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Na al deze vrolijke activiteiten zijn
er helaas ook trieste dingen te
melden.
Erg geschrokken waren we
allemaal
na
het
ernstige
verkeersongeval op 20 augustus
waarbij Anouk Tiedema zwaar
gewond raakte. Na ups en downs
verblijft ze nog steeds in het
ziekenhuis en heeft ze nog een
lange herstel periode te gaan. Wij
willen haar van deze plaats veel
sterkte en beterschap toe wensen.

REDACTIONEEL

De zomer is weer voorbij. De
bomen en struiken hebben
gebloeid en de vruchten kunnen
geplukt worden. Tijd om te
oogsten.
Dorpsbelang is met een nieuw
initiatief gekomen nl.
‘Baarder
Fruit Oogstdag’.
Dus baarders
plukken maar.
Ook nieuw ‘Simmerwille op
Broektille’,
een zomerfeest georganiseerd
door de toneelvereniging. Een
leuk idee, de inzet was er, het
enthousiasme van vele baarders
was er, maar helaas, het weer zat
niet mee. Na twee keer een
datum te hebben geprikt ging het
niet door, jammer. Misschien
volgend jaar?
Wel werden alle wedstrijden
gekaatst,
die
door
de
kaatsvereniging
georganiseerd
werden. Hiervan kunnen we een
uitgebreid verslag lezen. Ook de
Merkecommissie heeft nog een
verslag van een geslaagde merke
ingeleverd.

Ook willen we even stilstaan bij
Hennie Wassenaar, die ernstig
ziek is. Wij wensen haar en haar
familie veel sterkte toe.
Op de Baardata werd ieder
seizoen de activiteiten van de
plattelandsvrouwen
vermeld.
Helaas is door te weinig animo de
organisatie
van
deze
regio
beëindigd.
Een
ieder
veel
leesplezier
toegewenst.
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Toen wij, 31 jaar geleden, in
Baard kwamen wonen was ze nog
niet zo lang gescheiden, en
woonde ze met haar zonen Sipke
en Albert in het boerderijtje aan
de Faldenserwei 18. Het was een
hele moeilijke tijd voor haar, ze
moest nu echt alles alleen doen
en dat heeft ze ook gedaan! In
die tijd was het nog niet gewoon
dat vrouwen buitenshuis werkten
en de meeste moeders waren
gewoon thuis bij hun kinderen.
Tsjikke daarentegen werkte, zij
moest de kost verdienen, ze had
een eigen huis, een auto en haar
kinderen
moest
ze
alleen
opvoeden, eigenlijk was ze heel
geëmancipeerd! Ze heeft wel hulp
van
familie
gehad,
maar
uiteindelijk moest ze het toch zelf
doen. Toen de jongens het huis
uit waren ging ze geregeld mee
als
begeleidster
voor
gehandicapten, wat ze met veel
overgave en liefde heeft gedaan.

in memoriam

Afgelopen voorjaar is Tsjikke,
zoals ze door de meeste Baarders
werd
genoemd,
te
vroeg
overleden. Ze werd geboren op 21
maart 1942 in Hijum en heeft vele
jaren deel uitgemaakt van onze
gemeenschap.
Boven de rouwbrief stond het
volgende gedicht, gemaakt door
haar zoon Sipke.

De maaitiid wie krekt wer begûn,
lekker wrotte mei de hannen yn'e
grûn.
Nei de bernsbern mei in protte
wille,
de geheimpkes nea dele sille.
Woansdeis altiid lang oan'e
tillefoan,
oer de tún en bern, sa gewoan.
Ynienen wie der ûnkrûd groeit
en wie us beppeblomke samar
útbloeit.

Tsjikke was het liefst op zichzelf.
’s Zomers zat ze vaak in haar tuin
en dan zat ze te haken of te
breien, ze maakte dan truitjes
voor kinderen uit Roemenië. Toen
Mukkes, haar kat, nog leefde zat
hij dikwijls naast haar, die Mukkes
dat was wat, die kat was
opgevoed! In het voorjaar lagen
er vaak jonge eendjes bij Tsjikke
achter in het gras, Mukkes zat dan
op een meter afstand, klaar voor
de aanval, tenminste, dat dacht
ie, want Tsjikke was er ook en die

Buurvrouw Maaike Zijlstra heeft
gesproken op de bijeenkomst
voorafgaand aan de crematie op
woensdag 9 mei 2012. Van haar
hebben we de volgende citaten
gebruikt.
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zei: ast ‘t dogst! Mukkes heeft
nooit een eendje gepakt, die had
ontzag voor haar! Tsjikke liet niet
veel mensen toe in haar leven.
Met haar oudste zus Wiep uit
Wytgaard had ze een goede band,
die dames zagen elkaar geregeld.
Sipke belde elke woensdag, dat
waren de vaste punten in haar
leven.
Sipke stond zijn moeder bij met
raad en daad en toen bekend
werd dat zijn moeder ziek was,
was hij er helemaal voor haar, hij
was haar rots in de branding!
Sipke en Ellen hebben Tsjikke 3
kleinkinderen gegeven, Silke, Yrsa
en Ente en wat was ze daar blij
mee! Ze sprak altijd vol trots over
haar
kleinkinderen,
haar
slaapkamer hing vol met werkjes
en tekeningen van hun. Misschien
zijn de jaren dat ze beppe was
wel de gelukkigste van haar leven
geweest, het oppassen vond ze
prachtig.

