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activiteiten en / of bijeenkomsten van 
de stichtingen, verenigingen, 
commissies en clubs van Baard voor 
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verspreid onder alle inwoners van 
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Baarders. Overige belangstellenden 
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jaar, incl. verzendkosten. De Baarder 
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daarvoor naar de website: 
www.baard-frl.nl 
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REDACTIONEEL	  

 

 
 
Winterwille!  
No hast net mear foar te stellen 
mei de jas iepen en de sinne yn 
de snút. Mar wat in wille op dat 
moaie plak iis yn it midden fan it 
doarp. En letter fansels op de 
Baerdersleat en de Bolserterfeart. 
Ride, slydsje, drafe op 
snowboots… ien en al aksje en 
reade wangen. Hjiroer mear yn it 
stikje fan de iisklup en dat fan 
Sake. Ek Gosse Grypstra skriuwt 
op syn wize oer ‘Baard-beleving’ 
tige nijskirrich!  
In Alvestedetocht siet der net yn 
mar in biljartmarathon hie wol 
kans fan slagjen. Yn de Baarder 
Keu’s on tour hjir mear oer. 
Tink derom. Lit de doar net iepen 
stean. Ek yn Littenseradiel binne 
ynbrekkers aktyf. Wa hie dat no 
tocht? Dat je it mar witte. Op side 
9 wat tips om it foar te kommen.  
De doar fan skoalle stiet op 2 juni 
wol wiid iepen. De Stjelp bestiet 
dit jier 25 jier en dat wurdt dan 
feestlik fiert. En twa wiken letter 
alwér it folgjende feest: de Merke. 

Lês op side 12 alles oer it tema en 
oer mankrêft.   
Mear feest op sneon 19 maaie. 
Dan wurdt de jierlikse keunstrûte 
Littenseradiel iepene yn Baard. En 
dan ek noch de Baarder Kat 
digitaal….. as dat net reden foar 
feest is. Jo kinne de kat ynkoarten 
digitaal lêze op ús doarpsside: 
www.baard-frl.nl 
In soad lêsnocht tawinske! 
 
AR 
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ijsvereniging	  baard	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opening Keunstrûte Baard 
 
Op zaterdag 19 en zondag 20 mei 
wordt de jaarlijkse keunstrûte 
Littenseradiel georganiseerd. 
Verschillende kunstenaars 
exposeren deze dagen hun werk. 
Dit jaar zal de opening van de 
keunstrûte in Baard worden 
gehouden. 
Een aantal mensen hebben de 
organisatie van deze opening op 
zich genomen en zijn inmiddels 
druk aan het brainstormen 
geweest. 
 
Nu wil het geval dat het dit jaar 
precies 150 jaar geleden is dat 
Harmen Sytstra, voor menig 
Baarder een bekend persoon, 
overleden is. 
Aangezien Harmen Sytstra, die 
bekend staat als ‘Fryske 
taalstrider’, onder andere vele 
gedichten heeft geschreven, is het 
idee ontstaan om hiermee iets te 
doen tijdens de opening van de 
keunstrûte.  
Het idee is om de schoolkinderen 
te betrekken bij de opening, 

waarbij de gedichten van Harmen 
Sytstra een centrale rol spelen. 
Daarnaast zal de opening met 
muziek en zang worden 
opgeluisterd en is er ook een rol 
weggelegd voor de 
Tonielferiening.  
 
Misschien hebben jullie na het 
lezen van dit stukje ideeën of 
willen jullie bouw/acteer/muzikaal 
of anderszins creatief talent 
uitlenen, laat het ons (Aukje 
Bergwerff, Esther de Croon, Anke 
Sohne of Anne Marije Wiersma) 
weten!! Alle hulp is welkom om er 
een mooie opening van te maken. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
IJspret en IJsacties met en 
door IJsvereniging Baard. 
 
Dit is het  vierde jaar dat de 
IJsvereniging bestaat en ook het 
vierde opeenvolgende jaar dat de 
kamp onder water werd gezet om 
een  schaatsbaan te prepareren. 
Dit gebeurde op zaterdag 28 

KeunstrÛte	  
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januari. De ijsmeesters zijn er een 
hele dag mee bezig geweest, 
maar het resultaat mocht er dan 
ook zijn. Uiteindelijk konden de 
kinderen de donderdag een 
spiegelgladde, zwarte ijsbaan op. 
Iedere dag waren er vooral 
kinderen op de schaatsbaan te 
vinden, waar voor de IJsmeesters 
’s avonds met ‘koek en zopie’ 
klaar stonden.  Het is prachtig om 
te zien hoe goed de kinderen al 
kunnen schaatsen. 
Er werden in het hokje ook 
bestuursvergaderingen gehouden, 
want wanneer gaan we de 
wedstrijden uitschrijven? Het plan 
gevat om dit op de donderdag te 
doen, helaas wilde de scholen uit 
Littens en Baard dan een 
gezamenlijke wedstrijd in Littens 
organiseren. Dus werd de 
wedstrijd naar de vrijdagmiddag 
gezet, het draaiboek in elkaar 
gezet en een ieder leek er klaar 
voor. Toen kwam het bericht dat 
de Baarderadeeltocht ook op 
vrijdag werd georganiseerd en dit 
gooide onze plannen wat in de 
war. Maar dit bracht het bestuur 
op andere creatieve ideeën, want 
waarom zouden we hier geen 
gebruik van maken en de kas een 
beetje kunnen spekken. Zo 
geschiedde. Om 10 uur stond er 
een ‘ koek en zopie’ tent  ten 
gunste van IJsvereniging Baard. 
Er werden naast het bestuur een  
aantal vrijwilligers ingezet die de 
verkoop  regelden. Naast de 
verkoop, werden er door de 

schaatsrijders ook vele 
complimenten gegeven voor de 
gezelligheid in Baard.  
Hierdoor geïnspireerd werd er 
besloten om bij de 8 van Jorwerd 
er ook weer te staan, en het 
mooie was dat die tocht twee keer 
door Baard kwam.  De 
schaatsmuziek (speciale CD) werd 
weer aangezet, de vrijwilligers 
stonden weer klaar, er was een 
goede sfeer. Kortom we hebben 
met dank aan vele mensen een 
paar prachtige dagen met elkaar 
gehad. En niet te vergeten een  
paar extra centen voor in de kas. 
Jammer dat de dooi na deze 
zaterdag inviel. 
Rest ons nog te vertellen dat de 
Poeisz-actie ten tijde van het 
schrijven van dit stukje nog loopt. 
Hier heeft u een schrijven over 
gehad. Op zaterdag 25 februari 
gaan we als IJsvereniging Baard 
bij de Poiesz in Mantgum  onze 
vereniging promoten . De actie 
loopt van maandag 6 februari t/m 
zaterdag 31 maart 2012. Dus blijf 
de jeugdsponsormunten in de 
koker van de vereniging doen! 
Zodat we volgend jaar prachtige 
dingen kunnen organiseren voor 
jong en oud! We hebben dan ons 
eerste jubileum (houten) en dat is 
wat ons betreft al een feestje 
waard. 

