
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafeltje Dekje 

In Baarland zijn er een aantal senioren die 

gebruik maken van Tafeltje Dekje. Vijf dagen 

per week wordt bij hen een maaltijd bezorgd 

door Baarlandse vrijwilligers. Zo zorgen we 

voor een goede maaltijd en niet te vergeten 

het sociale contact.                  

 

Helaas is één van de vrijwilligers uitgevallen 

en zijn we op zoek naar versterking. Eens in 

de vijf weken heeft u 5 dagen “dienst” , haalt 

u de maaltijden op in ’s Gravenpolder en 

brengt deze rond in Baarland. De tijd die u 

hieraan kwijt bent is ca. 45 minuten. U krijgt 

hiervoor een kilometervergoeding van 0,35 

euro p/km 

Kunnen we u hiervoor interesseren ? Bel het 

Vrijwilligershuis tel. 311 999    

“De beer is los”  

In 2012 won Baarland een flink geld bedrag 

door de inzending van duurzame ideeën        

(Duurzaam Diekendamme) en was de 

Baarlandse duurzaamheidscommissie “De 

beer is los” een feit. 

                                   

 

 

Baarlandnieuws  

December 2021 

 

 

 

Sindsdien zijn er vele acties en projecten 

geweest . Een aantal voorbeelden :                                       

-Aanleg bloemperken Nieuweweg                  

–2e groene kliko, compostbak, compostbakje         

keuken.                                                           

–Korting milieuvriendelijke onkruidbrander     

- Aanleg dorpsboomgaard                              

–Korting bij aanschaf winddelen                      

–Warmtescan woningen Baarland                                                                        

- Vervanging straatlantaarns Slotstraat ( Led)    

- Korting op nestkasten voor vogel/vleermuis 

– Postcoderoos project op dak van Crop                                 

– Korting zonnepanelen eigen woning   

“De Beer is los” is helaas in winterslaap en de 

ideeën zijn op. Heeft u ideeën waarmee we 

Baarland groener en duurzamer kunnen 

maken dan horen wij graag van u! 

dorpsraadbaarland@gmail.com /0628897842 

 

Vrijwilligerscentrale  

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

vervoer naar ziekenhuis, winkel e.d. De 

vrijwilligerscentrale helpt u graag. Bel 

0628897842               
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Activiteitenkalender ( Onder voorbehoud ! ) 
 
29 jan. Jeugdsoos – Vissen aan de Zeedijk 
11 feb  Jeugdsoos – Speurtocht 
 4  mrt  Jeugdsoos - Karten 
18 mrt Toneelvoorstelling 
19 mrt Toneelvoorstelling 
25 mrt. Toneelvoorstelling 
26 mrt. Toneelvoorstelling ( waarschijnlijk ook  
             ouderenvoorstelling ) 
1 apr    Jeugdsoos – Laser gamen/glow in the  
             dark 
 6 mei   Jeugdsoos – Boogschieten met  
             hindernissen   
27 mei  Jeugdsoos - Zomerspektakel 
10 t/m 12 jun. Jeugdsoos – Sooskamp 
 
Dorpshuis 
 

Vanaf oktober was het dorpshuis weer open 

en zijn er leuke dingen georganiseerd.     

Voor de vrijdagmiddagborrel was veel animo, 

er waren kinderfeestjes en ook de 

verenigingen konden overdag weer komen. 

Door de nieuwe Corona maatregelen is 

helaas het dorpshuis weer gesloten. Erg 

jammer !                                                   

Maar we gaan niet stil zitten :    

“ 31 December Verkoop  ! “                            

De lekkerste, ambachtelijk bereide Oliebollen 

en Appelbeignets . 

 

 

 

             

Afhalen bij de roze foodtruck op het terras 

van de Cameronian. Tussen 10.00 en 15.00 

Graag telefonisch bestellen voor 27 

december. Telefoonnr. 06-28238647 of losse 

verkoop . Op = Op ! 

Slecht ter been ? We  komen ze graag aan 

huis brengen. Wel graag vermelden bij uw 

bestelling. 

Oliebollen : € 0,80 p/s of 6 voor € 4,00 

Appelbeignets : € 1,40 p/s 

“Wat de pot schaft”                                   

Zodra het weer kan zullen we zeker weer  

beginnen met deze gezellige maaltijden. 

 “Nieuwe Look”                                               

In samenwerking met de gemeente en de 

stichting Dorpshuis zijn we bezig om het 

dorpshuis van binnen een nieuwe look te 

geven. 

In januari weer meer nieuws vanuit het 

dorpshuis maar zie ook Facebook en 

Instagram “ Dorpshuis Baarland”            

Groetjes , Heidi Joosse 

 

De dorpsraad wenst u prettige 

feestdagen en een gezond en 

voorspoedig 2022 ! 

 


