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`Ik ben mezelf en alles wat om 
me heen is, 
en als ik dat niet bewaar zal het 
mij niet bewaren.`1 
 
Een waarheid die zeker geldt voor 
de kleine leefgemeenschap zoals 
bij ons in Baard. Wees zuinig op 
wat we hebben en probeer dit 
met zijn allen uit te dragen en te 
koesteren. 
Door druk van buitenaf wordt 
onze tijd en energie soms 
opgeslokt en lijden we voor je er 
erg in hebt aan de SMS ziekte, of 
te wel het Social Media Syndrom! 
Veel van het verleden speelde en 
speelt de komende tijd in Baard. 
De Merke die straks weer los gaat 
is een mooie gelegenheid om 
samen weer even de zinnen te 
verzetten. Een bijzonder 
hoogtepunt in het jaar, waarbij je 
de mede Baarders soms van een 
heel andere kant leert kennen. 
 
                                                
1Jose Ortega y Gasset (1883~1955, 

Spaanse filosoof 

Ook is straks de reünie van 25 
jaar de Stjelp,  een bijzonder 
moment om te zien hoe 
waardevol een school is voor een 
dorp. Vele Baarders en oud 
Baarders zullen deze dag 
terugkijken en herinneringen 
ophalen aan een bijzondere tijd. 
 
Op 18 mei is er een beroemde 
oud Baarder te gast geweest in 
het dorp, namelijk wijlen Harmen 
Sytstra. Hij opende samen met 
zijn vrouw Aukje Kooistra de 
Keunstrûte in Littenseradiel, een 
bijzonder moment met een 
prachtige taalboom als tijdelijke 
herinnering. 
 
Begin mei is dorpsgenoot Tjikke 
Talsma overleden, niet een 
Baarder die veel op de voorgrond 
trad maar wel degelijk aanwezig 
in het dorp. Wij zullen haar dan 
ook missen. Mevrouw Rinsma is 
verhuisd naar Franeker naar een 
appartement, wij wensen haar 
daar veel woonplezier toe. Zomaar 
weer twee Baarders verdwenen 
uit het vertrouwde Baard. Wie ook 
al jaren uit Baard zijn verdwenen 
zijn het zangduo Bauke en 
Greetje, kinderen van 
schoolmeester De Groot. Over hen 
staat een stukje verderop in de 
Kat. 
 
Alvorens we al dan niet op 
vakantie gaan, en het 
verenigingsleven op een laag pitje 
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in memoriam 

staat, is er nog een leuke activiteit 
van de toneelvereniging nl. 
Simmerwille op Broektille, dat 
belooft een leuke avond te 
worden. 
 
 
 
 
 

 
 
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 
afzuigistallatie van ‘t 
skipperke . Mathilda 
de Lang heeft het 
goed geraden, zij 
ontvangt een kattig 
prijsje! 
 

 
 

 
Op 3 maaie is hommels ferstoarn 
ús doarpsgenoat 
 
Tjikke Talsma 
 
Leave mem, skoanmem en beppe 
van 
Sipke en Ellen, Silke, Yrsa en Ente 
Albert 
 
Wy winskje harren en fierdere 
famylje in soad sterkte ta. 

Wêr yn Baard? 
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kaartklup  
"net te let" 

 
 
 

 
 

 

 
 
Koart oersjoch aktiviteiten 
kaartklup “Net te Let “. 

fanôf hjerst 2011 oant 
maitiid 2012. 

 
• 23 septimber; sa as wenst 

begjint it nije 
klaverjasseizoen mei in 
maatklaverjas partij. Mei 
26 man/frou is de 
opkomst wat minder as 
wy went binne. Mar op’e 
boppeseal stiet alles klear, 
dat wy sette allegear nei 
boppen. It is spitich dat 
der trije kear ien span stil 
sitte moat. Fjouwer nije 
leden kinne ynskreaun 
wurde en wol: Tietsya van 
Wieren, Germ Mulder, 
Sabine Kramer en Rintje 
van der Heide. Op’t ein 
fan’e jûn wurde de prizen 
útrikt oan: earste oan 
Rindert Wolbers en Rob 
Verveer; twadde: Ger 
Luyben en Jelle Wolbers; 
tredde: Ale Miedema en 
Romke Hoekstra; fjirde: 
Co van Vliet en Yge Valk; 

fyfde: Lisanna Miedema 
en Harm-Jan Zwaagman; 
sechde: Jan Gerbens en 
Eppie Veenstra; sande: 
Lucas Bouma en Atze 
Smit: achtste: Gerben 
Mulder en Sabina Kramer. 

• 7 oktober;  de earste 
kompetysje jûn en 18 
man/frou ha wol nocht 
oan in potsje 
klaverjassen. Wer moatte 
per boom twa stilsitte. De 
foarsitter is behindere 
troch in koart  besyk oan’t 
sikehûs. Mei 
betterskipswinsken wurdt 
der in kaart nei Yge 
stjoerd. De taken fan de 
foarsitter wurde 
waarnommen troch Jippe 
Tinga. De prizen binne  
foar: earste: Johannes 
Wassnaar; twadde: Rob 
Verveer; tredde: Jippe 
Tinga; fjirde: Epke 
Veldman; fyfde: Hielke 
Schots; sechde: Jan 
Gerbens; sande: Siemen 
Reitsma en de poedelpriis 
wie foar Szabina Simon. 

• 21 oktober; de foarsitter 
is der ek wer en it is in 
goede opkomst; 24 
man/frou gean de striid 
meiinoar oan. De prizen 
kinne mei nei hùs 
nommen wurde troch: 
earste: Siemen Reitsma; 
twadde: Hielke Schots; 
tredde: Ale Miedema; 
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fjirde: Johannes de Groot; 
fyfde: Romke Hoekstra; 
sechde: Jippe Tinga; 
sande: Tietsya van 
Wieren; achste: Rintje 
van der Heide en de 
poedelpriis wie foar 
Jappie Karsten. 