Panta Rhei: verder met een
nieuwe dirigent!
Afgelopen juni hebben we op
feestelijke
wijze
afscheid
genomen
van
dirigent
Bob
Bekema. Na tien jaar verbonden
te zijn geweest aan ons koor gaat
Bob
genieten
van
zijn
welverdiende pensioen. Na al die
jaren met plezier met hem
gewerkt te hebben is het nu tijd
om het roer om te gooien.
Vrouwenkoor Panta Rhei maakt
een geheel nieuwe start dit
seizoen!
We hebben een nieuwe dirigente
gevonden in de persoon van
Marijke Rodenburg uit Dokkum.
Ze
is
als
dirigente
en/of
zangcoach verbonden aan diverse
koren
en
zanggezelschappen. Marijke is al
een repetitieavond bij ons langs
geweest en heeft erg veel zin om
bij ons aan de slag te gaan. Haar
enthousiasme is wederzijds, ook
wij hebben er heel veel zin in.

Na een kort ziekbed is Tsjikke op
donderdag 3 mei overleden in het
ziekenhuis in Leeuwarden, 70 jaar
oud. Een lange lijdensweg is haar
bespaard gebleven. Wij zullen
haar missen in Baard.
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Kaatsseizoen 2012
De zomer is weer bijna voorbij en
dat betekend ook dat het
kaatsseizoen weer voorbij is.
Dit jaar weer een seizoen met
volop kaatsactiviteiten voor jong
en oud.
Ongeveer 25 jeugdleden hebben
weer kaatstraining gehad van
Jouke
Bosje
en
Grietzen
Broersma. De training begint zijn
vruchten af te werpen. Het nivo
van de jeugd gaat over de hele
linie omhoog. Daarnaast zijn er
ongeveer 10 jongens die aan
wedstrijden in federatie en KNKB
verband hebben deelgenomen.
Op
het
Nederlands
Kampioenschap voor de Pupillen
gingen onze “mannen” (Stefan vd
Meer, Durk Hoogma en Djurre
Oostra) er in de 3e omloop net
voor de prijzen af.
Bij de Welpenjongens werd in de
afdelingscompetitie
van
de
federatie Littenseradiel de 2e prijs
gewonnen door Geert Reitsma,
Duncan Folkerts en Klaas Gerrit
Meulenaar.
Het kaatsseizoen is op 8
september afgesloten met de
Hoogma Ouder-Kind partij waarbij
20 parturen op de lijst stonden.
Na afloop van deze partij zijn de
prijzen van de jeugdcompetitie
uitgereikt.

Maar er staan nog meer
veranderingen op stapel: naast
een nieuwe dirigent gaan we ook
naar een nieuwe repetitieruimte
en een nieuwe repetitieavond.
Vanaf donderdagavond (20:0022:00) 6 september gaan we van
start in de basisschool in
Mantgum. Dus, had u altijd al mee
willen zingen, maar was de
dinsdagavond niet geschikt, dan is
dit uw kans om het eens te
proberen!
In het nieuwe seizoen willen wij
graag weer wat nieuwe leden
verwelkomen, daarom zullen wij
binnenkort open repetitieavonden
houden. Let u daarvoor op de
berichten in o.a. de Skille. Kunt u
daar niet op wachten en wilt u
meteen met ons van start, neem
dan even contact op met het
bestuur:
Froukje
Zijlstra: fzijlstra@home.nl,
0515
332306 Jessy Bonekamp: 058
2501446, of Joke Wiersma: 0517
342271.
We verheugen ons op een
muzikaal sprankelend seizoen!

Het seizoen begon op 18 april met
een
thuiswedstrijd
in
de
FrieslandBank
Cup.
Deze
bekerwedstrijd voor verenigingen