De ijsmeesters uit Baard 
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oproepbaard	  

Wêr	  yn	  Baard?	  
	  

 
Na deze prachtige winter zijn wij 
als ijsclub op zoek naar een 
gasstel Is er iemand die een 
gasstel op zolder heeft liggen en 
deze wel kwijt wil? 

vr. gr. Siemen Reitsma namens 
het ijsclub bestuur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wa wit wer dizze foto makke is?  
Der moat in plakje wêze in Baard 
wer dit...... te finen  is.........? 
 

 
 
As jo witte wat en wêr, dan kinne 
jo de oplossing ynstjoere nei: 
debaarderkat@hotmail.com 

 
De earste ynstjoerder krijt in 
kattich pryske! 

Redaksje Baarder Kat 
 
 
 

 
 

 

 
De oplossing fan de 
foarige kear wie: De 
glêsbak fan Baard. 
Der wie net ien dy't 
it goed ret hat. Gjin 
priiswinner dus. 
Dizze kear 
better.....! 
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ynstjoerd	  
	  
	  

Waarin	  een	  klein	  dorp	  
nog	  kleiner	  kan	  zijn…	  
(nog	  één	  keer	  Sake)	  

 
Als Sake dit schrijft is het 
maandagmiddag 13 februari. Wat 
mistroostig kijkt hij door het raam 
van zijn werkkamer, starend over 
het steeds doffer en natter 
wordende ijs van de 
Bolswardertrekvaart, maar 
gloedvol mijmerend over een 
fantastisch schaatsweekend. Wat 
een blij- vrolijk- vriendelijk- en 
saamhorigheidsgevoel brengt een 
betrouwbare ijsvloer teweeg. Wat 
wordt een mens menselijk als er 
ijzers onder zitten! Daar hebben 
we niet eens een Elfstedentocht 
voor nodig. Nee, wij hebben onze 
eigen heroïek in de vorm van de 
Baarderadieltocht en de Acht van 
Jorwert. Sake kan helaas niet 
schaatsen, maar begrijpt de 
romantiek rondom volkomen. 
Vandaar ook dat hij, als de IJsclub 

Baard, opgezet door enthousiaste 
en gedreven mensen vier winters 
terug, na de renovatie van het 
kaatsveld gestalte krijgt, spontaan 
donateur wordt. En oh wonder, 
sindsdien is er elke winter de 
mogelijkheid geweest om erop te 
kunnen krabbelen en schaatsen. 
Al hoe klein de baan ook, menig 
kind leert er de beginselen en ook 
oud beleeft zijn pleziertjes. Deze 
winter is echter andere koek, Er 
kan zelfs zopie aan toegevoegd 
worden! Om de clubkas wat te 
spekken besluiten de 
bestuursleden in hun onvolprezen 
enthousiasme een koek en zopie 
tent te realiseren gedurende de 
twee tochten. Idealistischer kan 
het in Sake’s ogen bijna niet en hij 
verleent zijn onvoorwaardelijke 
medewerking. Er is overleg 
geweest met het dorpshuis c.q. 
café. Dat blijkt nogal wat bomijs 
op te leveren. Scheve schaats, 
scheve gezichten… Wat jammer 
dat daardoor Baard gespleten 
overkomt op de rijders, met als 
scherprechter de brug. Aan de 
ene kant een kneuterige 
“rondetafelstempelpost” waar 
mensen de kroeg ingepraat 
worden en aan de andere kant 
ijsclubidealisten die hetzelfde 
proberen te bewerkstelligen, maar 
dan in de witte koek en zopie 
tent. Wat een ongezonde situatie 
voor zo’n klein dorp..Het is Sake al 
langer opgevallen dat er 
spanningen zijn tussen Baarder 
samenleving, verenigingsleven en 
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café.  Dit dorp heeft een kroeg, 
maar helaas steeds minder een 
dorpskroeg. Over de oorzaak 
heeft hij een uitgesproken 
mening, maar de ventilering 
daarvan lijkt onverstandig. Feit 
blijft dat op heerlijke dagen als 
vrijdag en zaterdag met een 
schuin oog naar elkaar gekeken 
wordt om vliegen proberen af te 
vangen die er in dit jaargetijde 
nog helemaal niet zijn! Sake 
observeert en heeft het beste met 
iedereen voor. Vandaar ook dat 
hij helemaal niet blij is met zo’n 
situatie. Hoe dan ook, het ijs is 
eruit, maar hier nog lang niet 
gebroken… 
Aan iedereen wijsheid en kracht 
toegewenst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stijging woninginbraken in 
Fryslân 
De laatste maanden is een sterke 
stijging te zien van het aantal 
woninginbraken in Fryslân. In de 
gemeente Littenseradiel is het 
afgelopen jaar ook een stijging te 
zien van het aantal 

woninginbraken. In de jaren 2008, 
2009 en 2010 werd ieder jaar 7 
keer aangifte gedaan van 
woninginbraak. In 2011 werd 13 
keer aangifte gedaan van 
woninginbraak.  
In de laatste drie maanden van 
2011 werd 5 keer aangifte gedaan 
van een woninginbraak. In 
dezelfde periode in 2010 werd 2 
keer ingebroken. Ook in januari 
van dit jaar werd al weer 1 keer 
aangifte gedaan van een 
woninginbraak. Sieraden, geld en 
laptops blijken vooral favoriet te 
zijn bij inbrekers. 
 