• 4 novimber; mei te myld 
waar foar de tiid fan’t jier 
komme 25 man/frou nei’t 
Skipperke om te 
klaverjassen. Dat wy 
kinne yn’e taap bliuwe te 
kaarten. Der ûntstiet in 
diskusje oer it stil sitten. 
Ferfelend as it jo treft, 
want jo wolle sa’n jûn 
kaarte. Mar it is in klupjûn 
en dan moat elkien 
meikaarte kinne. It soe 
moai wêze as it alle jûnen 
safolle kear 4 wêze soe, 
mar it mei net sa wêze 
dat de lêsten net 
meidwaan kinne.De prizen 
wiene foar: earste: Epke 
Veldman; twadde: Eppie 
Veenstra; tredde: Rein 
Tiedema; fjirde: Jippe 
Tinga; fyfde: Ger Luyben; 
sechde: Johannes 
Wassenaar; sande: 
Rindert Wolbers en de 
poedelpriis  foar Jelle 
Wolbers.  

• 18 novimber; sa tusken 
Sint Marten en Sinte Klaas 
yn, begjinne wy mei de 
fjirde kompetysje jûn. 22 
man/frou binne fan plan 

der in spannende 
klaverjasjûn fan te 
meitsje. Wilma Lameijer 
en Romke Hoekstra wurde 
belle, sadat der gjin 
stilsitters binne. De 
foarsitter moast foar koart 
skoftke wer even nei it 
sikenhús en is der dêrom 
dizze jûn net. Ferskate 
leden fan “Net te Let “ 
soargen der foar dat de 
taken fan’e foarsitter goed 
waarnommen wurde. 
Szabine Simon fan 
Winsum is lid wurden. De 
fleisprizen binne foar: 
earste: Szabine Simon; 
twadde: Tietsya van 
Wieren; tredde: Lisanne 
Miedema; fjirde: Jappie 
Karsten; fyfde: Johannes 
Wassenaar; sechde: Ger 
Luyben en de poedel wie 
foar Jan Gerbens. 

• 3 desimber; Jaap Folkerts 
kin 5 taffeltsjes klearsette, 
want 19 leden en ien net 
lid hiene wol sin oan in 
jûntsje kaarten. Mei in 
priis geane nei hûs: 
earste: Romke Hoekstra; 
twadde: Rindert Wolbers; 
tredde: Louw Zijlstra; 
fjirde: Lucas Bouma; 
fyfde: Siemen Reitsma; 
sechde: Rob Verveer; 
sande: Ale Miedema en de 
poedelpriis wie foar 
Jappie Karsten.  
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• 16 desimber; foar 2011 
de lêste wedstriid yn 
2011en tradysje getrou is 
it dan maatklaverjassen. 
13 span, dus 26 man/frou 
binne nei’t Skipperke 
kommen. Dus wy kinne  
der net omhinne, ien span 
moat stilsitte. De 
ponghâldster kin troch 
sykte net komme, mar 
Harm-Jan Zwaagman wol 
de honneurs wol 
waarnimme. De folgjende 
spantsjes gongen mei in 
priis nei hûs: earste: 
Szabina Simon en Ale 
Miedema; twadde: Louw 
Zijlstra en Lucas Bouma; 
tredde: Yge Valk en Co 
van Vliet; fjirde: Ger 
Luyben en Jelle Wolbers; 
fyfde: Siebe Walinga en 
Klaas Hoogma; sechde: 
Johannes Wassenaar en 
Tietsya van Wieren; 
sande: Harm-Jan 
Zwaagman en Lisanne 
Miedema en de poedel 
wie foar Rein Tiedema en 
Siemen Reitsma. 

• 6 jannewaris; it is 2012 
en wy begjinne wer mei 
moed oan de sechde 
kompetysje wedstriid. 
Spitich dat der wer ien 
stilsitte moat, want der 
binne 21 man/frou 
oanwêzich. Mei frijwat 
drokte fan jongelju om’e 
taap hinne, wurd der 

fùleinich striden om de 
fleisprizen. De earste wie 
foar: Johannes 
Wassenaar; twadde: 
Johannes de Groot; 
tredde: Ger Luyben; 
fjirde: Jelle Wolbers; 
fyfde: mei de selde 
punten as de fjirde: Eppie 
Veenstra; sechde: Jan 
Gerbers en de poedel wie 
foar Rein Tiedema. 

• 20 jannewaris: Gerrit 
Terpstra is nei in skoft fan 
siik wêzen en it ferlies fan 
syn frou wer op de 
kaartjûn fan’e 
kompetysjewedstriid. It 
docht ús goed dat hy der 
wer is en wy binne bliid 
dat er op’e nij wer lid 
wurdt fan “Net te Let “. 
No binne der 5 taffeltsjes 
beset. Mei fleisprizen 
gongen nei hûs: earste: 
Lucas Bouma; twadde: 
Gerrit Terpstra; tredde: 
Lisanne Miedema; fjirde: 
Romke Hoekstra; fyfde: 
Rindert Wolbers; sechde: 
Margot Wieringa – Andres 
en de poedel wie foar 
Johannes de Groot. 

• 3 febrewaris; der binne 16 
leden fan “Net te Let “  
dy’t in jûntsje kaarten net 
fersitte wolle of noch wat 
punten byinoar skarrelje 
wolle foar de stân fan’e 
kompetysje. De earste 
priis wie foar: Hielke 
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Schots; twadde: Yge Valk; 
tredde: Jippe Tinga; 
fjirde: Ger Luyben; fyfde: 
Jappie Karsten; sechde: 
Germ Mulder en de 
poedel wie foar Lucas 
Bouma. 