KEATSFERIENING
"K.f. BAERD"
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werd dit jaar voor het eerst
georganiseerd en Baard moest het
opnemen tegen Goutum. Het
krachtverschil bleek te groot en
Goutum won deze wedstrijd.
De eerste “echte”wedstrijd die
georganiseerd is was de KNKB
Dames Hoofdklasse wedstrijd op
zaterdag 12 mei. Net als
voorgaande jaren werden de
prijzen beschikbaar gesteld door
Tiedema Droog & Lek Techniek.
Op zondag 13 mei was er de
eerste ledenpartij (Lachende Koe
Partij) waarbij er gestreden werd
om dinerbonnen.
Zondag 20 mei waren de KNKB
welpenjongens te gast in Baard.
Geert Reitsma, Klaas Gerrit
Meulenaar en Dedmer Bouma
hebben aan deze wedstrijd
deelgenomen maar hadden helaas
geen prijs.
Ook de Chaffeurspartij en de
Skipperpartij zijn dit jaar weer
georganiseerd. Dit jaar is er voor
een andere opzet gekozen bij de
Skipperkpartij. Iedereen mocht
meedoen en je kon je per partuur
opgeven. Met 60 kaatsers die
kaatsten in een A, B en een
Damesklasse werd het een groot
succes.
Het nachtkaatsen stond dit jaar op
1 september op de agenda. De
schilders Eppie Veenstra en Siebe
Walinga hadden voor mooie
bekers bij de jeugd en BBQ
pakketten
bij
de
senioren
gezorgd.

Bij het Peloten heeft de
peloteploeg zich dit jaar net
kunnen handhaven in de B-poule
en
op
de
friese
kampioenschappen werd er in de
2e omloop verloren van Dronrijp.
Uitslag Chauffeurspartij
Jeugd
1e
Dedmer Bouma &
Kayleigh Folkerts
2e
Durk Hoogma & Mirjam
Safrie
3e
Jildert Dijkstra & Rike
Koldijk
4e
Jens Jepkema & Anne
Rinske Spoelstra
Senioren
1e Gerrit Meulenaar & Tsjeard
Wassenaar
2e Thomas vd Meer & Marijn
Meijberg
Uitslag Skipperke Partij
Dames
1e
Yne Binnema, Baukje de
Vries en Gerbrich de Vries
2e
Ymkje Zijlstra,Gerhardina
Tolsma en Thea Viëtor
A-Klasse
1e
Thomas vd Meer, Siebe
Walinga en Rein Tiedema
2e
Peter Tolsma, Alfred
Postma en Willem Fopma
B-Klasse
1e
Wouter Hylkema, Feite …
en Sjaak ….
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2e
Anko Baarda, Ebe Brander
en Jelle de Hoop

2e
Klaas Gerrit Meulenaar &
Gerrit Meulenaar

Uitslag Schilderspartij
(nachtkaatsen)
Jeugd
1e
Stefan vd Meer & Amarins
Heida
2e
Geert Reitsma & Marieke
Meijberg
3e
Reinder Dijkstra & Natasja
Lameijer

Poule D
1e
Geert Reitsma & Siemen
Reitsma
2e
Jan Reitsma & Ronald
Orré
Poule E
1e
Amarins Heida & Jan
Franke Heida
2e
Djurre Oostra & Yne
Binnema

Senioren
1e
Siebe Walinga & Baukje
de Vries
2e
Klaas Hoogma & Agnetha
Jutte
3e
Jildert vd Werf & Yne
Binnema
4e
Flip Lameijer & Leanne
Ambrosio

Uitslag Jeugdcompetitie
1e
Kayleigh Folkerts
2e
Silke Tiedema & Ayolt
Oostra
4e
Klaas Gerrit Meulenaar
5e
Reinder Dijkstra
6e
Marike Meijberg

Uitslag Hoogma Ouder-Kind
Partij
Poule A
1e
Silke Tiedema & Rein
Tiedema
2e
Jildert Dijkstra & Jouke
Bonekamp
Poule B
1e
Duncan Folkerts & Tine
Spoelstra
2e
Sabrina Lameijer &
Agnetha Jutte
Poule C
1e
Stefan vd Meer & Thomas
vd Meer
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woning is vervangen zodat het
geheel weer klaar is voor het
komende winterseizoen.

STICHTING
DOARPSHûS BAARD
kaartklup
"net te let"

Dit jaar hebben we opnieuw een
verzoek tot subsidie ingediend tot
het opknappen van het Dorpshuis
bij de gemeente Littenseradiel.
Het is hoog nodig en zonder
subsidie toezegging van de
gemeente kunnen wij ook geen
gelden van derden krijgen, dus
het valt en staat met de houding
van de gemeente. Maar helaas,
wij
zijn
wederom
op
de
wensenlijst geparkeerd door de
gemeente, men wil wederom
geen subsidie verstrekken aan het
opknappen van ons Dorpshuis.
We zijn weer terug bij af en
moeten wachten tot we volgend
jaar opnieuw aan de beurt zijn bij
het verdelen van de subsidies.
Maar wachten en niets doen kan
niet, sommige zaken moeten
aangepakt! Het meest urgente
was de elektriciteit en daarvoor is
nu
de
opdracht
verstrekt.
Afgelopen zomer is het nu volledig
aangepast en vernieuwd zodat we
weer aan de wettelijke eisen
voldoen. Ook de CV ketel in de