Verminderen woninginbraken 
Reden voor de politie Fryslân om 
alles op alles te zetten om 
woninginbraken te verminderen. 
Zo is een speciaal 
woninginbrakenteam opgericht 
dat zich specifiek bezig houdt met 
het opsporen van 
woninginbrekers. Het afgelopen 
jaar werden 65 inbrekers 
aangehouden. Dankzij deze 
aanhoudingen konden meer dan 
170 woninginbraken worden 
opgelost.  
 
Inbraakpreventie 
Naast het opsporen van 
woninginbrekers richt de politie 
zich ook op inbraakpreventie. In 
Sudwest Fryslân wordt daar 
donderdag 16 februari de aftrap 
voor gegeven. In samenwerking 
met de gemeente Sudwest 
Fryslân, woningbouwverenigingen 

Van	  de	  Buurtagent	  
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Elkien, Accolade en De Wieren en 
vertegenwoordigers van dorps- en 
wijkbelangen trekt de politie de 
wijk in om bewoners te wijzen op 
hun eigen verantwoordelijkheid. 
Door middel van gesprekken, 
flyers en de zogenaamde 
voetstapjes zal aan hen 
inbraakpreventie gegeven. Ook 
krijgen alle deelnemers van 
Burgernet in Sudwest Fryslân een 
sms-bericht met daarin de oproep 
om vooral aan inbraakpreventie te 
doen. Zo’n zelfde soort actie werd 
in december 2011 ook in Grou 
gehouden.   
Deze vorm van inbraakpreventie 
zal waarschijnlijk ook in andere 
gemeenten in Fryslân gaan 
plaatsvinden. 
 
Gelegenheid maakt de dief 
De inwoners van Fryslân kunnen 
een belangrijke bijdrage leveren in 
het verminderen van het aantal 
woninginbraken. Zorg voor goed 
hang- en sluitwerk en sluit deuren 
en ramen af als u uw huis verlaat. 
Laat geen waardevolle spullen 
zoals laptops, smartphones en 
ipads in het zicht liggen, want 
gelegenheid maakt de dief. 
Installeer daarnaast een 
programma op je computer, 
laptop, smartphone of tablet-pc 
om hem bij diefstal eenvoudig te 
kunnen traceren. Op de website 
van keurmerkveiligwonen 
www.keurmerkveiligwonen.nl/con
sument leest u alles over hoe u 
uw woning veiliger kunt maken of 

ga naar www.123inbraakcheck.nl 
en test hoe snel een inbreker uw 
huis binnen kan komen.  

Bel 1-1-2 bij verdachte 
situaties 
Dat het alarmnummer 1-1-2 
alleen is bedoeld voor 
noodsituaties waarin levens op 
het spel staan is een misverstand. 
U kunt het nummer namelijk ook 
gebruiken als u getuige bent van 
een misdrijf of verdachte situaties 
ziet in uw woon- of 
werkomgeving. Dus als u ziet dat 
iemand inbreekt of een ander 
strafbaar feit begaat, aarzel dan 
niet en bel direct 1-1-2. Met een 
beschrijving van het misdrijf, de 
dader en de vluchtrichting kan de 
politie snel in actie komen! De 
centralist van de Meldkamer 
Noord-Nederland kan tevens een 
Burgernetactie starten, zodat 
agenten samen met deelnemers 
van Burgernet kunnen uitkijken 
naar inbrekers. Kijk voor meer 
informatie op www.burgernet.nl  

Trinus Hoekstra, buurtagent 
Littenseradiel, 

trinus.hoekstra@friesland.politie.nl 
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lekker	  ite	  mei	  esther	  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Nog 1x winter, ovenschotel 
Na de vrieskou van afgelopen tijd 
had ik toch zin in een stevige 
maaltijd! Dit recept maak ik dan 
ook geregeld en omdat ik zoveel 
goede reacties kreeg op het 
vorige recept, volgt hier een 
ovenschotel met andijvie. Net 
even wat anders dan stamp, maar 
zeker zo lekker… Het is ook 
gemakkelijk te maken. Je kunt het 
zelfs eerder op de dag bereiden 
en de schotel later in de oven 
afbakken. Niet te veel letten op de 
calorieën, want die zitten er wel 
wat in!! 
Dit heb je nodig voor ongeveer 4-
5 personen; 
Voor de aardappelpuree 
-1 kg aardappels 
-zout,peper,nootmuskaat 
-1,5 dl melk 
-0,5 dl slagroom 
Voor het gehakt 
 -75 gr spekblokjes 
-500 gr half om half gehakt 

-1 teen knoflook 
-200 gr gezeefde tomaten(pak a 4 
dl) 
-tijm, zout, peper 
Voor de andijvie 
-750 gr andijvie,fijn gesneden 
-50 gr boter 
-1 dl slagroom 
Voor de gratin 
Geraspte kaas, belegen of oud 
Aardappelpuree; 
Aardappels gaar koken, melk met 
slagroom verwarmen en erdoor 
roeren. Op smaak maken met de 
kruiden 
Gehaktmengsel; 
Spekjes bakken in een droge 
koekenpan, evt. wat olie erbij om 
het gehakt rul te bakken. 
Knoflook, tomatensap, en tijm 
erbij. Dan inkoken tot het meeste 
vocht is verdampt. Op smaak 
maken. 
Andijvie; 
Andijvie roerbakken in de boter 
tot ie geslonken is, dan slagroom 
toevoegen en even doorwarmen, 
Ook evt. zout en peper 
toevoegen. 
Gratineren; 
Oven voorverwarmen op 200 
graden. De schaal invetten. 
Eerst schep je het gehaktmengsel 
in de schaal, daarop de andijvie 
en je eindigt met de puree. 
Strooi de kaas er tot slot over en 
bak het ongeveer in 20 min tot de 
kaas een mooi korstje krijgt. 
 