• 17 febrewaris; de tredde 
maatklaverjas wedstriid. 
Sa as wenst, binne wy 
dan op’e boppeseal. Mar 
wy kaarte al in skoftke 
op’e boppeseal. Wy ha 
earder al besletten dat 
der ûnder it kaarten net 
smookt wurde sil. Tusken 
de potsjes troch gean de 
smokers dan nei de 
smokersromte. Mar it folk 
om’e taap hat dy ôfspraak 
net. Op’e boppeseal kin 
der wer reakfrij kaarten 
wurde. De ponghâldster 
kin 34 nammen op 
skriuwe, dat in grutte 
opkomst. Mar it hâldt wol 
yn dat wy wer te krijen ha 
mei  stilsitters. Prizen 
wiene der foar: earste: 
Jan Gerbens en Eppie 
Veenstra; twadde: Hielke 
Schots en Johannes de 
Groot; tredde: Rindert 
Wolbers en Rob Verveer; 
fjirde: Germ Mulder en 
Sabina Kramer; fyfde: Ale 
Miedema en Szabina 
Simon; sechde: Jelle 
Wolbers en Wopke de 
Groot; sande: Rein 
Tiedema en Siemen 

Reitsma en de poedel wie 
foar Co van Vliet en Yge 
Valk. 

• 2 maart; nei de spanning 
yn febrewaris fan wol of 
net in alvestêdetocht 
geane wy nei’t Skipperke 
om te kaarten en hoege 
net bang te wêzen dat wy 
by’t nei hûs gean de ruten 
skraabje moatte. Trochdat 
der 21 man/frou op’e 
boppeseal komme, ha wy 
ien stilsitter. De prizen 
wurde wûn troch: earste: 
Hielke Schots; twadde: 
Jan Gerbens; tredde: 
Gerrit Terpstra; fjirde: 
Jippe Tinga; fyfde: Ale 
Miedema; sechde: Eppie 
Veenstra en de poedel 
wie foar Lisanne 
Miedema. 

• 16 maart; de measten 
wolle neist it winnen fan’e 
priis fan dizze jûn ek de 
einstân fan’e kompetysje 
wat opkrikje. It kin jûn 
noch. Neidat elts it 
ynlisjild betelle hat, giet it 
los oan 6 taffeltsjes. De 
earste priis wie foar: Jippe 
Tinga; twadde: Harm-Jan 
Zwaagman; tredde: 
Johannes Wassenaar; 
fjirde: Szabina Simon; 
fyfde: Hielke Schots; 
sechde: Jolanda Terpstra 
en de poedel wie foar Jan 
Gerbens. 
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• 30 maart; de lêste jûn. 
Earder wie de lêste jûn yn 
april en dan wie de 
opkomst grut. Wy ha al ris 
36 kaarters opskreaun en 
no 16 minsken dy’t om de 
wat gruttere fleisprizen 
stride sille. De konkurinsje 
komt û.o. fan Hilaard, 
dêr’t guon fan ús leden ek 
hinne geane. Wy moatte 
fan’t simmer mar oerlis 
meiinoar ha, sadat dizze 
beide jûnen net wer 
tagelyk holden wurde. 
Want sa slute wy it 
seizoen wat yn mineur ôf. 
De opkomst is oer it  

     generaal it hiele 
winterskoft poerbêst.  Mar no 
kinne wy de kompetysje       
prizen mar oan 2 fan’e fiif 
útrikke en gean de oaren wer 
mei nei hûs. De prizen wurde 
dizze jûn wûn troch: earste: 
Jelle Wolbers en Wopke de 
Groot; twadde: Yge Valk en 
Co van Vliet; tredde: Mine 
Jongsma en Margje van der 
Molen; fjirde: Jappie Karsten 
en Margot Wieringa; fyfde: 
Harm-Jan Zwaagman en 
Lisanne Miedema; sechde: 
Willy Oostwoud en Hielke 
Schots en de poedel wie foar 
Johannes de Groot en Szabina 
Simon.                               

 
Doe wie it oan it útrikken 
fan’e kompetysjeprizen ta. 

          Earste   : Jippe Tinga               
, Winsum  mei 35842 punten 
          Twadde: Hielke Schots            
, Winsum  mei 35417 punten 
          Tredde  : Johannes 
Wassenaar , Baard      mei 35005 
punten 
          Fjirde    : Epke Velman            
, Winsum  mei 34603 punten 
          Fyfde    : Ger Luyben               
, Baard      mei 34281 punten  
   
De wikselbeker giet foar de 
twadde kear nei Jippe Tinga 
De foarsitter lokwinsket de 
priiswinners  en wy wolle elkenien 
ek tanksizze foar de meiwurking 
fan’e leden as dat nodich is. Mei in 
oant sjen takommende hjerst slút 
de foarsitter dit kaartseizoen ôf.     
 
It bestjoer. 
 
Yge Valk 
H. Jongsma – de Vries  
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lekker ite mei esther 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ditmaal geen calorieën of 
zoetigheden, maar een gezonde 
salade… wat een voornemens.. En 
mensen, een salade verveelt 
nooit, vandaar 
 
Voorjaarssalade met ei  
 
500 gram aardappelen 
zout 
300 gram haricots verts of 
sperziebonen 
1 bosje radijs, radijsjes 
gehalveerd 
12 kerstomaatjes, gehalveerd 
6 worteltjes in lange heel dunne 
reepjes 
8 kleine zure augurkjes in lange 
dunne reepjes 
VOOR DE DRESSING: 
4 el mayonaise 
2 tl (grove) mosterd 
3 el olijfolie 

1-2 tl limoensap 
zout en peper 
2 el gesneden (platte) peterselie 
2 el fijngesneden kervelof bieslook 
 
Bereidingswijze 

Schil de aardappelen en kook ze 
in water met zout gaar. Laat ze 
afkoelen en snij ze in partjes. 
Kook de eieren ongeveer 7 
minuten. Spoel de eieren koud 
onder koud stromend water, pel 
ze en snij ze in partjes. Kook de 
bonen in ruim kokend water met 
zout beetgaar in 4-6 minuten. 
Meng aardappel, ei, bonen, radijs, 
tomaat, wortel en augurk luchtig 
door elkaar. Roer voor de dressing 
alle ingredienten door elkaar en 
schep deze luchtig door de salade. 