De klaverjasklup “Net te let “ set
wer útein
Leden en net leden binne
kommende winter wer wolkom
op de kaartjûnen fan’e
klaverjasklup. Wy begjinne yn
septimber en slute it kaartseizoen
ôf, ein maart mei in jûn
maatklaverjassen.
Jo kinne lid wurde foar € 7.50 yn’t
jier. Meidwaan kostet foar
leden € 3.50 per kear en foar net
leden is dat € 5.00.
Der wurdt kaarten op de folgjende
datums:
28-09-2012
12-10-2012
26-10-2012
09-11-2012
23-11-2012
07-12-2012
21-12-2012
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Maatklaverjasse
Kompetysje
Kompetysje
Kompetysje
Kompetysje
Kompetysje
Maatklaverjasse

Wat een prachtige kleur heeft
pompoen en het is ook super
gezond. Pompoen bevat veel
vezels en is goed voor je ogen net
als bij wortels. Ook kleurt ie leuk
bij de voordeur(als je niet weet
wat je er mee moet) In dat geval
volgt hier een idee

Fierder yn 2013:
04-01-2013
18-01-2013
01-02-2013
15-02-2013
01-03-2013
15-03-2013
29-03-2013

Kompetysje
Kompetysje
Kompetysje
Maatklaverjasse
Kompetysje
Kompetysje
Maatklaverjasse

70 gr boter(liefst roomboter)
1 ui
Knoflook
1 kleine wortel
1 stengel bleekselderij
100 gr spekblokjes
600 gr pompoen
1,5 l bouillon
500 gr risottorijst
Peterselie
Parmezaan

Wy hoopje dat jo ek dit
kaartseizoen wer komme en
winskje jo alfêst noflike
kaartjûnen ta. Wy begjinne ek dit
jier de lêste freed yn septimber,
dan komme wy net yn konflikt mei
de krystmerk.
It bestjoer
Y. Valk
H. Jongsma- de Vries

Bereiding
De helft van de boter verhitten en
daarin de spekjes, dan ui,knoflook
wortel en bleekselderij toevoegen
en even laten bakken. Doe er de
risotto bij en laat even een
minuutje meebakken tot het een
beetje knispert en wat boter heeft
opgenomen.Voeg
de
pompoenblokjes toe met 2,5 dl
boillon en laat even zachtjes
koken.
Schenk de wijn erbij en laat deze
verdampen. Nu komt de kunst.
Laat de bouillon op het fornuis
staan en giet er steeds een flinke
soeplepel bij, je gaat dan roeren
met een houten spatel tot het
vocht opgenomen is. dit herhaal
je tot de bouiilon op is, het duurt

lekker ite mei esther

Pompoenrisotto
Voor
de
pompoenliefhebber
breekt een goed seizoen aan, ik
vind het echt bij de herfst passen.
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ongeveer 20/25 min en de risotto
is gaar als ie wat glazig ziet en
geen vocht meer opneemt.
Schep dan de rest van de boter,
de peterselie en de parmezaan
door de risotto en bestrooi met
versgemalen peper.

jaren een dag in Baard om de
aangemelde schoorstenen schoon
te maken.
Wil je ook dat hij bij jou komt?
Meld je dan voor 10 oktober a.s.
aan bij Pim Astro.
Tel.
341267
of
pim.astro@gmail.com
en
dan
regelen we een datum.

Veel plezier en oefening baart
kunst….
Esther

de sooscommissie
Op donderdag 4 oktober gaan wij
weer van start met de soos om
14.00 in It Skipperke.
Iedere Baarder van 55 jaar
en ouder is welkom. Wij rekenen
wederom op gezellige middagen.
Leuke verhalen zijn welkom.
Er komt geen briefje meer in de
brievenbus dus noteer alvast de
volgende data in de agenda:

oproepbaard
Schoorsteenveger
De zomer is weer voorbij, de tijd
voor
de
warmte
van
de
houtkachels komt weer aan. Net
als vorige jaren, willen we ook dit
jaar de schoorsteenveger laten
komen. Het rookkanaal van de
(hout-) kachel dient zoals je weet
regelmatig schoongemaakt te
worden, om het risico van brand
te verkleinen.

donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag

Schoorsteenbedrijf Dijkstra uit
Grouw is een erkende firma, die
na afloop van het werk een
certificaat afgeeft. Hij komt al

