onder 
de aandacht willen brengen. Op deze manier kunnen we al snel een paar duizend 
kopieën per jaar besparen ! 
 
 Uiteraard kunnen Baarlanders die dat willen de papieren versie blijven ontvangen . 
 
Wilt u in de toekomst de digitale versie van het dorpsnieuws ontvangen ? Stuur dan 
een email naar baarlandnieuws@gmail.com 
 

Wilt u de papieren versie blijven ontvangen vult u dan 
onderstaand formulier in en geef dit even af bij het dorpshuis of 
stop het in de brievenbus 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Graag wil ik de papieren Dorpsnieuws blijven ontvangen 
 
Naam……………………………………………….. 
 
Adres…………………………………………………… 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wij zullen dit bericht in de komende 2 nieuwsbrieven herhalen zodat iedereen ruim 
de tijd heeft. Uiteraard hoeft u zich maar 1 x aan te melden  
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