Dit kun je ook lekker maken als  

lunch, eet smakelijk! 
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frije  kollum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Notulen fan de jiergearkomst 
doarpsbelang Baard-Huins-Lions 
28 oktober 2021 
Oanwêzich: 14 leden, wêrfan 6 fia 
direkte fideo-link.  
 
Om eksakt 15:00 minuten nei de 
oanfangstiid iepenet de foarsitter 
de gearkomst. Mei kundskip 
ôfwêzich is de hear Gosse 
Grypstra dy ’t syn ynlogkode wer 
ris kwyt is. Foarsitter hjit eltsenien 
wolkom en stelt de wurklist fêst. 
Ynkommen stikken: Der is in 
skriuwen fan de tennisferiening, it 
oanlizen fan de tennisbaan lit 
noch even op him wachtsje want 
der is noch wat ferlet fan leden. 
Wy wurde op de hichte holden.  
Ek is der in berjocht fan it 
ministearje fan ekonomie; Wa ’t 
noch âlde euromunten hat kin se 
noch oant 1 jannewaris fergees 
ynwikselje tsjin nije drachmes. De 
brochure stiet op it net. 
De ferslagen fan skriuwer en 
ponghâlder hat eltsenien yn syn 
E-dossier lêze kinnen (útsein 

Grypstra, want dy is syn 
ynlogkode kwyt)  Beide ferslagen 
kinne dan ek mei in druk op de 
stimknop goedkard wurde. Foar 
de nije kaskommisje wurdt 
beslúten om wer mei KPMG yn 
see te gean. 
Earste punt op de wurklist is de 
fraach of ’t wy as doarpsbelang 
oandielen keapje moatte yn it 
gemeentebestjoer. Sûnt de 
privatisearring fan B&W, in pear 
jier lyn, is it hurd gien. 
Littenseradiel BV is ûnderdiel 
wurden fan Councilcom 
Incorporated en dêrmei dus ek 
beursnoteard. Wolle wy noch wat 
ynfloed hâlde op de polityk dan 
soe it moai wêze as wy, tegearre 
mei oare doarpen, in 
mearderheidsbelang krije koenen. 
Ien en oar wurdt troch de leden 
hifke en besprutsen. Beslúten 
wurdt om hjir op de folgjende 
gearkomst op werom te kommen. 
(As Grypstra der ek wer by is) 
Dat privatisearring ek minder 
goeie kanten hat komt yn punt 
twa oan de oarder. It bestjoer fan 
doarpsbelang hat in petear hân 
mei de direksje fan Riolering BV 
oer de ûntstiene sitewaasje yn ‘ e 
binnenbuorren. Wy fine dat as in 
klant net betellet jo him net samar 
fan it rioel ôfslúte kinne, dat smyt 
neffens ús tefolle oerlêst op foar 
de omwenjenden.  De direksje hat 
tasein dêr nei te sjen sadat wy yn 
in folgjende gearkomst der op 
werom komme kinne. 
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biljertklup 
"de baerder keu's" 

Lêste punt foar it skoft is it rieden 
fan it âld papier.  Ferline jier is der 
51 kilo en 37 gram âld papier 
ynsammele, Janke Grypstra sit dêr 
mei 52 kilo it tichtste by en kin 
mei de taart nei hûs. 
Yn it skoft krije de oanwêzige 
leden in bakje kofje oanbean, wa 
’t de gearkomst fia fideo-link 
folget krijt de tsjinwearde 
opwaardearre yn credits. 
Nei it skoft folget dan de 
bestjoersferkiezing. Ôftredend is 
de foarsitter. Omdat dy  tagelyk 
ek ponghâlder en skriuwer is 
wurdt  hy mei algemiene stimmen 
op ‘e nij keazen. 
Ta beslút komt de kommende 
winter op it aljemint. Wat in jier 
as tsien lyn begûn mei twa koek-
en-sopy tinten is útgroeid ta in 
wiere wyldgroei fan dy tinten 
hjoed de dei. It hoecht mar in 
bytsje winter te wurden of it hiele 
doarp stiet fol mei dy dingen, sels 
al leit der noch gjin flinterke iis. 
Dit kin sa net langer en it bestjoer 
stelt dan ek út om mei in 
fergunningenstelsel te kommen. 
Klubs en ferienigingen dy ’t sa ’n 
tinte útbate wolle kinne in licentie 
keapje by doarpsbelang.  Fan de 
opbringst sil in ôfsûch-ynstallaasje 
kocht wurde foar it kafé. 
Sa as gebrûkelik hat nimmen 
mear wat foar de rondfraach, 
behalve Janke Grypstra dy ’t witte 
wol hoe ’t Gosse in nije ynlogkode 
krije kin. De foarsitter tanket de 
oanwêzigen en slút de gearkomst. 
 

 

 
We binne alwer oan it ein kaam 
fan ús biljertcompetitie 2011-
2012. 
We kinne werom sjen nei 
geselliche competitie! 
Spitich genoch binne der dit jier 
wat spilers kwiit rekke, dit troch 
persoanlike redenen. 
Jimme snappe dus wol dat nije 
leden fan herte wolkom binne. 
Stap gesellich in kear op 
woansdei-te-jûn (in it nije 
seizoen) it café binnen en sjoch 
dan rêstich ûnder it genot fan in 
bierke, 
gleske wijn of in oare borrel of it 
biljerten wat foar dy is!! 
  
Hjirby noch in ferslagje fan de 
slotjûn. 
Op sneon 21 april wie ús slotjûn 
mei in maatbiljertwedstriid. 
Der waard spile om "thuis voor de 
buis" pakketten. 
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feriening fan 
doarpsbelang 

baard 

1. Edzer en Wilma 
2. Tina en Marijn 
3. Ids en Gabe 
  
De competie priizen binne dizze 
jûn ek útrikt en wiene foar....... 
  