Heel Hollands, en heel erg lekker, 
Eet smakelijk, groetjes esther 
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frije	  	  kollum	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krimp 
 
Sûnt it begjin fan ús ieu wenje der 
op ‘e wrâld mear minsken yn in 
stêd as op it plattelân. Wie de 
ferhâlding yn de 50er jierren noch 
sa roechwei 30 om 70, de 
ferwachtings binne dat dat tsjin it 
jier 2050 oarsom wêze sil. Ek ús 
eigen provinsje ûntkomt der net 
oan, we hawwe der sels al in 
wurd foar: krimp. It wurd allinnich 
al docht je tinken oan in 
ferfelende sykte, doarpen 
fermeagerje en reitsje út ‘e krêft, 
it algemien gefoel fan wolwêzen 
nimt ôf. Ús eigen gemeente kin it 
oan ’t no ta noch aardich lykhâlde 
mar it mist my net dat 
Littenseradiel it op termyn ek tsjin 
de statistiken ôflizze moat. Yn 
Baard kinne we dêr fan meiprate, 
ús eigen Vinex-lokaasje oan de 
Baardersleat is stekken bleaun op 
3 wenten mei in trailerhelling en 
dêr liket foarearst net bot 
beweging yn te sitten. 
Heech tiid dus om dêr ris wat oan 
te dwaan. No mei ik sels yn de 

regel wol graach wat mei de 
wrâldproblematyk ompiele. Sa 
haw ik myn CO2 útstjit aardich 
bedimje kinnen en lit ik as it heal 
kin gjin slaven of bern mear foar 
my wurkje. Ek it tekoart oan iten 
yn de wrâld ha ‘k yn ‘e macht; 
takom’ jier woe ik mar wat ierpels 
sette, mei wat slaad en beantsjes. 
Sa is it probleem fan de krimp ek 
it oergearkommen mar, dat is 
gewoan in saakje fan goeie 
marketing. 
 
My binne de eagen iepen gien doe 
’t ik in fraachpetear op ‘e radio 
hearde. Oan it wurd wie in 
bierbrouwer út it easten fan it lân. 
Dizze edeltukker, dy ’t himsels 
Managing Director neame liet lei 
út dat se dêr yn Enschede gjin 
bier ferkeapje mar emoasje. Troch 
no datselde bier yn in oar fleske 
te dwaan soene hja de Bier-
Beleving fan de konsument in 
hiele nije impuls jaan….. Doe ’t ik 
útlake wie tocht ik ynienen: 
“Ferhip, dy man mient dat ècht” 
En it is fansels ek sa, wy keapje 
gjin bûter mear mar “de volle, 
romige smaak van het platteland” 
Wy kieze in produkt om it gefoel 
wat it ús jout, ûntliene ús 
identiteit oan merknammen. Ek yn 
Den Haag hawwe se dat aardich 
yn it snotsje krigen, it draait 
langer hieltyd mear om de belofte 
op de ferpakking as om de 
ynhâld. 
No ja, dat wittende is it wol dúdlik 
wat ús te dwaan stiet. Wy moatte 
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biljertklup	  
"de	  baerder	  keu's"	  

gewoan de Baard-Beleving in nije 
impuls jaan. Gjin amtlike nota’s 
oer it iepenbier ferfier mar filmkes 
fan frisse fammen dy ’t yn waar 
en wyn opfytse om in goudearlik 
streekprodukt út de winkel te 
heljen. Gjin soargelike stikken oer 
te lytse skoallen mar Ot en Sien 
plaatsjes fan in ienmans-skoaltsje 
mei in Master streek Koster streek 
Bôlesúteler. Net eamelje oer 
ynternet ferbinings mar wer mei 
de hiele húshâlding om ‘e tafel 
sitte te scrabbeljen, puur & eerlijk, 
ouderwets gezellig. 
As wy it mar moai genôch 
ferpakke dan sil de gemiddelde 
grachtpatser hjir wol krûpendewei 
hinne wolle. Krimp? Wat krimp! As 
wy dit goed oanpakke dan knappe 
we hjir mei in jier as wat noch út 
de jas! Hoe dreech kin it wêze….. 
Problemen binne der om op te 
lossen. Sa ha ‘k ek wol in idee oer 
de Euro-krisis mar dêr woe ik it in 
oare kear mar ris oer ha. 
 

Mei freonlike groetnis, 
Gosse Grypstra 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IT GIET OAN!! 
Op sneon 14 jannewaris 2012 giet 
de biljertklup fan Baard “ON 
TOUR”. Moarns om 11 oere 
sammelje wy ús by it kafee. Omke 
Douwe hat oanbean om ús de 
hiele dei te riden en hy hat dan al 
it taksybuske ophelle út Snits. Der 
gean 14 leden mei. Der sil 
biljerten wurde yn twatallen, mei 
oare wurden: maatbiljerte. As 
eltsenien der is, geane wy earst 
nei It Reade Hynder yn Wommels. 
By oankomst kinne wy daliks los 
en der wurde ek hiel wat partijen 
spile, om’t der twa biljerten 
steane. Om 1 oere wurde wy 
foarsjoen fan sop mei broadsjes; 
no dat giet der wol yn! Om in oer 
as 2 stappe wy wer yn it buske 
om ús wei te ferfolgjen nei it 
twadde doarp: Boazum. Hjir ha se 
spesjaal foar ús it kafee iepen; kin 
it noch moaier! Hjir kin mar op ien 
biljert spile wurde. Mar dêr is foar 
de tiid oer nei tocht. Edzer hat 
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sels in fariant betocht op it 
biljertspultsje “tsien oer read”. Hy 
hat hjir in boardspul fan makke, 
mei in dobbelstien en kaartsjes. It 
seach der echt geweldich út en it 
wie ek hiel leuk om te dwaan. Dit 
spultsje telde ek mei foar de 
einútslach. Nei dat der yn Boazum 
in pear wedstriden spile binne en 
wy wat borrelhapkes en fansels in 
pear slokjes brûkt ha, sette wy om 
in oer as 5 fuort nei Poppenwier. 
Hjir kinne wy wer op twa biljerten 
spylje en stiet oan it begjin fan de 
jûn waarm iten foar ús klear. 
Hearlik! As der noch twa partijen 
spile wurde moatte, wurd 
beslúten om dit yn Baard te 
dwaan. Dus om healwei 
njoggenen keare wy mar wer op 
hûs oan. Nei noch twa lange 
wedstriden is de stân dúdlik. Der 
wurd dizze dei spile om 
snertpakketten. 
Al mei al wie it in bjusterbaarlik 
moaie dei! Neffens ús kinne wy dit 
wol wer ris dwaan. 
De útslach fan dizze dei: 
1e priis: Carin en Yne  
2e priis: Nico en Wilma 
3e priis: Merie en Ger 
 
Op 22 oktober 2011 waard de 
earste maatbiljertjûn hâlden. Hjir 
diene 12 leden oan mei. Der 
waard spile yn 2 poulen fan 3. Nei 
2 wedstriden yn de poule spile te 
hawwen, moasten beide nûmers 1 
tsjin elkoar om de earste en 
twadde priis en moasten beide 
nûmers 2 ek tsjin elkoar om de 

tredde priis as neat. It wie in 
gesellige jûn (nei ôfrin stienen der 
sels minsken op it biljert) mei 
moaie, sa no en dan lange en 
spannende partijen.  
 
