
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Een nieuwe straat in Baarland ! 

Het is al enige tijd bekend dat er op de locatie 

van de oude slothoeve eengezinswoningen 

en levensloopbestendige woningen gebouwd 

gaan worden. Voor deze woningen moet een 

ontsluitingsweg worden aangelegd. Zodra het 

bestemmingsplan definitief is moet deze weg 

een naam gaan krijgen. De Baarlanders 

kunnen meedenken over deze naam. 

 
(de ontluitingsweg is met paars aangeven) 

Weet u een leuke, originele of echt 

Baarlandse naam voor deze weg ? Stuur een 

email naar dorpsraadbaarland@gmail.com 

 

Nieuws uit het Dorpshuis 

 

Zaterdag 17 dec. is er weer een Dinnershow 

met live muziek. Een welkomsdrankje vanaf 

18.00 en om 18.30 gezellig aan tafel. 

Mocht je het leuk vinden om in stijl te komen, 

De dresscode : Glitters & Glamour. 

Kosten : € 38,50 p.p. Opgeven voor 10 dec. 

Tel. 06-28238647 Uitnodiging volgt! 

 

Op veler verzoek en na het succes van vorig 

jaar ook dit jaar weer op 31 dec. verkoop van 

oliebollen en appelbeignets. Bestelling 

doorgeven voor 28 dec. tel. 06-28238647 

Uitnodiging volgt! 

 

 

 
Baarlandnieuws     

November 2022 

 
 
 
Op 31 dec. Oud & Nieuw in het dorpshuis 
vanaf 00.30 begint de afterparty. 
 
En natuurlijk ook volgend jaar weer ”Eten wat 
de pot schaft”. 
 

 
 
25 jan. Nederland: Stamppot buffet met 
heerlijk toetje. 
23 feb. België: Gentse waterzooi met 
Brussels toetje. 
 
Verbouwing dorpshuis 
 
Eind oktober zijn de aannemers langs 
geweest om kijken om wat er moet gebeuren 
en eind november worden de offertes 
ingediend bij de gemeente. 
Op dat moment kan het Oranjefonds worden 
aangeschreven zodat hopelijk, in 
samenwerking met de gemeente, de 
verbouwing uitgevoerd kan gaan worden. 
Een start datum is dus nog niet bekend maar 
we houden jullie op de hoogte. 
 
Kerstmarkt in Dickens stijl. 
 
Zaterdag 17 dec. a.s. van 13.00 tot 17.00                                                                                 
uur organiseert de Stichting Oude                                                                            
Zeeuwse Kerken met medewerking                                                                  
van de eigenaren van Slot Baarland een 
kerstmarkt in Dickens stijl .                                                     
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Er worden kerststukjes                                                                        
en vogeltaarten verkocht, kerstartikelen,                                                              
brocante en boeken. Er zijn zelfgemaakte                                                         
lekkernijen te koop, schilderijen, 
hebbedingetjes, sieraden, tuinzaden, 
themakleding en speksteenbeeldjes.          
                                  

 
 
Er wordt opgetreden door het koor Salomo                                                                
met muzikale begeleiding. Onze organist                                                                   
Gerard Boot speelt op het orgel en/of de 
piano en een afvaardiging  van het                                                                                    
Zeeuws Vocaal Ensemble treedt op.                                                                            
Er zijn twee klederdrachtpresentaties van                                                                    
Mooi Zeeland en brassband Excelsior                                                                      
komt optreden. Kinderen kunnen zelf                                                                        
kerststukjes maken en wat schilderen.                                                                        
Ze kunnen een stokbroodje bakken bij                                                                        
het kampvuur. Er is koffie, thee e.d. met                                                                    
wat lekkers te koop en u kan zomaar wat                                                                
bekende figuren tegenkomen bij het 
straattoneel.                                                           
Dit alles in een sfeervolle aankleding in en                                                                    
om de Maartenskerk en de kasteeltuin.  
Kom gezellig langs, de toegang is gratis.  
 
Groenstructuurplan Baarland 
 
Al geruime tijd ligt het Groenstructuurplan 
Baarland klaar. Hierin worden diverse doelen 
en mogelijkheden beschreven als het gaat 
om het groen in en rondom Baarland. 
Groenstructuurplan Baarland_0.pdf (borsele.nl) 
( vanaf pagina 50 wordt het interessant) 
 

Sommige ideeën zijn aangedragen door 
Baarlanders, andere door de gemeente. 
Op 7 sept. heeft de dorpsraad een 
voorlichtingsavond hierover georganiseerd.  
En in een later stadium is een diverse groep 
Baarlanders benaderd om hun mening over 
de plannen te geven. 
 
Uit de gevoerde gesprekken is gebleken dat 
er behoefte is aan meer 
wandelmogelijkheden. Buiten het dorp 
wandelen of de hond uitlaten op de openbare 
weg, wordt als niet veilig ervaren. 

Tevens werd opgemerkt dat het vreemd is 
dat er een aanzienlijk budget is voor de 
plannen terwijl in het dorp volgens velen 
achterstallig onderhoud aan het groen is. 
Gesprekken met de gemeente volgen nog. 
 
Heeft u ideeën of wensen m.b.t. tot het groen 
laat het ons dan weten! 
dorpsraadbaarland@gmail.com  
 
Jeugdsoos  
 
Ook de Jeugdsoos heeft weer een aantal 
leuke dingen in de planning: 
25 nov. - Zwemmen in Goes 
 9 dec.  - Winter BBQ bij het dorpshuis 
 

Nieuwjaars borrel ! 
 
De dorpsvereniging, dorpsraad, de Beer is 
los en de stichting dorpshuis bieden u graag 
een drankje aan op zaterdag 7 jan. Met een 
bittergarnituurtje van Heidi erbij kunnen we 
samen het nieuwe jaar inluiden. Komt u ook ? 
Aanvang 19.30 in het dorpshuis 
 

 

https://www.borsele.nl/sites/borsele/files/2021-06/Groenstructuurplan%20Baarland_0.pdf
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