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Dorpsvisie Baarland 

Op 15 september j.l. heeft de dorpsraad de door haar 
opgestelde dorpsvisie gepresenteerd aan wethouder 
Marga van de Plasse. 

De dorpsvisie is mede samengesteld op basis van de 
uitkomsten van de diverse werkgroepen B2030 en be-
schrijft hoe de Baarlander aankijkt tegen onderwerpen 
als Verkeer, Wonen, Duurzaamheid en Natuur en Re-
creatie. 

In het dorpshuis liggen twee exemplaren van de 
Dorpsvisie ter inzage. Mocht u per email een digitaal 
exemplaar willen ontvangen stuur dan een email naar : 
dorpsraadbaarland@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligerscentrale 

Een kleine klus (die u zelf niet (meer) kan), geen ver-
voer naar dokter, winkel e.d.?, De vrijwilligerscentrale 
helpt u graag. Bel :0628897842 

De vlag van Baarland 

Er zijn nog een aantal “Baarland vlaggen” te koop. 

Prijs per stuk € 22,10  Interesse ? Neem contact op 

met Hans Geertse . Zuidhoekstr. 2 telefoonnr. 634160 

 

Wie helpt er mee ? 

Met het vervoer van kinderen uit Baarland naar de 
school in Oudelande ? 

Wij zijn een groepje van drie vrijwilligers die dagelijks 
twee of drie kinderen naar school/kinderopvang bren-
gen en halen. Daar naast rijden we de meisjes naar  
zwemles in Kapelle en de gezinsleden naar medische 
afspraken in Goes en ‘s-Gravenpolder. Het is alles bij 
elkaar behoorlijk intensief voor ons en daarom zouden 
we graag het werk met wat meer vrijwilligers beter wil-
len verdelen. 

Het gaat om kinderen uit een Syrisch gezin dat sinds 
1,5 jaar in Nederland is en door de woningstichting in 
Baarland is geplaatst. 

De schoolkinderen spreken best al goed Nederlands. 
De ouders volgen drie dagen in de week een inburge-
ringscursus in Goes en hebben nog geen auto, want 
nog geen Nederlands rijbewijs. Het gezin wordt bij de 
inburgering begeleid door Vluchtelingenwerk Neder-
land.  

Bent u ouder van een kind op school in Oudelande en 
heeft u nog plaats beschikbaar in de auto? Of wilt u als 
betrokken dorpsbewoner dit gezin en de kinderen hel-
pen?  

Voor meer informatie en aanmelden: Jet Remijn 06-
51415239, Margriet Koeleman 06-39231927 of Iek de 
Smit 06-20971751 (vrijwilliger Vluchtelingenwerk).  

 

 

 

 

 

 

 