De útslach fan dizze jûn: 
1e priis: Carin en Tina 
2e priis: Edzer en Yne 
3e priis: Jildert en Anita 
 

Út namme fan biljertklup De 
Baerder Keu’s, 

Carin en Yne 
 

 
Dag dorpsgenoten! 
De redactie van de Baarder Kat 
heeft mij gevraagd om te vertellen 
hoe mijn leven er op dit moment 
uitziet. Welnu:  
Na de basisschool in Baard, ben ik 
naar de HAVO gegaan. Ik heb in 
Franeker mijn diploma behaald in 
2010. Daarna ben ik 
Maatschappelijk werk en 
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feriening	  fan	  doarpsbelang	  
baard	  

Dienstverlening gaan studeren in 
Groningen.  
 
Ik was elke dag lang onderweg 
om vanuit Baard naar Groningen 
te komen en weer terug. Het 
voorbereiden van schoolwerk in 
de trein bleek in de praktijk niet 
erg te werken, waardoor ik al snel 
opzag tegen de reis.  
 
Na een paar maanden ben ik dan 
ook verhuisd naar Groningen. Ik 
woon in een leuk studentenhuis 
met vier huisgenoten. Het is een 
erg leuk plekje aan het 
Hoornsediep en (bijna) iedereen 
houdt het huis gelukkig netjes en 
schoon. Alhoewel het de eerste 
week erg wennen was om van 
een klein dorpje als Baard naar 
Groningen te gaan, voel ik me 
helemaal thuis in Groningen.  
Ook de opleiding past heel goed 
bij mij. Vorig jaar heb ik mijn 
propedeuse gehaald en heb het 
erg naar mijn zin op de 
Hanzehogeschool. 
 
Ik loop een dag in de week stage 
bij Jimmy’s. Dit is een plek waar 
jongeren kunnen komen om 
antwoord te krijgen op vragen, 
ideeën te realiseren,  voor advies 
of eventuele doorverwijzing. 
Daarnaast werk ik bij de Kiosk op 
het station om alles te kunnen 
bekostigen.  
 
Ik ben nu druk bezig om een 
stage plek voor volgend jaar te 

vinden. In het derde jaar wordt je 
geacht tien maanden 32 uur in de 
week stage te lopen bij een 
instelling en dat hoop ik te doen 
bij een instelling die slachtoffers 
van gedwongen prostitutie helpt. 
Hier wil ik later heel graag werk 
van maken.  
 
Ik heb het erg naar mijn zin in 
Groningen en kan ik alle jonge 
mensen aanraden om ook te gaan 
genieten van het studentenleven. 
Ik zie iedereen vast wel op het 
volgende dorpsfeest. Tot dan! 

Groetjes van Tamara Gerbens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notulen van de ledenbijeenkomst 
Dorpsbelang Baard van 24 
november 2011  
 
Aanwezig: 17 leden, afwezig 
m.k.g: 4 leden  
Bestuur: Aukje Bergwerff, Joke 
Wiersma, Gabe Schaaf, Klaas 
Bouma  
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Afwezig bestuur: Elze Pijlman  
 
1. Opening: de voorzitter opent de 
vergadering en heet iedereen van 
harte welkom. Vervolgens start de 
voorzitter met een kort bericht dat 
de kinderen van basisschool De 
Stjelp op 11-11-11 hebben mee 
gedaan aan de World day of 
Interconnectedness. Dit is een 
internationaal evenement dat 
geheel in het teken staat van 
onderlinge verbondenheid over de 
hele wereld. De onderlinge 
verbondenheid is iets wat zeker 
voor Baard van toepassing is en 
wat we moeten koesteren.  
 
2. Notulen van de 
ledenvergaderingen d.d. 20 
januari 2011 en d.d. 09 juni 2011:  
Notulen zijn dit jaar niet verstrekt 
maar waren opvraagbaar, er zijn 
vooraf 2 exemplaren opgevraagd. 
Voor de vergadering zijn er voor 
iedereen notulen beschikbaar.  
Er wordt opgemerkt dat je de 
notulen gewoon hoort te krijgen. 
Het bestuur neemt deze 
opmerking serieus en zal de 
notulen eerder verspreiden. Op 
deze notulen zelf zijn geen op- of 
aanmerkingen c.q. aanvullingen 
en kunnen daarom als zodanig 
worden vastgesteld.  
 
3. Vaststellen agenda  
Extra ingekomen stuk: Brief van 
Wireless Baard binnen gekomen. 
De AED uitleg wordt vervangen  

door een verslag van het 
Gemeentelijk overleg.  
 
4. Jaarverslag 2011: Dit wordt 
door Joke Wiersma voorgelezen.  
 
5. Ingekomen stukken: Brief 
Wireless Baard, opbrengsten 
oudpapier; verzoek bijdrage Soos,  
verzoek kaatsvereniging (t.b.v. 
pomp) en verzoek AED.  
Verzoeken uit de opbrengsten van 
het oudpapier worden behandeld 
bij de Financiën.  
Brief Wireless Baard wordt 
voorgelezen door Tseard Nauta. 
Wireless baard stopt er mee. De  
apparatuur is verouderd. Om 
Wireless Baard te behouden 
moeten er grote investeringen 
worden gedaan.  
Echter het systeem helemaal 
opnieuw opbouwen voor nog 
slechts een handjevol leden is  
gezien de kosten en moeite niet 
verdedigbaar.  
 
