
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toekomstvisie Borsele 

Op initiatief van de raadsleden van de 

gemeente Borsele zijn er in de maand juni 

gesprekken gevoerd met de diverse 

dorpsraden. Wat voor gemeente wil Borsele 

in de toekomst zijn ? Wat voor keuzes 

kunnen gemaakt worden ? De dorpsraden 

werd gevraagd mee te denken en ideeën aan 

te dragen. De uitkomsten worden gebundeld 

en overhandigd aan de diverse politieke 

partijen in de gemeente en kunnen gebruikt 

worden om in de toekomst beleid uit te 

stippelen. De dorpsraad heeft gewezen op de 

opgestelde dorpsvisie Baarland welke , 

gebaseerd op de B2030 bijeenkomsten, onze 

toekomstvisie weergeeft. 

Dorpsleven     

Heel langzaam komt het dorpsleven weer op 

gang. Besturen van sommige verenigingen 

komen weer  bij elkaar terwijl anderen er voor 

kiezen om pas na de zomer weer de koppen 

bij elkaar te steken. Onder voorbehoud 

worden voorzichtig weer plannen gemaakt.    

Van de dorpsvereniging ontvingen wij het 

onderstaand bericht : 

Als gevolg van de Corona Covid-19 

pandemie moesten wij, net als andere 

verenigingen, begin vorig jaar hals over kop 

de activiteiten van de Dorpsvereniging 

Baarland staken. Hopelijk krijgt het “nieuwe 

normale” leven in de komende tijd zijn vorm 

zodat wij weer activiteiten voor u kunnen  
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organiseren. Wat zou het fijn zijn als wij weer 

een bingo en wandeltocht kunnen aanbieden 

of wat denkt u van Muziek in de Tent en Jeu 

de boules bij de Hellenburg.      

 

                                        

  

                              

  

 

 

Het ledenbestand is wat teruggelopen mede 

door overlijden en verhuizingen. Maar er zijn 

de afgelopen periode ook nieuwe inwoners in 

Baarland bijgekomen en die zullen wij in de 

komende tijd benaderen om lid te worden.                                                                      

Ondanks dat onze vereniging er financieel 

gezond voor staat, zijn er toch zorgen. Het 

blijkt nogal moeilijk te zijn om nieuwe 

bestuursleden te vinden die enthousiast 

activiteiten willen organiseren. Voor de 

saamhorigheid en sociale contacten in een 

dorp als Baarland is een dorpsvereniging van 

groot belang. Dringende Oproep:                                                     

Om de continuïteit van de dorpsvereniging te 

waarborgen zoeken wij nieuwe 

bestuursleden. 

Het Bestuur Dorpsvereniging Baarland.                    

Peter Maaskant (Secretaris)                                 

pmaaskant@hotmail.nl / 0648643920 
  



 

 

 

 

Beheerfunctie Dorpshuis. 

Romana van Oorschot, de huidige beheerder 

van het dorpshuis heeft recent te kennen 

gegeven dat zij wegens persoonlijke 

omstandigheden de volledige taakstelling 

voor het beheer in de nabije toekomst niet 

meer kan waarmaken. Wij als Stichting 

zoeken daarom naar een oplossing voor deze 

situatie. Vooralsnog gaan alle  activiteiten in 

het dorpshuis gewoon door. 

Mochten er mensen zijn die een idee hiervoor 

hebben of willen meedenken, vragen wij om 

contact op te nemen met Piet Otte ( gsm: 06-

511331716, email: pietotte2012@gmail.com). 

Wellicht kunnen we gezamenlijk tot een 

oplossing komen. 

Van Stichting Maartenskerk kregen we leuk 

nieuws !                                        

Omdat er echt niet meer tot volgend jaar 

gewacht kan worden houden wij nog dit jaar 

onze ROMMELMARKT. Eenmalig op 

zaterdag 11 september 

(Monumentenweekend) gaan we los. We 

hebben er vreselijk zin in en gaan er een 

feestje van maken . Als je wilt helpen op deze 

dag meldt je dan vooral aan op 

dros48@zeelandnet.nl 

  

 

 

 

 

 

Cultuur uit de Zak 

Op zaterdag 23 oktober vindt er in de 

gemeente Borsele een nieuw festival plaats : 

Cultuur in de Zak! 

Na een periode waarin kunst en cultuur op 

een laag pitje stonden vindt de Culturele 

Raad Borsele het tijd om het culturele hart 

van Borsele weer nieuw leven in te blazen. 

Verschillende dorpen bieden op 23 oktober 

een kleinschalig maar gevarieerd cultureel 

programma  aan. 

In Baarland is gekozen voor het organiseren 

van een kunstmarkt op genoemde datum. 

Ongeveer 15 creatieve Baarlandse 

kunstenaars zullen hun werk laten zien en 

aanbieden. Ons kleine dorp heeft een scala 

aan kunstenaars waaronder , schilders, 

fotografen en speksteen bewerkers. Onder  

de naam “Kunst, Kitsch en Culinair” wordt 

ook gekeken of er diverse, door Baarlanders 

bereide lekkernijen aangeboden zullen 

worden. 

 

Vrijwilligerscentrale  

Een kleine klus (die u zelf niet (meer) kan), 

vervoer naar ziekenhuis, winkel e.d. De 

vrijwilligerscentrale helpt u graag. Bel 06-

28897842 

Laten we hopen dat Covid de opleving in het 

dorp niet de kop in drukt en dat we na de 

zomer de gezelligheid in het dorp weer terug 

kunnen zien. Wat zou het leuk zijn om elkaar 

na de zomer  weer regelmatig te zien bij 

allerlei activiteiten om weer te kunnen 

concluderen dat Baarland een heel gezellig 

dorp is. 
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