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Stil 

Het waren stille maanden in Baarland. Het leek wel of 
het overdag net zo stil was als s ’nachts. Veel mensen 
bleven binnen en van sociale activiteiten was geen 
sprake. 

Geen “Eten wat de pot schaft “ , geen koningsdag vie-
ring, geen rommelmarkt. Elkaar even zien en spreken 
was geen vanzelfsprekendheid meer en gezelligheid 
was ver te zoeken. Wel ontstonden er mooie initiatie-
ven. Maaltijden werden bereid voor hen die moeilijk ter 
been waren en buren deden boodschappen voor el-
kaar.                                                                          
Laten we hopen dat onze dorpse samenleving snel 
weer de draad in goede gezondheid kan oppakken.  

Dorpshuis 

Het dorpshuis is in verband met het Coronavirus geslo-
ten in opdracht van de Gemeente Borsele en zal tot 1 
september a.s. gesloten blijven. Wel komt beheerster 
Romana van Oorschot, het gebouw onderhouden én 
er werken als kapster, maar alleen op afspraak: tel. 06 
55163398. 

Rode Draak in Berendorp, Iris de Leeuw, 1997 

Wie kent dit kunstwerk niet ? Wat is de betekenis ? 
Aan het eind van de Slotstraat vlakbij de Vaete ligt bin-
nen een rechthoek van keitjes een groot cirkelvormig 
mozaïek, dat bestaat uit 4.500 granieten steentjes. 
Daarboven slingert een spiraal van roestvrij staal zich 
vanaf een punt van de cirkel de lucht in om aan de te-
genoverliggende zijde de cirkel weer te ontmoeten. 

Tussen de zwarte steentjes licht het sterrenbeeld Klei-
ne Beer met de Poolster wit op, terwijl gele steentjes 
het sterrenbeeld Grote Beer suggereren. In rood is 
tenslotte een ander sterrenbeeld zichtbaar, de Draak. 

  

Naar de wens  van de bewoners van Baarland is in het  

 

 

kunstwerk een verwijzing opgenomen naar de naam 
van het dorp. ‘Baar’ is een verbastering van beer en 
Baarland stond bekend als een geuzendorp van 
‘beresterke’ mannen. In het verleden zouden er span-
ningen tussen groepen Baarlanders zijn opgetreden. 
Dat zou er heftig aan toe hebben kunnen gaan. Iris de 
Leeuw verwijst met de Kleine en de Grote Beer naar 
dergelijke spanningen, die een gemeenschap uiteen 
kunnen drijven. Daarom is het sterrenbeeld Draak zo 
toepasselijk: de rode draak heeft van oudsher macht 
om tegengestelde krachten in balans te houden. 

In de kosmos is de tegenstelling tussen twee krachten 
voorwaarde voor nieuw leven, mits een derde kracht 
hen in balans houdt. Het beeld is  ook een zonnewij-
zer. Op midzomer valt de schaduw van de spiraal pre-
cies op de Poolster. 

 

 

 

 

 
 



 

Welzijnsmedewerker. 

Heeft u hulp of ondersteuning nodig in uw   thuis      
situatie ? Maakt u zich zorgen om een dorpsgenoot ? 
Heeft u advies nodig over wonen, zorg en welzijn ? 
Neem dan contact de welzijnsmedewerker voor Baar-
land., Dennis Walhout .U kunt hem bereiken op tele-

foonnr. 06-11269719 of per email  DWalhout@borsele.nl 

Vrijwilligerscentrale 

Een kleine klus (die u zelf niet (meer) kan), geen ver-
voer naar dokter, winkel e.d.?,De vrijwilligerscentrale 
Baarland helpt u graag. Bel: 06-
28897842 

 

Geen dorpsraad en dorpsvereniging 

meer ! 

Het zou zo maar kunnen gebeuren. Je moet er niet aan 
denken dat juist die activiteiten die ons dorp zo leuk 
maken, die zorgen voor sociale binding, verdwijnen en 
ons dorp geen aanspreekpunt voor de gemeente meer 
heeft. 

Toch zou het kunnen gebeuren. De gemiddelde leeftijd 
van de dorpsraad en de dorpsvereniging ligt ruim bo-
ven de 60 jaar. Bestuursleden voelen zich soms ge-
dwongen om langer aan te blijven omdat er geen op-
volgers zijn ,jongere generaties melden zich niet om 
e.a. voort te zetten,  

Het Baarland van de toekomst moet gevormd worden 
door een groep 30ers, 40ers en zelfs 50ers ! De toe-
komst van Baarland is voor hen en hun kinderen. Denk 
en doe mee, zoveel tijd kost het niet. Meldt je aan ; 
Dorpsvereniging—Peter Maaskant . 06-48643920       
Dorpsraad - Ed Verdam—0628897842                   

        

 

                  Geen Bingo meer ? 

 

 

 

 

 

Baarlandse inzendingen 

Met de introductie van de digitale nieuwsbrief wil de 
dorpsraad het mogelijk maken dat de inwoners van 
Baarland een “artikel” kunnen inzenden. 

Te denken valt aan een kort verhaal, anekdote, ge-
dicht etc. Het ingezonden stuk moet uiteraard kort zijn 
en de inhoud niet aanstootgevend. De dorpsraad 
heeft het recht om ingezonden artikelen te weigeren. 

 

Digitale nieuwsbrief 

Heeft u buren , vrienden of famillie in het dorp die 
zich nog niet aangemeld hebben voor de digitale 
nieuwsbrief ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een email naar baarlandnieuws@gmail.com volstaat. 

Activiteiten kalender 

Graag zouden wij in deze eerste digitale nieuwsbrief 
bericht hebben over activiteiten die in ons dorp heb-
ben plaats gevonden en nog zouden plaatsvinden . 
Door de coronacrisis zijn helaas alle activiteiten 
( voorlopig) komen te vervallen . 

AED 

Met ondersteuning van de gemeente heeft de dorps-
raad vorig jaar een nieuwe AED kunnen aanschaffen. 
Om het apparaat te beschermen tegen de warme zon  
en zo schade aan de accu te voorkomen, is er een 
afdak boven de AED gemaakt. Bedankt Jos Bosman 
en Anton Hut voor jullie inzet.  

              