6. Financiën  
a. verslag kascommissie: 
Vergadering gaat akkoord met 
nieuw aangestelde kascommissie 
Alex Marjew en Edwin de Lang. 
Kascommissie is akkoord met 
jaarrekening. Het aftredend 
kascommissielid, Edwin de Lang, 
wordt bedankt voor zijn inzet. 
Alex Marjew blijft nog een jaar 
zitting nemen in de kascommissie, 
en gaat dit doen samen met Jelle 
de Jong.  
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b. overzicht inkomsten en 
uitgaven is doorgenomen  
c. balans is goedgekeurd 
d. verzoek sooscommissie om een 
bijdrage, € 150,00; hier gaan de 
leden mee akkoord.  
e. verzoek Kaatsbestuur om een 
bijdrage pomp, € 350,00; hier 
gaan de leden mee akkoord.  
f. verzoek Baarderkat om een 
bijdrage, € 100,00; hier gaan de 
leden mee akkoord.  
g. verzoek bestuur om een 
bijdrage voor AED, € 458,00; hier 
gaan de leden mee akkoord.  
Gabe Schaaf wordt hartelijk 
bedankt voor zijn werk als 
penningmeester.  
 
7. Contributie voorstel 2012  
Contributie verhoging van €2,-
aangenomen naar € 13. Verdeling 
€1,-kerstboom en €1,-dorpsbelang  
 
8. Bestuursverkiezingen, i.v.m. 
aftreden Elze Pijlman:  
Het bestuur draagt Mathilda de 
Lang voor er hebben zich geen 
tegen kandidaten gemeld.  
De voorzitter vraagt de leden of 
het goed is om Mathilda de Lang 
te benoemen. De leden gaan  
akkoord en bij deze wordt 
Mathilda dan ook welkom geheten 
in het bestuur.  
 
9. Raden van gewicht van het oud 
papier: Janke Posseth zit met 
12.908 kg het dichtst bij het  
te raden gewicht (13.160 kg) en 
wint de overheerlijke oranjekoek.  

 
10. Uitloten van renteloze 
aandelen van stichting Dorpshuis: 
Dit jaar een dubbele trekking,  
doordat Albert Bosscha vorig jaar 
op vakantie was en het blikje 
achter slot en grendel lag.  
De oudste en de jongste van de 
vergadering mogen elk 2 loten 
trekken. De volgende nummers 
zijn getrokken 34, 64, 80 en 100. 
De loten zijn overhandigd aan 
Aart Terpstra.  
 
11. Bespreking ambtelijk overleg  
De volgende punten zijn op het 
ambtelijk overleg aan bod 
gekomen.  
-Kanoroute Baard - Jorwerd, 
bordjes geplaatst, aanleg duiker 
wacht op berekeningen. Voor  
de barten wordt een oplossing 
gezocht.  
-Verkeersveiligheid, met name het 
vracht- en landbouwverkeer op de 
Faldenserwei nabij school  
-Openbaargroen: niet tevreden 
contact opnemen met afd. Klein 
leed van de gemeente  
-AED subsidie: alleen voor 
aanschaf, onderhoud voor dorp 
zelf.  
-Materiaal uit dorp voor 
gemeentelijk archief: er dient een 
selectie te worden gemaakt.  
-Regeling ophalen snoeiafval 
(zesmaal per jaar max. 2,5 kuub)  
-Stand van zaken herindeling, 
momenteel geen draagvlak in 
gemeenteraad voor herindeling  
-Dorpsvisie  
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-Rapportage kleinleed, totaal 9 
meldingen  
Ook is tijdens het ambtelijk 
overleg naar voren gekomen dat 
de gemeente voorstelt de wilgen 
en populieren langs de 
Dekemawei buiten het dorp te 
kappen en te vervangen door 
resistente iepen.  
Dit omdat de wilgen en populieren 
te oud zijn en te veel dood hout 
bevatten dat weer gevaar  
voor de verkeersveiligheid kan 
opleveren. Leden zijn akkoord met 
dit voorstel. Wel wordt opgemerkt 
dat de populieren aan de 
Fâldenserwei buiten het dorp ook 
veel dood hout bevatten. Bestuur 
zal dit aan de gemeente 
voorleggen.  
 
12 Rondvraag;  
- De kerk verantwoordelijk werd 
gehouden voor het storten van 
maaisel in de berm bij de 
Tongerbrege. Ze hebben het 
maaisel opgeruimd maar zijn hier 
niet verantwoordelijk voor. Graag 
het verzoek aan andere 
dorpsbewoners hier geen maaisel 
te storten.  
- In de vergadering wordt 
aangegeven dat de 
verkeersveiligheid aan het begin 
van de Fâldenserwei ernstig in het 
geding is. Er wordt veel te snel 
gereden en men begint pas met 
remmen in het dorp. Ook is er last 
van trillingen als vrachtwagens 
en/of landbouwverkeer met hoge 
snelheid het dorp in komen 

denderen. De vergadering vraagt 
zich af of het eerst een keer mis 
moet gaan voordat er 
maatregelen worden getroffen. 
Naar aanleiding van deze 
opmerking komen er veel meer 
onveilige situaties naar voren. Met 
name de hoge snelheid en het 
steeds groter en sneller rijdende 
landbouwverkeer baart de 
Baarders zorgen. Een aantal 
punten die naar voren komen zijn: 
het ontbreken van een stoep aan 
de Tongerwei bij de nieuwbouw 
en het over de stoep rijden van 
vrachtwagens en trekkers. Er 
wordt ook aangegeven dat de 
snoeiauto van de gemeente ook 
te snel door het dorp rijdt 
(voorbeeld functie?) Als 
oplossingen wordt aangedragen 
drempels buiten het dorp, overleg 
met VVN en handhaving door 
politie. Bestuur geeft aan dat dit 
onderwerp al jaren speelt maar 
dat er vanuit de gemeente weinig 
te verwachten valt. Dit bevestigt 
het oude bestuur ook. Bestuur 
belooft zich te blijven inzetten 
voor dit onderwerp, misschien een 
commissie instellen voor dit 
onderwerp.  
- De lantaarnpaal op het kaatsveld 
ligt in plaats van staat. Zo wordt 
hij er niet beter op! Er wordt 
gewezen op het feit dat deze 
lantaarnpaal van het dorpsbelang 
is. Dit was niet bekend bij het 
huidige bestuur. Een van de leden 
weet te melden dat de 
lantaarnpaal door Eppie Veenstra 
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zou worden gerepareerd en 
geschilderd. Bestuur zal er zorg 
voor dragen dat de lantaarnpaal 
bij Eppie zal worden gebracht.  
- De vergadering is nieuwsgierig 
naar de vorderingen van de toneel 
vereniging/culturele commissie. Er 
is helaas niemand van de 
toneelvereniging aanwezig om dit 
toe te lichten.  
- Er is ergernis over de appel- en 
peren bomen aan de 
Fâldenserwei. De appels zijn best 
lekker maar er zijn gewoon veel te 
veel. Bestuur gaat kijken of hier 
een oplossing voor te vinden is.  
- In de vergadering wordt de 
vraag gesteld wat er met de AED 
gebeurt met oud en nieuw? 
Bestuur zal contact opnemen met 
de AED coördinator wat de 
procedure rond oud en nieuw is. 
Naar aanleiding van dit onderwerp 
komt ook de vraag naar voren wat 
de procedure rond de AED is en of 
er een lijst met de AED-
vrijwilligers bij de AED aanwezig 
is? Bestuur geeft aan in de 
Baarder Kat een stukje 
voorlichting te geven over hoe te 
handelen. Voorop blijft staan dat 
je altijd eerst 112 belt en dat de 
AED slechts een hulpmiddel is en 
dat je hem niet fout kunt 
gebruiken.  
- In de speeltuin staat een 
prullenbak die eigenlijk een fout 
type is. Bij opening duvelt alles er 
uit. Een dorpsgenoot heeft dit 
reeds een aantal keren bij de 
speeltuincommissie aangegeven 

