
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De Beer is los 
Overweegt u zonnepanelen of een 
warmtepomp 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.  
Per zonnepaneel ,met een maximum van 12 

stuks, kunt u € 20,00 
ontvangen. 
Bij aanschaf van een 
warmtepomp kunt u een 
bijdrage krijgen van         
€ 300,00                    
Deze actie loopt van 1 
juni 2022 tot 1 juni 2023                        
Nadere informatie : 

Johan Hoogvliet . 0113 639661 
 
Vrijwilligerscentrale  
Een kleine klus (die u zelf niet (meer) kan), 
vervoer naar ziekenhuis, winkel e.d. 

De vrijwilligerscentrale helpt 
u graag.                              
Bel 06-28897842 
 

Tennisvereniging ’t Hellewoud 
 
.  Al een poos niet getennist en wil je graag    
   weer beginnen?                                              
 . Wil je graag tennissen maar heb je geen  
   tennispartner?                                               
  .Wil je graag samen met je tennispartner  
   dubbelspelen en zoek je tegenstanders ?    
  .Wist je niet dat Baarland een tennisclub  
   had en wil je een keer komen kijken? 
 
Als je vinkje kunt zetten bij één van de 
bovenstaande situaties bel dan gerust met 
één van de onderstaande nummers. 
Wat hebben we te bieden? 
. Er worden tennis clinics gegeven. 
. Laagdrempelig en gezellig,  
. Vrijblijvend spelen zonder competitie 

                                 
 
 
 

Baarlandnieuws  

Maart 2022 

 
 
 
. Lidmaatschap volwassenen € 60,00 p/j. 
. Jeugdlidmaatschap tot 18 jaar € 27,50 p/j,  
. Tosavond op maandagavond (vanaf 19.00  
   uur)  
. Clubhuis en twee gravelbanen. 
. Zomer en winter open! 
Voor meer informatie bel : Karin Segers 06-
53101848 of Peter Strating 06-19352055. 
 
Voortbestaan Dorpsvereniging in gevaar  
Het bestuur is al geruime tijd aan het zoeken 
naar nieuwe bestuursleden, dit vanwege het 
aftreden in 2022 van de voorzitter, de 
secretaris en een algemeen bestuurslid. 
Dit aftreden zal plaatsvinden tijdens de 
Algemene Leden Vergadering, die wordt 
gehouden op 12 april 2022 vanaf 20.00 uur in 
het Dorpshuis The Cameronian. 
 
Ondanks vele pogingen zijn er geen 
aanmeldingen voor het invullen van de 
vrijkomende bestuursfuncties. 
Ook is er op initiatief van het bestuur overleg 
geweest met de andere verenigingen in ons 
dorp om te komen tot een bestuurlijke 
samenwerking echter dat heeft niet mogen 
leiden tot een samengaan. 
 
Als u het ook belangrijk vindt dat er een 
Dorpsvereniging in Baarland blijft, dan roept 
het bestuur u op om zich aan te melden bij de 
secretaris Peter Maaskant, Nieuweweg 29a 
Baarland of per email pmaaskant@hotmail.nl 
Mocht er na deze laatste oproep of op de 
Algemene Leden Vergadering geen nieuwe 
kandidaat bestuursleden zich aanmelden, 
dan is het voor ons niet mogelijk de 
Dorpsvereniging te laten voortbestaan en 
moeten dan tot opheffing besluiten. 
 
Het bestuur van Dorpsvereniging Baarland. 
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Muziek op het groentje, 23 juli ! 
 
Terug van weg geweest ! Gezien het succes 
van 2018 en 2019 lijkt het ons leuk om dit 
Baarlands minifestival weer te organiseren. 
Plaatselijke muzikanten, zangers en artiesten 
die in de muziektent optreden terwijl het 
publiek onder het genot van een drankje op 
hun eigen tuinstoel luistert! 

 
Wil je meezingen met het TBS (Tijdelijk 
Baarlands Straatkoor), bespeel je een 
instrument en wil je optreden, zing je solo?  
Zet 23 juli in je agenda! 
Meldt je aan ; 06-28897842 
 
Oranjevereniging 
   
Aankomende koningsdag willen wij eindelijk 
weer eens een feestelijke dag neerzetten in 
Baarland. Het is al weer even geleden dus 
het zal wel even wennen zijn maar we gaan 
er van uit dat we het nog steeds kunnen. 
 
Om het dit jaar wat extra’s te geven hebben 
we de handen ineen geslagen met het 
Berenfeest comité. Samen hebben we het 
plan om er weer een fantastisch gezellig 
koningsfeest van te maken. Hou dus je 
brievenbus in de gaten voor ons 
programmaboekje! Tot 27 april!!!!  
 
Dorpshuis  
We zijn erg blij dat we weer open kunnen. 
Iedereen is welkom zonder QR code. 
Openingstijden vanaf 4 april 
Maandag - dicht 
Dinsdag - dicht 
Woensdag - 11.00 tot 17.00 
Donderdag - 11.00 tot 17.00 
Vrijdag - 11.00 tot 02.00 
Zaterdag - 11.00 tot 17.00  
Zondag - 11.00 tot 17.00 

 
Het eerste weekend van de maand is het 
dorpshuis gesloten ( vrijdag, zaterdag en 
zondag.) 
Wij zijn dicht op zaterdag en zondag als er 
een besloten feest is of als het geen 
terrasweer is. 
 
Interesse in : 
Yoga op woensdag van 10.00 – 11.30? Bel 
06-50913898. 
Koersbal op woensdag van 13.30 – 16.00? 
Bel 06-51383279 
Ouderengym 60+ op donderdag van 14.00 – 
15.00? Bel 06-21891496  
 
Elke vrijdagmiddag  (behalve 1e weekend van 
de maand) van 17.00 – 02.00 de 
vrijdagmiddag borrel. Kom gezellig een 
drankje halen en kom lekker kletsen met 
dorpsgenoten. Eventueel met een snackje. 
 
Activiteitenkalender  
 
30 mrt  Dorpsraad (jaar) vergadering  
             20.00 in het dorpshuis 
31 mrt  “Eten wat de pot schaft” in Dorpshuis 
              -Huis gemaakte nasi met    
               varkenshaas saté 
              -Koffie/thee deluxe of ijs deluxe  
              Inloop vanaf 17.00  Kosten : € 10,00 
              Telefonisch aanmelden voor 24 mrt. 
               06-28238647 
 

 
 
1 apr    Jeugdsoos – Laser gamen/glow in the  
             Dark 
23 apr   Zeeuwse Dinnershow van 18.00 –     
             23.00in het dorpshuis. Eten, Drinken    
             en Vertier. Uitnodiging volgt nog. 
 6 mei   Jeugdsoos – Boogschieten met  
             hindernissen   
13 mei  Vrijmibo met “Eten wat de pot schaft” 
27 mei  Jeugdsoos – Zomerspektakel 
   8 jun   “Eten wat de pot schaft” - Dorpshuis 
10 t/m 12 jun. Jeugdsoos – Sooskamp 
25 jun    Dorpshuis – Baarlandse BBQ    



 

 


