
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hondenveldje 

Hondenbezitters in het dorp hebben al een 

tijd geleden aangegeven dat er behoefte 

bestaat aan een omheind grasveldje waar de 

honden kunnen spelen. De dorpsraad heeft 

besloten dat de dorpsboomgaard aan de 

Zuidelijke Achterweg hiervoor ter beschikking 

gesteld kan worden. De schapen die hier af 

en toe stonden zijn door de eigenaar elders 

ondergebracht. 

 

Met ingang van 1 september is het veldje 

voor de honden beschikbaar. Hoewel het niet 

uit te sluiten is, is het niet de bedoeling dat de 

honden hier poepen. Het is een speelveldje.   

Melding naar Gemeente 

Verzakte stoep ? Kuil in de weg ? Download 

de gratis app  “buitenbeter”, maak een foto en 

stuur door naar de gemeente. Heel 

eenvoudig. 

 

 

 

 

Baarlandnieuws  

Oktober 2021 

 

 

 

Zonnepanelen 

Overweegt u zonnepanelen aan te schaffen 

maar heeft u de stap nog niet genomen ?        

“ De Beer is los” stimuleert het opwekken van 

groene energie en geeft subsidie op de 

aanschaf van zonnepanelen. Per paneel , 

met een maximum van 12 stuks, kunt u          

€ 20,00 ontvangen. Deze actie loopt van 

15/10/2021 tot 15/05/2022  Nadere informatie 

: Johan Hoogvliet . 0113 639661 

 

Gym 

Goed te horen ( en te zien ) dat ook de 

senioren gym weer is begonnen 

 



 

Vrijwilligerscentrale  

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

vervoer naar ziekenhuis, winkel e.d. De 

vrijwilligerscentrale helpt u graag. Bel 06-                         

28897842 

 

             

 

 

 

Baarlandse Kunstmarkt 23 oktober 

 

Van 12.00 tot 17.00  
Op het grasveld voor de Maartenskerk zullen 
kunstenaars uit Baarland en daarbuiten hun 
schilderijen, beelden en foto’s exposeren in 7 
weersbestendige pagodetenten.  
Heidi’s foodtruck  zal er ook staan, met 
heerlijke cupcakes, koffie en thee, en bij 
andere kraampjes zijn ook  hapjes en 
drankjes verkrijgbaar. De Muziekcaravan 
zorgt voor muzikale nostalgie want op de LP-
tafel  mag je  je favoriete muziek uitzoeken en 
die door de DJ laten draaien.  
 
Verkeer 
 
Op initiatief van dorpsraad Baarland is een 
brief gestuurd aan het college van de 
gemeente Borsele. In de brief wordt gewezen 
op het al jaren durende gebrek aan 
handhaving met betrekking tot het aantal 
snelheidsovertredingen.  
Zowel binnen het dorp als daarbuiten wordt 
vaak veel te hard gereden met overlast en 
onveilige situaties tot gevolg.   
Veel andere dorpen binnen de gemeente 
kampen met hetzelfde probleem. 
Twaalf dorpsraden binnen de gemeente 
hebben de brief mede ondertekend. 
 
 

 
 
 
 
Activiteitenkalender ( hij is er weer ! ) 
 
15 okt. Naar de bioscoop - Jeugdsoos  
23 okt. Kunstmarkt 
29 okt. Pubquiz 18+ - Jeugdsoos 
            ( ook voor niet leden) 
19 nov. Hatse Flatse met je badkleding aan -    
            Jeugdsoos 
29 nov. Dorpsraadvergadering 
17 dec. Kerstsoos – Jeugdsoos 
 4 febr. Toneelvoorstelling 
 5 febr. Toneelvoorstelling 
25 mrt. Toneelvoorstelling 
26 mrt. Toneelvoorstelling ( waarschijnlijk ook  
            ouderenvoorstelling ) 
 

 

 

 

 

 

 

 