maar er staat nog steeds geen 
goede prullenbak. Hij zal deze 
prullenbak dan ook niet meer 
ledigen. Bestuur zal contact 
opnemen met de 
speeltuincommissie.  
- Er staan oude foto’s van 
Littenseradiel online staan op 
www.byldpunt.nl  
- Het bestuur wordt er op 
gewezen dat je als klant van de 
Rabobank lid bent van de bank. 
Door dit lidmaatschap kun je 
mogelijk aanspraak maken op 
subsidie uit een speciaal fonds 
voor duurzame investeringen in 
dorpen. In noordwest Friesland is 
mw. Reinsma de contractpersoon 
op dit gebied. Het Bestuur zal 
contact met haar opnemen en 
vragen wat de mogelijkheden zijn.  
- Het bestuur vraagt zich af of het 
groenonderhoud wat door de 
kaatsvereniging wordt verricht 
bevalt en of we hier mee door 
moeten gaan. Helaas niemand 
van het kaatsbestuur aanwezig 
om dit toe te lichten.  
- Het bestuur vraagt iedereen na 
te denken over het idee van een 
(tijdelijke) muziektent op de 
Kamp. Dit kan mooi als start punt 
van alle dorpse activiteiten 
fungeren.  
- Naar aanleiding van bepaalde 
vragen geeft het bestuur aan dat 
de verenigingen in het dorp 
persoonlijk moeten worden 
uitgenodigd voor de dorpsbelang 
vergadering. Zodat bepaalde 
vragen in de vergadering direct 
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openbare	  basisschool	  	  
	  

beantwoord kunnen worden. 
Tijdens de vergadering is 
tussendoor de vraag gesteld of de 
speeltuin wel veilig is en of het 
toezicht hierop wel voldoende is. 
Bestuur neemt contact op met de 
Speeltuincommissie.  
 
13. Sluiting en slotwoord 
voorzitter  
De voorzitter neemt hierop het 
woord en sluit de vergadering, tijd 
voor een drankje en een hapje.  
 

Klaas Bouma / Joke Wiersma 
 

 
Krantenbericht	  	  -‐21	  januari	  1987-‐	  
Baard	  –	  Een	  week	  geleden	  werd	  in	  
Baard	   de	   nieuwe	   basisschool	  
geopend.	   De	   oude	   school,	   een	  
gebouw	   van	   110	   jaar	   oud	   was	  
niet	  meer	   geschikt	   om	   erin	   les	   te	  
geven	  en	  nieuwbouw	  
werd	   noodzakelijk.	   De	   leerlingen	  
komen	   uit	   Baard,	   Huins,	   Lions	   en	  
Oosterlittens.	  
De	   naam	   van	   de	   nieuwe	   school	  
werd	   tot	   het	   laatst	   moment	  
geheim	   gehouden	   en	   werd	   door	  

het	   hoofd	   van	   de	   school	   via	   een	  
puzzel	   onthuld:	   “De	   Stjelp”.	   Voor	  
deze	   naam	   is	   gekozen	   omdat	   op	  
de	   plek	   waar	   nu	   het	  
schoolgebouw	   staat	   ooit	   een	  
“stjelp”	  stond.	  	  
Die	   bestaat	   trouwens	   nog	   steeds	  
en	   is	   te	   zien	   in	   het	  
openluchtmuseum	  	  
in	  Enkhuizen.	  
	  
Dit jaar 2012 bestaat “De Stjelp” 
dus 25 jaar. 
“Tijd voor een feestje.............. 
reünie……”, dachten enkele 
ouders en leerkrachten. 
 

UITNODIGING 
 
Voor oud-leerlingen, (oud)-leden 
van de ouderraad en 
medezeggenschapsraad en 
personeel(vanaf 1987) is er op: 
 

ZATERDAG 2 JUNI 
vanaf ± 16.30 uur 

 
een gezellig samenzijn  in de 
school met een          foto/video-
tentoonstelling, optredens van 
leerlingen en oud-leerlingen,  een 
buffet en muziek. 
 
 
 

****zegt het voort *** 
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PEUTERSPEELZAAL	  
"DE	  BERNEJISTER"	  

	  

DE	  MERKECOMMISSIE	  

 
Beste Baarders,  
Zoals jullie inmiddels wel weten is 
de Baarder Merke 2012 op 14, 15 
en 16 juni 2012!  
De organisatie van de "Merke" 
is al weer in volle gang. 
We zijn bezig met allerhande 
spelletjes te bedenken en andere 
zaken. Het is natuurlijk wel zo dat 
wij voor, tijdens en na de Merke 
wel enige assistentie kunnen 
gebruiken. Vooral hebben we 
behoefte aan "Man kracht", 
aangezien er 6 dames en 2 heren 
in de commissie zitten. Dus wil je 
assisteren neem dan even contact 
op met een lid van de commissie.  
 

Het Thema voor de Merke 
2012 = "Holland".  

 
Daar heeft iedereen wel een beeld 
bij denk ik. Dus dat wordt 
koekhappen, stoelendansen, 
spijkerpoepen, zaklopen enz. 
We hopen natuurlijk dat iedereen 
zich weer massaal gaat opgeven!  
En we hopen ook "Mooi weer en 
lange dagen" tijdens de Merke. 
 