1. Tina (dit hie se nea ferwachte) 
2. Marijn 
3. Nico 
  
De BBB (Beste Baarder Biljarter) 
beker wie foar Nico en Marijn (de 
heren gean beide mei trije 
omheech). 
De heechste serie bij de mannen 
wie foar Ger en Bokke mei 12 
caramboles mar omdat Ger dit as 
earste presteerde wie de priis foar 
him. 
De heechste serie bij de froulju 
wie foar Yne mei 11 caramboles. 
  
Tot slot noch efkes dit. Op 16 
maaie ha we in simmerbiljertjûn 
hawn. Dit om efkes gesellich te 
eameljen en ek noch te biljerten 
(sa ferleare je it net). 
  
  
Oan't it nije seizoen (dit sil sept. 
of okt. wurde). 
  
Ut namme fan de Baarder Keu's 
  
Yne en Carin 
 

 
 
 
 

 
 
Mei 2012, het heet voorjaar, maar 
de kou zit nog steeds in onze 
botten! 
De activiteiten in het dorp liegen 
er echter niet om, de 
kaatsvereniging is weer 
enthousiast van 
start gegaan, je kunt fietsen langs 
Kerk en Kunst, de opening van de 
Kunstroute vindt plaats 
op de kop van de kamp met een 
eerbetoon aan Harmen Sytstra, 
die 150 jaar geleden stierf in 
Baard, slechts 45 jaar oud. Er zal 
bij de opening een ‘Taalbeam’ 
opgericht worden, waar de 
woorden van een van zijn 
gedichten in opgehangen zullen 
worden. De schoolkinderen van 
Baard werken hier aan mee en 
‘master Harmen’- een alias van 
Klaas van der Wal- zal zelf het 
laatste woord hebben door het 
laatste blokje in de boom te 
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hangen. Ook werken leden van 
het 
korps van Easterwierrum mee bij 
het ten gehore brengen van de 
Wâldsang en enkele leden 
van het vouwenkoor Panta Rhei. 
Aan de kunstroute werken 44 
kunstenaars mee, waaronder 
drie kunstenaars op twee locaties 
in Baard. 
Ook kleinschalige initiatieven 
verhogen de leefbaarheid in een 
dorp: de stekjesdei 
bijvoorbeeld. En de ‘muzykjûn in’e 
geitestâl’, een avond heerlijk 
muziek beluisteren bij Eppie 
Veenstra, dat we dit jaar niet 
moeten missen. 
In de vorige ‘Kat’ kon u een 
verslag lezen van de 
ledenvergadering van 
Dorpsbelang. Met 
nadruk wil Dorpsbelang erop 
wijzen dat dit NIET de notulen zijn 
van de ledenvergadering. 
Die ontvangt u namelijk nog 
separaat, desgewenst digitaal. 
Op 31 mei wil het bestuur van 
Dorpsbelang bij de 
‘tuskengearkomste’ met u praten 
over wat 
u en ons zoal bezighoudt; tevens 
zal oud- Baarder Gerrit Wierenga 
aan de hand van oude 
foto’s die op Byldpunt.nl staan 
vertellen hoe het dorp en 
dorpsleven er in het vroegere 
Baard uitzag. 
Helaas ontvingen we het droevige 
bericht van het- toch 
onverwachte- overlijden van 

Tjikke Talsma. Namens het dorp 
heeft Dorpsbelang een 
rouwadvertentie geplaatst. Op 
haar eigen rustige wijze droeg zij 
bij aan het dorpsleven; velen 
hebben kaatskransen van haar 
hand aan de muur gehad, daar 
had ze echt liefhebberij in. De tuin 
en in de eerste plaats natuurlijk 
haar 
kinderen en kleinkinderen waren 
haar passie, daar kon ze haar 
liefde aan kwijt. Velen zullen 
haar missen. 
Dinsdag 8 mei bezocht B&W ons 
dorp: Gabe Schaaf en Joke 
Wiersma waren er om hen 
welkom te heten en verschillende 
onderwerpen kwamen aan bod, 
zoals de leefbaarheid binnen 
en buiten het dorp: o.a. de 
verhouding koop- en 
huurwoningen, de 
verkeersveiligheid, het 
onderhoud van het dorpshuis. Ook 
de wijkagent Tinus Hoekstra was 
bij deze dorpsvisite 
aanwezig en had weinig 
verontrustende meldingen 
gekregen, we volgen daarin de 
trend van 
Littenseradiel qua ‘veiligheid’. 
 
Op 31 mei spreken we elkaar 
weer, u bent van harte welkom! 
namens DBB, 
Aukje Bergwerff- de Boer 
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Er zijn op dit moment op de 
peuterspeelzaal maar weinig 
kinderen, na de meivakantie 
blijven er nog maar vier kinderen 
over.  
Aangezien dit te weinig is voor de 
kinderen om nog uitdaging te 
hebben op de peuterspeelzaal, is 
er besloten om tijdelijk naar 
Wjelsrijp te verhuizen. Hier komen 
we bij de bestaande 
peuterspeelzaal in.  
Er zijn plannen dat er in de 
toekomst een aparte ruimte wordt 
gebouwd voor de 
peuterspeelzaal.  
Zodra er weer meer kinderen 
komen, hopen wij terug te keren 
naar de Jister.  
We zouden daarom ook heel 
graag meer peuters tegemoet 
zien! 
Peuters mogen komen vanaf twee 
jaar,  op dinsdag- en 
donderdagochtend.  
 
 
 

 

 
 

 
 
In februari is gecollecteerd voor 
Amnesty International  
in Baard, opbrengst € 90,90 
 
De opbrengst van de collecte voor 
" Kinderhulp"  is  € 89,20. 
  
De collecte voor het astmafonds 
heeft  € 59,75 opgeleverd 
 
Namens de hartstichting is er  
€ 95,33 opgehaald 
 
De collecte van fonds 
gehandicaptensport heeft dit jaar 
€ 112,23 opgebracht. 
 
Alle gevers hartelijk bedankt. 
 