4
8
6
3
7
7

oktober 2012
november 2012
december 2012
januari 2013
februari 2013
maart 2013

Net stinne.......derhinne!
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selfstannigens, of, no ja toemar,
mear gearwurkje, hat fan ’t
maitiid sûnder al te folle misbaar
in oare koers ynsetten. It hat grif
ek mei sinten te meitsjen, want it
biedwurd is no dat we de boel ek
wol opheffe kinne. Men hat de
plattegrûn derby
pakt,
mei
wetterfêste stift in stikmannich
streken set en no meie wy der
fan ’t winter mei syn allen wat fan
sizze. Guon doarpen sille dan
aanst by Súdwest heare, of krekt
by Noardwest, of faaks by
Ljouwert, al nei gelang jo plakje
ûnder as boppe de streek.
Ik moat earlik sizze, dit giet mij
allegear krekt wat te rap. Ik fûn it
no krekt sa aardich dat wy ús hjir
yn de feilichste gemeente fan
Nederlân net folle oanlutsen fan
skaalfergrutting en marktwerking.
No ja, we moasten wat fierder
tôgje mei it snoeihout en ek oan
mear dingen koene je merke dat it
allegear wat krapper waard, mar
dat it no samar oan in
opheffingsútferkeap ta wêze soe
dat wol my súver net oan.
Wy hjir yn Baard soene neffens de
plannen by de gemeente Ljouwert
ynkwartierd wurde. No wit ik net
oft men dêr yn ‘e haadstêd wol op
sit te wachtsjen, se sjogge ús
oankommen mei ús praatsjes. Wy
ha hjir altyd wend west ús eigen
saakjes wat te regeljen en neffens
my moat dat moai sa bliuwe.
Gean mar nei, wy richtsje hjir in
iisklub op en prompt begjint it

frije kollum

Heel Gallië?
In jier as wat lyn stie der yn de
Baarder Kat in ynstjoerd stik oer
San Marino, miskien wit de lêzer
dat noch. San Marino, dat lytse
krigele berchsteatsje earne yn
Italië dat him ûndanks Europeeske
skaalfergrutting noch altyd skoan
allinne rêde kin. De skriuwer fan
dat stikje woe ha dat wy hjir yn
Littenseradiel ek mar dy kant út
moasten, in soarte fan frijsteat
foarmje. Wy soene hjir dan los fan
de
NAVO
en
it
Eurovisie
Songfestival moai ús
eigen
saakjes wat beplúzje kinne,
sûnder bot lêst te hawwen fan in
oar.
Sûnt dat wy dat stikje lêze koenen
is der in bulte feroare yn de wrâld.
Wy hawwe in bankekrisis hân, in
eurokrisis en in kabinetskrisis. Wy
hawwe Gryken helpe moatten,
Spanjoalen en oar Súd-Europeesk
folk. En fan de weromstuit binne
no de sinten hast op. Ek ús eigen
gemeente, dy ’t ferline jier noch
manmoedich
spruts
fan
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winters wer te friezen, kom dêr
mar ris om yn de grutte stêd.
Né, wy Baarders moatte
mar
gewoan wat op ús sels bliuwe, dêr
rêde wy ús grif mei. No ja, en
mocht it dan wier net oars kinne,
as it nypt en wedernypt, wêrom
soene wy dan by Ljouwert
moatte? Wêrom dan net trochpakt
en fuort mar oanslúting socht by
Amsterdam? Dat is teminsten in
echte stêd. Of Den Haag, dan
sitte we ek noch moai ticht by it
fjoer!
Ik wit it goed makke, as it sa fier
is dan slúte wy ús oan by Sint
Eustatius, Saba as Sint Maarten.
Dat binne fansels ek mar wat
sabearre gemeentes mar it waar
is dêr wol stikken better as by
ús……

bezig zijn. Voor de komende tijd
gaan we ons in ieder geval bezig
houden met:
1. Oogstdag
Naar aanleiding van de klachten
over appel-overlast aan de
Faldenserwei
zijn
we
gaan
nadenken over hoe we een
positieve wending zouden kunnen
geven aan deze overvloed aan
fruit. Daaruit werd het plan van
Baards
allereerste
oogstdag
geboren! Op 22 september is bij
Betty de Jong, Fâldenserwei 15
de allereerste Baarder Fruit
Oogstdag vanaf 15.00 uur!
Gezamenlijk plukken we daar het
aanwezige fruit en verzamelen de
appels en de peren. Ook kan
iedereen die zelf appels en peren
kwijt wil, deze op die dag van 1517.30 bij ons komen inleveren.
Koffie en thee staan klaar en een
versnapering om alvast in een
fruitige stemming te komen (nee,
het is geen appelcider)Waarom
fruit
inleveren???
Op
25
september brengen wij al het
ingeleverde
fruit
naar
Tzummarum, waar alleen op deze
dag een mobiele persmachine
(meer info zie www.mobipers.nl)
aanwezig is, die rouleert door heel
Nederland.
Deze
machine
verwerkt het ingeleverde Baarder
fruit tot overheerlijk Baarder
appel/perensap
wat
in
5literpakken wordt afgeleverd. In
plaats van overlast levert het fruit
nu dus sap op! Prijs is 1 euro per

feriening fan
doarpsbelang baard
De Tuskengearkomste is alweer
een hele tijd geleden, hoog tijd
voor een update waar we van
Dorpsbelang Baard allemaal mee
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liter. Bestellen/aanvragen graag
meteen bij het inleveren van het
fruit. Geen fruit om aan te leveren
en toch een pak sap willen
proeven? Kom langs en geef je
bestelling op. Fruitleveranciers
hebben voorrang en daarna is het
wie het eerst komt…. Welkom op
de Oogstdag allemaal!
2. Verkeerscommissie