 

Groeten, 
 De Merkecommissie: 

Klaas, Nico, Yne, Tina, Helena, 
Ida, Mathilda en Merie. 

 
 

 
December was erg leuk voor de 
peuters. Sinterklaas en zwarte piet 
zijn langs geweest met cadeau's 
en heel veel lekkers! En we 
hebben voor kerst allemaal mooie 
dingen geknutseld. Er is op dit 
moment maar een klein groepje 
van acht peuters op de 
peuterspeelzaal.  
 
Daarom willen we graag nieuwe 
peuters erbij hebben.  
Vanaf twee jaar mogen de kindjes 
komen maar dit mag ook als ze 
ouder zijn.  
Rutger was voor de kerstvakantie 
voor het laatst en is naar de 
basisschool in Easterlittens 
gegaan. 
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Jurre is er bijgekomen en Job is 
inmiddels ook gestart bij juf Ida, 
We wensen ze veel plezier toe!  
 

Groetjes Reinate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op donderdag 16 februari was de 
jaarvergadering in dorpshuis it 
Skipperke. Door de oproep huis 
aan huis over de onzekere 
toekomst van de toneelclub 
kwamen er gelukkig meerdere 
betrokken dorpsbewoners  op de 
vergadering dan gebruikelijk. 
 
 Het  besef dat het stoppen van 
de toneelvereniging, met zijn rijke 
historie, een verlies is voor het 
gehele dorp was wel duidelijk. 
Door met de snel veranderde tijd 
en belangstelling mee te groeien 
is het van belang om de 
vereniging breder in het dorp te 
presenteren dan alleen toneel. Dit 
voorstel viel goed bij de leden. 
Ook zal gekeken worden om 
mogelijk met naburige dorpen 

samen te werken op het gebied 
van toneel.  
 
Wij als bestuur gaan nu jaarlijks 
meerdere activiteiten organiseren. 
De eerste bestuursvergadering is 
inmiddels geweest en meerdere 
plannen worden nu uitgewerkt. 
Wij  presenteren binnenkort een 
programma. Mochten er bij 
u/jullie ideeën zijn wat leuk zou 
zijn om in het dorp te organiseren 
dan horen wij dat graag van 
u/jullie. Wij staan voor alles open 
zolang het maar een activiteit is 
die Baarders samen brengt. 
 

Albert Bosscha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TOaNiELfERiENIGING	  
"In	  Goed	  Begjin"	  	  
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Vr.	  02	  mrt.	   20.00	  uur	   ’t	  Skipperke	  
	   Kompetysjeklaverjasse	  Klaverjasklup	  “Net	  te	  Let”	  	   	   	   	  
Zo.	  11	  mrt.	   09.30	  uur	   Herv.	  Kerk	  Baard	  
	   Kerkdienst	  door	  ds.	  Post-‐KnolKerkenraad	  v.d.	  Streekgemeente	   	   	  
Vr.	  16	  mrt.	   20.00	  uur	   Skipperke	  
	   KompetysjeklaverjasseKlaverjasklup	  “Net	  te	  Let”	   	   	   	   	  
Za.	  17	  mrt.	   weekend	  	   Parkeerplaats	  bij	  de	  brug	  
	   De	  oudpapiercontainer	  staat	  er	  weer	  Ver.	  van	  Dorpsbelang	  	   	  
Do.	  22	  mrt.	   20.00	  uur	   MFS	  ‘De	  Helling”,	  Winsum	   	  
	   De	  susters	  oer	  heit	  Klaas	  KoopmansBond	  van	  Plattelandsvrouwen	  	  
Vr.	  30	  mrt.	   20.00	  uur	   ’t	  Skipperke	  	  
	   Maatklaverjasse	  Klaverjasklup	  “Net	  te	  Let”	   	   	  
Za.	  07	  apr.	   20.30	  uur	   Herv.	  Kerk	  Baard	  	  
	   Str.dienst,	  stille	  zaterdag	  ds.	  H.Post-‐	  KnolKerkenraad	  v.d.	  Streekgem.	   	  
Ma.	  09	  apr.	   10.00	  uur	   	  volgt	  	  
	   De	  paashaas	  komt	  weerDe	  paashaascommissie	   	   	   	   	  
Za.	  12	  mei	   volgt	   	   Rûn	  de	  Baarder	  Kat	  	  
	   StekjesdeiRedaksje	  Baarder	  Kat	   	   	  
Za.	  12	  mei	   weekend	   Parkeerplaats	  bij	  de	  brug	  	  
	   De	  oudpapiercontainer	  staat	  er	  weerVer.	  van	  Dorpsbelang	  	   	  
Di.	  15	  mei	   op	  tijd	   	   	  kopij	  bij	  Anke	  Roorda	  
	   	  Inleveren	  kopij	  +	  zomerprogramma	  Redaksje	  Baarder	  Kat	   	   	   	  
Vr.	  18	  mei	   19.30	  uur	   In	  Baard	  	  
	   Feestelijke	  opening	  KeunstrûteOrganisatie	  Keunstrûte	   	  
Za.	  19	  mei	   11.00	  tot	   Troch	  Littenseradiel	  	  
	   KeunstrûteOrganisatie	  Keunstrûte	  
Zo.	  20	  mei	   	   	   Troch	  Littenseradiel	  
	   KeunstrûteOrganisatie	  Keunstrûte	   	   	  
Zo.	  27	  mei	   09.30	  uur	  	   Herv.	  Kerk	  Baard	  
	   Str.dienst,	  pinksteren,	  ds.H.Post-‐KnolKerkenraad	  v.d.	  Streekgemeente	   	  
Zat.	  02	  jun.	   ±16.30	  uur	   	  ‘De	  Stjelp’	  
	   Reünie	  25	  jaar	  ‘De	  Stjelp”	  ‘De	  Stjelp’	   	   	  
14,15,16	  juni	   volgt	  	   	   diverse	  locaties	  in	  Baard	   	  
	   Baarder	  MerkeDe	  merkecommissie	   	  
Zo.	  24	  jun.	   09.30	  uur	   Herv.	  Kerk	  Baard	  	  
	   Streekdienst	  door	  dhr.U.	  ZwagaKerkenraad	  v.d.	  Streekgemeente	     


