
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Toneel  
 
De toneelgroep Baarland heeft na vele keren 

oefenen en toch net weer niet kunnen spelen 

i.v.m  corona een paar jaar niet gespeeld. 

Omdat het een ontzettend leuk stuk is wat we 

hadden ingestudeerd gaan we het in 

november voor u op de planken brengen. 

Het stuk “Festival der Fantasten” is een 

heerlijke klucht! Want de ochtend na de 

jaarlijkse viering van het festival van de 

fanfare, ontwaken vier heren met een zwaar 

hoofd. Al ras blijkt dat ze, ten gevolge van de 

alcoholconsumptie, een totale black out 

hebben. 

Wat dat allemaal voor gevolgen heeft??? 

 

 
 

We spelen vrijdagavond 4 november. 

Zaterdagmiddag en zaterdagavond 5 

november. Verkoop kaarten is momenteel 

nog niet bekend maar u krijgt de uitnodiging 

tijdig in de bus en het is te lezen op de 

website: www.toneelvereniging-baarland.nl. 

Zin in weer een gezellig avondje uit? 

Iedereen is van harte welkom!! 
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Groenplannen Baarland 
 
Op woensdag 7 september organiseert de 
dorpsraad de thema avond ‘’Groenplannen 
Baarland’’. Jacob Bouman van de gemeente 
Borsele geeft een presentatie over het beleid 
van de gemeente op het gebied van de 
groenvoorziening. 
.Waarom worden bepaalde keuzes gemaakt?  
.Gaat er in de toekomst iets veranderen?  
.Kunnen wij nog ideeën aandragen? 
Aanvang 20.00 in het dorpshuis. 
 
Tafeltje Dekje 
 
In Baarland zijn er een aantal senioren die 
gebruik maken van Tafeltje Dekje. Vijf dagen 
per week wordt er bij hen een maaltijd 
bezorgd door Baarlandse vrijwilligers. Zo 
zorgen we voor een goede maaltijd en, niet te 
vergeten, het sociale contact. 

We zijn op zoek 
naar nieuwe 
vrijwilligers!  
Eens in de vijf 
weken heeft u 
‘’dienst’’, haalt u 
de maaltijden op 
in ‘Gravenpolder 
en brengt deze 

rond in Baarland. De tijd die u hieraan kwijt 
bent is ca. 45 minuten. U krijgt hiervoor een 
vergoeding van 0,35 euro p/km. 
Kunnen wij u hiervoor interesseren ? Neem 
dan contact op met het Vrijwilligershuis. 
Tel. 311 999 
 
 
 
  
 
 
 

http://www.toneelvereniging-baarland.nl/


Boekpresentatie 

Op 14 september is er om 19.30 uur in de 

Cameronion een boek-presentatie. Het gaat 

hierbij om een boekje geschreven door dhr. 

Jan van Wingen sr.  

Het boekje heet: Baarland en Bakendorp van 

1918-1960 in een notendop. Jan van Wingen 

woonde in Baarland (geb. 1913 en overleden 

1999). Op 80 jarige leeftijd heeft hij zijn 

herinneringen op papier gezet. Hij heeft heel 

gedetailleerd beschreven vanaf 1920 wie er 

in Bakendorp en Baarland woonden en wat 

die mensen deden. Ook de 2e wereldoorlog 

en de watersnoodramp komen uitgebreid aan 

bod en de wederopbouw van Baarland. 

Indrukwekkend verhaal! 

 

In de week van 22 augustus wordt de flyer 

huis aan huis rondgebracht op Baarland met 

meer nieuws en het programma van de 

boekpresentatie op 14 september 2022. 

Met vriendelijke groet namens de 

samenstellers, 

Corrie Elenbaas en Piet Louisse 

Nieuws uit het dorpshuis 

De geslaagde avonden met ‘’Eten wat de pot 

schaft’’ krijgen voortaan een Landen Thema. 

Elke maand is er een ander land aan de 

beurt.  

29 sept. ‘’Eten wat de pot schaft’’ Engeland             

Fish and chips met toetje. Aanvang 18.00 

15 okt. Dorpsquiz met dansavond.         

Gratis entree. Aanvang 20.00 

21 okt. ‘’Eten wat de pot schaft’’ Italië. 

Huisgemaakte spaghetti Bolognese met 

toetje. Aanvang 18.00 

19 nov. ‘’Eten wat de pot schaft’’ Duitsland. 

Schnitzel met friet en toetje. Aanvang 18.00. 

Voor wie dat wil is er aansluitend de 

Baarlandse Bingo van de dorpsvereniging. 

Uitnodiging volgt nog. 

17 dec. Dinnershow. Uitnodiging volgt nog. 

Tuintjesmarkt 

Zaterdag 3 sept. is er een tuintjesmarkt in 

Baarland. Iedereen die binnen Baarland 

woont mag, van 10.00 tot 16.00, vanaf zijn 

eigen tuin of oprit spullen verkopen. 

Deelname is gratis. Volgens de regels van de 

gemeente Borsele is aanmelden verplicht.  

 

Voor informatie en aanmelden zie : 

https://www.landschapsparkborsele.nl/event/tuintjesm

arkt-baarland/  

Of neem even contact op met Esmeralda van 

Hamersveld-Hart, Nieuweweg 37.               

Tel. 06-23098038  

Baarlandse Burendag / Amerikaanse BBQ 

In het kader van Burendag is er zaterdag 1 

okt. is er een Amerikaanse BBQ op het 

groentje. Iedereen neemt zijn eigen drinken, 

vlees, stokbrood en bbq mee. Als er mensen 

zijn die een salade of i.d. voor algemeen 

gebruik willen maken kan dat natuurlijk.  

Bij slecht weer gaat het natuurlijk niet door. 

Opgeven is niet nodig. Evt. info ; 06-

28238647. Tot op het Groentje om 17.30 !         

William en Heidi uit de Slotstraat. 

 

https://www.landschapsparkborsele.nl/event/tuintjesmarkt-baarland/
https://www.landschapsparkborsele.nl/event/tuintjesmarkt-baarland/