PEELZAAL 
"DE BERNEJISTER" 

 

ingezameld 
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verhuisbaard 

 
 

spreekuur 

BAARDgenoten 

 
 
 
 

 

 

 
Nei 27 jier yn Baard wenne te 
hawwen, wêr fan de lêste 8 jier 
allinne, haw ik no in plakje fûn yn 
Frentsjer. En my dêr te wenjen 
zet. 
Hjirby betankje ik foar alle 
lidmaatskippen. 
Myn nij adres is Klaarkampstr. 92 
A, 8801 
BD Franeker. Tel. 342082. 
Mei freonlike groetnis S.Rinsma-
Lettinga 
 
Wy winskje fr.Rinsma in protte lok 
yn har nije wente 
 
 

 
Sinds begin mei zijn Mariska Rijks 
(27) en haar docher Cèzanne van 
der Wiel(4) naar Baard gekomen. 

Mariska komt uit Stadskanaal en 
gaat samen met Johannes 
Wassenaar aan de Harmen 
Sytstrawei nr. 11a wonen. Mariska 
is momenteel werkzoekend en 
Cèzanne gaat nu hier in Baard 
naar school. We wensen ze veel 
woonplezier toe in Baard. In een 
volgende Baarder Kat zullen we 
nader kennis met ze maken. Het 
telefoonnummer van Mariska is 
06-11194610. 
 
 

 
Nieuws uit de praktijk. 
 
Om maar direct met de deur in 
huis te vallen en je kunt er niet 
omheen: we hebben een 
wachtkamerscherm in de praktijk 
in Winsum. Daar zijn we reuze 
trots op, want een punt ter 
verbetering (en tevens 
verbeterplan voor 2012) was de 
informatievoorziening naar de 
patiënt toe. Er zijn natuurlijk 
patiënten die de weg naar de 
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websitehbbergwerff.baard@planet.nl 
hebben gevonden; desondanks 
gaven patiënten aan dat de 
informatievoorziening beter kon. 
Voor diegenen die onze 
praktijklocatie in Winsum 
bezoeken is daar nu het 
wachtkamerscherm. Als u op uw 
medicijnen wacht, of op uw 
afspraak met de dokter of de 
praktijkondersteuner, kunt u de 
tekst van de website lezen. 
Wellicht denkt u dan: daar kan ik 
thuis ook eens op kijken! Ook is 
het mogelijk via het scherm aan 
te geven dat dokter op weg is 
naar een spoedgeval, in dat geval 
kunt u evt. een andere afspraak 
maken.. 

Vanaf begin dit jaar (2012) zijn de 
spreekuren anders georganiseerd. 
Op dinsdagochtend en de gehele 
vrijdag heeft de dokter spreekuur 
in Winsum; maandag, woensdag 
en donderdagochtend is er 
spreekuur in Baard.  

Sinds de verbouwing zitten de 
doktersassistentes Debora of 
Corrie zichtbaar in hun kantoor, 
en het mooiste is: zij kunnen u 
ook zien binnenkomen. U kunt 
zich aan de balie melden voor een 
afspraak, 
laboratoriumformulieren, om zich 
in te laten schrijven als nieuwe 
patiënt of om een urine voor 
onderzoek in te leveren. Dit 

laatste wordt niet meer in de 
apotheek gedaan. 

Voor de uitslag zult u later terug 
moeten bellen, tenzij de 
assistente de urine direct kan 
nazien. 

Zij overlegt dan met dokter ‘hoe 
nu verder’. De situatie -hoe die 
was-  kan anno 2012 niet meer en 
we hopen dat u hiervoor begrip 
wilt opbrengen. 

Continuiteit in de zorg is iets dat 
onze grote aandacht heeft. Ten 
eerste is daar de afwezigheid van 
uw eigen huisarts, die op 
nascholing is, een vergadering 
heeft of vakantie. Om die 
continuïteit te regelen vraagt  
Bergwerff een waarnemer om zijn 
patiënten te behandelen. Het gaat 
hier om ervaren collega’s, die door 
middel van de patiënt registratie 
over uw gegevens kunnen 
beschikken, teneinde u te kunnen 
helpen tijdens een consult. 

Onze assistentes geven aan dat er 
zo’n waarnemer zit- u heeft er 
recht op om dat te weten- en u 
maakt toch een afspraak voor het 
spreekuur om gezien te worden: 
ten slotte belt u op dat moment 
met een hulpvraag naar de 
praktijk. Wachten tot uw eigen 
dokter er weer is, is af te raden, 
omdat u niet weet hoe lang dat 
duren zal. Dus: een waarnemer 
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openbare basisschool  
 

in de praktijk? neem die 
gelegenheid waar! 

Niet alleen is de continuïteit 
belangrijk in de dagelijkse 
praktijkvoering, ook voor de 
bezetting van de praktijk in de 
toekomst is het belangrijk over 
bekwame artsen te beschikken. 
Zo is  Bergwerff op zoek naar een 
geschikte collega (m/v) die samen 
met hem in de praktijk kan 
werken. Praktijken waarin één 
arts werkt zijn vrijwel op één hand 
te tellen en zijn kwetsbaar voor 
uitval. Het is beslist niet zo dat 
Bergwerff van plan is te stoppen, 
hij doet het werk nog altijd met 
enthousiasme! 

Naast de mogelijkheid om uw 
recepten telefonisch en on-line te 
bestellen, kunt u ook zelfzorg 
medicatie via de apotheek 
bestellen; de 
apothekersassistentes hebben het 
assortiment uitgebreid en niet 
alleen aan de balie kunt u deze 
middelen verkrijgen maar ook 
kunt u on-line bestellen. 

Deze service betreft eigenlijk een 
advies-op-maat, want er wordt 
naar uw huidige medicijngebruik 
gekeken of de zelfzorg artikelen 
daarmee corresponderen. Veilig 
gebruik staat voor ons voorop! En 
mocht u op zoek zijn naar iets dat 
niet in ons assortiment zit, vraag 

het gewoon aan Jantsje of Tineke. 
Zij helpen u verder. 