3. Gezamenlijk
opstellen
nieuwe dorpsvisie
Gezamenlijk nadenken over een
dorpsvisie, wat is daar nu het nut
van? Gezamenlijk bedenken waar
je met zijn allen als dorp naartoe
wilt werken, dat klinkt al een stuk
concreter! Hoe zien wij Baard
tussen nu en 10 jaar? De eerder
opgestelde Dorpsvisie is intussen
aan vernieuwing
toe.
Deze
vernieuwing willen wij graag
invullen samen met de inwoners
van Baard. Maar hoe pak je nu
zoiets aan? Ons doel is in
“keukentafelgesprekken”
de
meningen en wensen voor het
dorp van alle Baarders te
inventariseren. Deze gesprekken
vragen
een
gedegen
voorbereiding en ook hebben wij
hulp nodig om de gesprekken in
goede banen te leiden. Dit willen
wij graag in een commissie
oppakken. We krijgen gedurende
het proces ondersteuning van een
organisatie die ervaring heeft met
het opstellen van dorpsvisies,
Doarpswurk.
Met
de
voorbereidingen willen wij graag
in oktober starten. Ondanks een
aantal spontane aanmeldingen
tijdens de Tuskengearkomste kan
ook deze commissie nog wel
versterking gebruiken. Meld je
dus snel aan!
Tot zover de “werkgebieden” voor
de
komende
tijd.
Het
voorbereiden van de komende
algemene ledenvergadering doen

Verkeersoverlast is een naar
verschijnsel in veel dorpen, en
ook
in
Baard.
De
probleemgebieden lijken intussen
helder, maar wat kunnen we als
inwoners van Baard doen aan
hardrijders, onveilige situaties?
Wat kunnen we zelf op touw
zetten,
welke
andere
mogelijkheden zijn er? Dat dit niet
zonder reden is werd onlangs
helaas opnieuw onderstreept door
het ernstige ongeluk waarbij
Anouk Tiedema ernstig gewond
raakte.
Wij
willen
als
bestuursleden van Dorpsbelang
Baard
Anouk
alle
sterkte,
beterschap en goeds wensen op
haar lange weg naar herstel. We
willen graag in oktober starten
met onze verkeerscommissie, die
zich met deze zaken gaat
bezighouden.
Vanuit
de
Tuskengearkomste meldden zich
al de eerste deelnemers, maar er
kan gerust nog wat versterking
bij! Gaat de veiligheid in Baard je
aan het hart? Meld je dan snel
aan!
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we tussen de bedrijven door ook
nog. Deze is pas 29 november,
maar voor je het weet, is het
alweer zo ver! Houd de avond
alvast maar vrij in de agenda. Tot
ziens
allemaal
op
de
jaarvergadering donderdag 29
november op de bovenzaal in Het
Skipperke!
Namens
Dorpsbelang Baard,
Mathilda de Lang.

Wie
komen
ervoor
in
aanmerking?Zij die door hun
leeftijd kwetsbaarder zijn voor
griep, nl. 60 jaar of ouder. Of
diegenen die in het verleden een
ziektegeschiedenis hebben gehad
waardoor griep extra vervelend
kan uitpakken:
bijvoorbeeld
longontsteking,
harten
vaatziekten, astma/copd, diabetes
mellitus2,
chronische
nierinsufficientie.
Over
het
algemeen zijn deze patiënten al in
beeld bij uw huisartsen praktijk en
ontvangen zij een uitnodiging.
Ook als u zelf graag een
vaccinatie
ontvangt
kunt
u
komen; deze wordt echter niet
door uw verzekeraar vergoed
maar u krijgt dan van ons een
nota.
Het is mogelijk om thuis geprikt te
worden indien u moeilijk naar de
praktijk kunt komen; belt u dan
even met de praktijk? Ook
wanneer u de 30ste oktober
verhinderd bent kunt u een
andere afspraak maken.

spreekuur
Berichten uit de dokterspraktijk.

Sinds juli 2012 is onze praktijk
weer goedgekeurd door de
beroepsorganisatie en mag de
praktijk het kwaliteitskeurmerk
voeren.
We
hebben
een
televisiescherm in de wachtkamer
gekregen om de patiënten beter
te kunnen informeren; tevens is er
een nieuwe sterilisator in de
praktijk
werkzaam,
om
instrumenten verpakt steriel te
kunnen houden.

