
 
Onlangs bent u in ons mooie dorp komen wonen. 
Namens de dorpsbelangenorganisatie Baaks Be-
lang heten wij u van harte welkom.   

                 

             

                      

                      

 
In 2006 is Baaks Belang opnieuw leven ingeblazen.  
De vereniging stelt zich primair ten doel de belan-
gen van alle inwoners in Baak te behartigen. De 
leefbaarheid te verhogen en de onderlinge betrok-
kenheid te vergroten. 

 
Het dorp telt inclusief het grote buitengebied 1.200 
inwoners. 
Baak is van oor-
sprong een ech-
te agrarische 
gemeenschap. 
Vroeger bete-
kende dat on-
derlinge afhan-
kelijkheid. Nu 
heeft het meer 
betrekking op 
onderlinge be-
trokkenheid en 
saamhorigheid. 
In voor en in 
tegenspoed 
kunt u beroep 
doen op de bu-
ren. U kunt dit 
nog terug vinden 
in het “buurt-maken” Als u in Baak bent komen wo-
nen en echt betrokken wilt worden bij deze gemeen-
schap, kunt u “buurt gaan maken”. U nodigt uw di-
recte buren uit om u voor te stellen en kennis te ma-
ken met uw omgeving. U kunt zich hierbij dan 
meteen op de hoogte laten stellen van de lokale ge-
bruiken en gewoontes. U zult zien hoe goed dit 
werkt. Zeker ook als u op een positieve wijze betrok-
ken raakt bij het wel en wee in Baak zult u moeite-
loos worden opgenomen door de Baakse gemeen-
schap. 

 

Welkom in Baak 

Baaks Belang is volledig onafhankelijk en op geen 
enkele wijze politiek of anderszins gebonden. Voelt 
u zich aangesproken dan kunt u zich als  lid aanmel-
den. Voor meer informatie verwijzen wij u naar on-
ze website www.baaksbelang.nl.  
Het is onduidelijk waar de naam Baak vandaan 
komt. Ook is het onbekend wanneer de eerste men-
sen zich in Baak gevestigd hebben. De eerste keer 
dat de naam Baak in een geschreven document 
voorkwam, dateert uit het jaar 1190. Vandaar dat 
Baak in 1990 haar 8ste eeuwfeest heeft gevierd. 

Baak vormt met 42 andere dorpen en buurtschap-
pen waaronder  Steenderen, Hengelo, Keijenborg, 
Hummelo, Keppel, Vorden, Wichmond, Zelhem, 
Drempt en Bronkhorst, de Gemeente Bronckhorst.  

Huize Baak 

Paasvuur 

De Pastorie 

Ruïne Baak 



 
En dat er sprake is van een hoge mate van ge-
meenschapszin in Baak, blijkt wel uit de vele vereni-
gingen die dit toch kleine dorp kent. Zo telt ons 
dorp, naast de belangenvereniging Baaks Belang 
onder meer nog twee biljartverenigingen, de toneel-
vereniging, een fietstourclub, de vrienden van de 
Parel van Baak, de Kermis- en Oranje Stichting, een 
voetbalclub en een gymvereniging. Vele sportactivi-
teiten vinden plaats in Concordia. Alle verdere gege-
vens en andere informatie over de verenigingen 
vindt u op de website. 

Activiteit Naam  

Biljarten Bierkaai Excelsior  

Biljarten Herfkens Ons Genoegen  

Darten  Bierkaai De Bierkaai  

Dorpsbelang Baaks belang  

Gymnastiek DOG  

Jeugd werk Stichting JJW  

Kerk De locatieraad  

Kerkkoor St. Martinus  

Kermis en Oranje commissie Stichting KOS  

Onderwijs St. Martinusschool  

Parochie St. Martinus  

Toneel St. Openluchtspel  

Toneel Tubio  

Verenigingsleven St. Concordia  

Voetbal Baakse Boys  

Wielrennen Toerclub Baak  

De weekmarkt op dinsdag   

Vervolg welkom in Baak 

Hoogtepunten van het sociale leven in Baak is de 
jaarlijkse driedaagse kermis begin oktober. De rom-
melmarkt in mei. Het paasvuur op eerste paasdag 
en het tweejaarlijkse openluchtspel. Veel spelers 
komen uit Baak. Het openluchtspel trekt altijd vele 
honderden bezoekers.  

 
Al met al dus een zeer actieve gemeenschap. Maar 
dat kan alleen blijven bestaan met de inzet en on-
dersteuning van onze inwoners en dus ook van u. 
Wij hopen dan ook oprecht dat u, op welke wijze 
dan ook, uw steentje zult willen bijdragen aan het 
in standhouden van deze unieke hechte gemeen-
schapsvorm.  

Openluchtspel Baak 

De Parel van Baak Buitengebied Baak 