Hiermee ben ik aan het einde 
gekomen van deze ‘Nieuws uit de 
praktijk’. Wanneer u vragen of 
opmerkingen heeft of nieuwe 
ideeën, neemt u dan vooral 
contact op met iemand van de 
praktijk. Samen komen we altijd 
verder! 

Tot een volgende keer! 

 

I.B.S. “de Stjelp” 25 jier. 
 
Wêr’t eartiids in stjelpbuorkerij 
oan’e kamp yn Baard stie, stiet no 
al wer 25 jier de iepenbiere 
basisskoalle. 
De âld buorkerij is yn syn hiele 
hear en fear nei it 
iepenloftmuseum yn Enkhuzen  
ferhuze. De nije skoalle krige bij 
de iepening de namme “de 
Stjelp“. Yn de ôfrûne 25 jier ha de 
ûntwikkelingen op skoalle net stil 
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stien. Sûnt koart is “de Stjelp” 
oansletten bij de “Nederlandse 
Jenaplan Vereniging”. In skoalle 
dêr’t bern op harren eigen nivo les 
krije en dêr’t de tema’s “kring, 
werk, viering en spel” sintraal 
steane. Gearwurking mei alden 
stiet 
heech yn it findel bij in 
Jenaplanskoalle. In grut projekt 
dêr’t de alden dit jier bot bij 
belutsen binne is it realisearjen 
fan in skoaltún. 
 
It jubileumjier is foar de skoalle in 
reden om allerhande 
feestelikheden te organisearjen, 
mei as hichtepunt in reuny op 2 
juny.Op it programma steane û.o. 
in fototentoanstelling, optredens 
fan learlingen en âld learlingen , 
in buffet en muzyk. Minsken dy’t 
hoe dan ek de ôfrûne 25 
jier ferbûn binne of west ha mei 
de skoalle binne útnoege. Minsken 
dy’t noch net in útnoeging 
krigen ha kinne harren oanmelde 
op tillefoannr.: 0517-341998 of 
0515-414848. 
Letter yn juny komme de 
learlingen, dy’t no op skoalle sitte, 
oan harren trekken. Se sille mei 
elkoar in dei nei it 
Suderseemuseum wêr’t se seker 
de âld stjelpbuorkerij op sykje 
sille. Se ha sels drok dwaande 
west om bij te dragen yn’e 
kosten.Meikoarten sille se besykje 
harren selsmakke kaarten oan’e 
man te bringen. 

Fansels dogge wij ferslach fan ús 
feest. 
 
Team “de Stjelp”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U hebt hem vast gezien. 
De knalgele flyer met de nieuwe 
Activiteiten van de 
toneelvereniging. Het idee om ons 
als toneelvereniging breder te 
presenteren dan met alleen toneel 
hebben we uitgewerkt. We 
hebben een soort van 
jaarprogramma gemaakt (de 
flyer) waar alle activiteiten alvast 
opstaan. De eerste activiteit heeft 
inmiddels ook al plaatsgevonden. 
 
Op zaterdag 14 april werd "The 
King’s Speech" gedraaid in 't 
Skipperke. Het was een gezellige 
avond al was de opkomst laag. 
Met acht personen (inclusief 
bestuur) hebben we heerlijk film 
gekeken. De sfeer was huiselijk 
en we vonden zo'n filmavond 
zeker voor herhaling vatbaar. Dus 
volgend jaar is er gewoon weer 
een filmavond! 
Ook voor de kinderen draaide er 

TOaNiELfERiENIGING 
"In Goed Begjin"  
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een film op de vrijdagavond. Deze 
werd erg druk bezocht. Twintig 
kinderen hebben naar "Garfield" 
gekeken. Erg geslaagd en ook 
zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Binnenkort krijgt U bericht over 
onze volgende activiteit. 
"Simmerwille op Broektille". Een 
zomeravond met picknick 
kampvuur en muziek. U hoort van 
ons en 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. 
 
13 juli: 
Simmerwille op Broektille..... 
nadere info volgt. 
 

 
  
 
Alde katten mei in nij lûd 
 

Afgelopen maart is een nieuwe cd 
uitgekomen van Bauke & Greetje: 
“Stil”. 
Bauke & Greetje de Groot zijn 
beide opgegroeid in Baard (vanaf 
1960) en hun “carriere” 
is indertijd (1976) ook begonnen 
in Baard. Hun eerste gezamenlijke 
optreden was op een 
talentenjacht op de bovenzaal van 
wat nu “It Skipperke” is. “Dêrfoar 
songen we ek wol 
tegearre, mar dat wie thús, ûnder 
de ôfwask” 
Voor de talentenjacht had Bauke 
al wel liedjes gemaakt voor het in 
die tijd in Weidum 
opgevoerde VOO-sprookje. Ook 
had hij al muziek gemaakt voor 
liedjes in de revue voor de 
jubilerende toneelvereniging 
“Fyftich jier de plankenflier”. 
Na nog een paar talentenjachten, 
Fryske festivals en de eerste 
betaalde optredens 
kwam het zelf liedjes schrijven 
echt op gang. Uit de beginperiode 
zijn vooral bekend 
geworden “Keatsen is moai wurk” 
en natuurlijk “Alwer in Fries”. Dit 
laatste nummer is ieder 
jaar in de Fryske Top 100 te 
vinden. 
Ook maakte Bauke wel muziek 
en/of teksten voor gelegenheden, 
zoals “De ballade fan de 
bal” bij de jubilerende 
kaatsvereniging en de muziek 
voor “Baerd, Baerd, sa rom en sa 
frij” 

Alde katten 
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wat toen wel het Baarder volkslied 
werd genoemd. 
Sommige liedjes hadden “Baarder 
wortels”: “Foar it liet Gekke Geart 
ha’k de namme 
fan Geart Oostra brûkt, De 
Sielûnderdeearmblues giet oer 
ferkearing útmeitsje op de 
Tongerbrêge, Foar Marijke wie 
foar Marijke Buren, Keatsen is 
moai wurk…ik ha in 
protte keatst yn Baard, yn de 
federaasje en troch-elkoar-lotsjen” 
neffens Bauke. “No kin ik 
ûnderwilens better sjonge as 
keatse”. 
 