Na een heerlijke zomer breekt de
herfst weer aan! En dat brengt
ons direct op een onderwerp
waarmee we te kampen kunnen
krijgen als de herfststormen om
ons heen razen: de griep. Op 30
oktober kunnen belangstellenden
vanaf 17.00 tot 19.00 uur hun
jaarlijkse griepvaccinatie komen
halen in de praktijk aan de Skans
4 te Winsum.
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U heeft misschien ook gelezen dat
de praktijk zelf ECG’s kan maken
die beoordeeld worden op de
afdeling cardiologie in het MCL.
Een service dicht bij huis!

kwijt
op
onze
email,
hbbergwerff.baard@planet.nl.
Met
vriendelijke
A.Bergwerff- de Boer

De samenstelling van het team is
behoorlijk gewijzigd. Er werken
twee huisartsen op reguliere basis
mee, dokter Doornweerd en
dokter Steenhuizen. Zij vullen de
werkzaamheden aan van uw
eigen huisarts. Hierdoor is er
continuïteit van zorg en kunt u
rekenen op bekende huisartsen.
Indien u persé door dokter
Bergwerff gezien wilt worden dan
zal de assistente dit verzoek
honoreren.

groet,

openbare basisschool

Speciale start op I.B.S. de Stjelp.
Na een fantastische laatste
schooldag , compleet met een
echte botenrace, dook iedereen
de vakantie in. Zes weken later, 3
september , kwam elk met
speciale ervaringen , uitgerust,
gegroeid en met een frisse kleur
weer naar “de Stjelp”, waar de
planten in de tuin welig tierden en
de kippen fiks waren gegroeid.
De eerste dag stond meteen in
het teken van “Viering”, een van
de vier basisactiviteiten binnen de
school , sinds onze school een
“Jenaplanschool” is.Omdat we dit
jaar met name aandacht willen
schenken aan dit onderdeel
starten we met het maken van
een gezamenlijke vlag voor elke
lokaalgroep. Alle kinderen , groot
en klein door elkaar hebben een

Vanaf 2013 is de praktijk en
apotheek van maandag tot vrijdag
het gehele jaar door geopend.
Door de twee andere artsen is het
mogelijk 5 dagen in de week
huisartsenzorg te bieden, ook in
de vakantietijd. Voor de apotheek
zijn we nog op zoek naar een
nieuwe collega die het team van
Jantsje en Tineke kan aanvullen.
Onze doktersassistente Debora
Smits is met zwangerschapsverlof;
zij is 18 september uitgerekend en
we hopen dat zij een goede
bevalling en kraamtijd heeft.
Tot zover het nieuws uit het
doktershuis van Baard.
Als u eens iets specifiek wilt horen
langs deze weg kunt u uw vragen
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deel van een vlag getekend op
stof. M.b.v. ouders zijn deze
lapjes aan elkaar genaaid tot drie
kleurige vlaggen. Vlaggen worden
gebruikt wanneer het feest is:
wanneer er een leerling jarig is.
Zo kan iedereen zien dat er één
jarig is.
Binnen
het
Jenaplanconcept
hebben ouders een belangrijke
plek.
Naast
de
geweldige
ondersteuning van de al langer
bestaande ouderraad zetten nu
nog meer ouders zich in voor
verschillende zaken binnen en
buiten
de
school
(Ouderparticipatie). Zo was er
voor de vakantie een groep actief
in de schooltuin.De tuinbakken
staan vol met planten, groenten

en kruiden. In de tuin wonen de
kippen
in
een
prachtige
“kippenvilla”.
Om
beurten
verzorgen de leerlingen ( en in de
vakantie zij met hun ouders) voor
hun wel en wee.
In de vakantie hebben een stel
ouders een vertrek omgetoverd in
een heus “Oudercafé”. Voor
ouders is dit een plek om elkaar te
ontmoeten (met een kopje koffie
of thee). Belangrijke informatie,
tijdschriften en verslagen zijn op
een leesplank te vinden. Op de
eerste vrijdag is dit café op
verrassende wijze geopend . Na
de opening konden de ouders het
oudercafé in gebruik nemen. Zij
konden kennismaken met onze
nieuwe directeur, Feikje Toering.
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Zij is niet alleen directeur op onze
school, maar ook op die van
Winsum, Kubaard, Itens en
Wommels. Samen vormen wij
onderwijsteam 7. Dit is één van
de
zeven
clusters
binnen
samenwerkingsverband
“De
Gearhing”. Feikje is onze directeur
en Timo Reinink werkt voor dit
cluster
als
Manager
Bedrijfsvoering.
Door zo’n twintigtal ouders werd
gebruik
gemaakt
van
deze
gelegenheid ! Een groot succes
aldus de directeur.

Natuur en techniek, Verkeer
worden in deze thema’s verweven
. Bij het ene thema zal het accent
meer
liggen
op
het
vak
geschiedenis
(
thema
“Middeleeuwen”), bij een ander
thema zal er meer nadruk worden
gelegd op
Aardrijkskunde (
thema “Waar woon ik”). Elke
maand houdt één van de bouwen
(boven-,midden-,of bovenbouw )
voor alle andere leerlingen een
presentatie als afsluiting van hun
thema.
U ziet het, er valt genoeg te
vieren op school.
Over de andere basisactiviteiten
“werk”, “gesprek” en “spel” leest
u vast in één van de volgende
bijdragen.We houden u op de
hoogte van onze ontwikkelingen.