Na de eerste opnamen bij de 
(toen nog) RONO volgden lp-
opnamen: “Alwer in Fries” in 
1981, “Reinbôge” in 1986 en in 
1993 de cd “Wier”, genoemd naar 
Bauke’s geboorteplaats 
Wier, wat tevens de begraafplaats 
werd van hun vader, meester Jan 
de Groot. 
En nu, 36 jaar na het eerste begin 
in Baard, is er – toch nog – een 
nieuwe cd gemaakt. “Der 
wienen noch ferskes’dy’t wy te 
moai of te wichtich fûnen om neat 
mei te dwaan” seit Bauke. 
“It is net mear it fleurige, jonge, 
fan doe, mar it past better by ús 
sa’t wy no binne. Serieuzer. 
Je ha perslot 57 jier libbe en 
dingen meimakke, dus dan wurde 
it ek oare ferskes”. 
De cd bevat 15 liedjes, waarvan 
12 in het Fries en er ia aan 
meegewerkt door een tiental 

muzikanten. Ook zingen mee de 
van “Blaosmuziek” bekende Gé 
Reinders en de jongste zus 
van Bauke & Greetje, Sien, die in 
Mantgum woont. Ook de kinderen 
van Sien, Marjanne, 
Hiske en Jeroen Oosterwijk zingen 
hier en daar mee. 
De cd is in eigen beheer 
uitgebracht en alleen verkrijgbaar 
via de website van Bauke 
& Greetje 
http://sites.google.com/site/bauke
engreetje of door een mailtje te 
sturen aan 
stilbestellen@gmail.com 
 

 
 
Bauke is nu 57, woont en werkt in 
Drachten als 
fysiotherapeut/haptonoom, is 
getrouwd met 
Sonja en heeft 2 kinderen, Marten 
en David. 
Greetje is 53 en woont in 
Damwoude, werkt in Leeuwarden 
bij de Friesland Bank als 
directiesecretaresse en is 
getrouwd met Gerrit. 
“En ús mem wennet yn Weidum, 
yn Nij Dekema”. 
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ynstjoerd 
 

 
 
Workshop finovenbouw 
 
Het dak zit erop; Gele Buorren 3. 
De meubelstoffeerderij zal 29 
september officieel openen. Voor 
die tijd is iedereen van harte 
welkom om eens een kijkje te 
nemen naar de vorderingen. 
 
We beginnen voor die tijd met de 
eerste activiteit, er staan nog veel 
meer ideeën op papier die 
mettertijd volk 
naar Baard zal trekken. 
 
Maar eerst…………. 
Van 30 juli tot en met 3 augustus 
is er in de nieuwe werkplaats van 
meubelstoffeerderij AS een 
workshop finoven bouwen. Een 
finoven is een houtkachel van 
steen, een kachel die 2 uur 
gestookt moet worden en daarna 
32 uur warmte afgeeft. Een oer 
oud prachtig principe. Deze 

workshop wordt gegeven door 
Fetze Tigchelaar uit 
Reduzum. Voor meer informatie 
en opgave kan je naar 
www.tigchelkachel.nl. 
De overheerlijke catering zal 
verzorgd worden door Oep Elbers 
en Anke Söhne. 
Er is nog plek voor enkele 
nieuwsgierigen die deze unieke 
workshop mee willen maken.  
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Zat.!02!jun.! ±16.30!uur! !‘De!Stjelp’!
! Reünie!25!jaar!‘De!Stjelp”! ‘De!Stjelp’! ! !
Do.!14!juni! 18.45!uur! in!Baard!!
! Opening!Baarder!Merke!’Holland’! Merkecommissie!!
Vr.!15!juni! 9.00/10.00! Kaatsveld!
! Merkekaatsen!Jeugd/Volwassenen!!Kaatsver./Merkecommissie! ! !
Vr.!15!juni! hele!dag!! diverse!locaties!
! Merkeprogramma! Merkecommissie!!
Za.!16!juni! hele!dag!! diverse!locaties! !
! Merkeprogramma! Merkecommissie!
Zo.!24!juni! 09.30!uur! Herv.!Kerk!!Baard! !
! Str.dienst!U!Zwaga! Kerkenraad!v.d!.Streekgemeente! ! !
Za.!07!juli! weekend! Parkeerplaats!bij!de!brug!
! De!oudpapiercontainer!staat!er!weer.!Ver.van!Doarpsbelang.!!
Zo!08!juli! 11.00!uur! Kaatsveld!
! Skipperke!partij! ! Keatsferiening”K.F.Baerd”!! !
Vr.!13!juli! volgt! ! Broektille!
! Simmerwille!op!Broektille! Toneelver.!‘In!goed!Begjin”! !
Zo.!19!Aug.! 09.30! ! Herv.!Kerk!Baard!!
! Dienst!door!Ds.!Eppink! Kerkenraad!v.d.!Streekgemeente!
Za.!01!sept.! 19.00/21.00! Kaatsveld!
! Schilderspartij!(Nachtkaatsen)!!Keatsfer.!“K.F.Baerd”!! ! ! !
Za.!01!sept.! op!tijd! ! !kopij!bij!Anke!Roorda!
! Inleveren!kopij! ! !Redaksje!Baarder!Kat! !
Za.!08!sept.! 14.00!uur! Kaatsveld!
! Hoogma!OuderTKind!Partij!!Keatsfer.!“K.F.Baerd”!
Za.!15!sept.! Weekend! Parkeerplaats!bij!de!Brug!
! De!oudpapiercontainer!staat!er!weer!Ver.!van!Dorpsbelang! ! !
Zo.!16!sept.! 09.30!uur! Herv.!Kerk!Baard!
! Str.!dienst!ds.!Hibma! Kerkenraad!v.d.Streekgemeente! !
Za.!29!sept.!! Volgt! ! Gele!Buorren!3!
! Opening!Meubelstoffeerderij!AS! !
!! ! !



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