Vieringen kunnen op verschillende
momenten plaatsvinden. Behalve
St. Maarten, Sinterklaas, Kerst,
Pasen en de verjaardagen willen
we ook regelmatig stilstaan bij
bijzondere gebeurtenissen , die
tot een viering kunnen leiden
binnen de lokaalgroep of met de
hele school. We noemen dit het
zogenaamde “maatjeswerk”. Elke
oudere leerling wordt gekoppeld
aan jongere leerlingen. De oudste
draagt zorg voor de jongere
tijdens de vieringen.
Deze vieringen
kunnen heel
divers zijn: met elkaar spelletjes
doen, met elkaar knutselen,
zingen enz. Iedere maand is er
een viering.

Team I.B.S “De Stjelp” , Baard

TOaNiELfERiENIGING
"In Goed Begjin"

Bij Jenaplan neemt
Wereld
Oriëntatie een speciale plek in. Er
wordt een aantal weken gewerkt
aan een thema. De vakken
Aardrijkskunde,
Geschiedenis,

Wat hadden we er een zin in op
vrijdag
13
juli.
Een
leuk
programma op een leuke locatie
en ruim 60 aanmeldingen! Maar
helaas het zomerweer werkte niet
19

mee en hebben we het helaas af
moeten blazen. Een nieuwe
datum moest gepland maar met
de naderende vakanties moesten
we het over de vakanties heen
tillen en kwamen we uit op vrijdag
31 augustus 2012. Het leek
allemaal te lukken, er was zelfs
volle maan voorspeld. Ondanks
enkele afzeggingen en aanpassing
van het programma, (o.a. doordat
het sneller donker is) hadden we
de boel weer geheel op de rit.
Totdat in de nacht van donderdag
30 aug. op vrijdag 31 aug. zo'n 70
mm
regen
naar
beneden
kwam...... Al vroeg in de ochtend
kwamen de eerste mailtjes van
ongeruste
bestuursleden,
we
moesten snel overleggen en
realiseerden ons dat het van de
gekke zou zijn als we het door
lieten gaan. Dus wederom geen
Simmerwille. We hebben het
geheel
doorgeschoven
naar
volgend jaar en hopen dan dat 3maal scheepsrecht is! Wij houden
jullie op de hoogte. Nu als eerste
op de agenda de jaarvergadering
op donderdag 15 november.

DE MERKECOMMISSIE
Zo de zomer zit er alweer op. De
kinderen zijn weer naar school en
de herfstactiviteiten beginnen
allemaal weer. Het is dus alweer
een paar maanden geleden dat de
Baarde
Merke
2012
heeft
plaatsgevonden. We kijken terug
op een zeer geslaagde Merke met
toch gelukkig nog een beetje goed
weer. Alleen was het jammer dat
het regende met het kaatsen.
Maar goed, we konden droog
zitten
in
de
aangeschafte
legertent. Deze kwam nu erg
goed van pas.
Op donderdagavond zijn we
gestart met de puzzelrit en de
kinderspelletjes op de kamp. Bij
het sjoelen (groep 1 en 2 was
Eliza de Roo de beste! Heel goed
gedaan! Alle andere kinderen
hadden natuurlijk ook een klein
prijsje.
Bij het rollator racen van Groep 3
t/m 8 ging het hard tegen hard
(racen dan hé). Het was soms wel
eens lastig dat de wielen van de
rollator een andere kant op
wilden, maar het was erg leuk! De
1e prijs was voor Duncan & André!
Die hebben in de finale met een
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wiellengte gewonnen van Stefan
en Marike.
Ondertussen was de puzzelrit ook
gestart….De eerste auto was vrij
vlot terug…maar voordat de
laatste auto terug was?? Nou dat
duurde wel even, verdwaald?
Toch weer het kaatshokje in Itens
open?? Onderweg nog koffie
gedronken?? Maar uiteindelijk
gelukkig allemaal weer in Baard,
daarna noch een kleine quiz om
het puntenaantal nog even te
kunnen
opkrikken.
De teams die dat het beste
hebben gedaan waren:
1. Team Edwin
77 punten
2. Team Elze
74 punten
3. Team Jan
70 punten

B klasse jeugd
1e prijs: Kayleigh Folkerts
2e prijs: Famke Hoogma
3e prijs: Marike Meijberg
4e prijs: Amarins Heida
Ook verder op de dag was het bij
tijd en wijle een waterballet! Bij
de jongeren/volwassenen waren
de kaatsprijzen voor:
A klasse
1e prijs: Thomas van der Meer
Christiaan Bergwerff
2e prijs: Rein Tiedema
Bart Zijlstra
B klasse
1e prijs: Lucas Bouma
Leanne Ambrosio
Anouk Tiedema

Het was wederom een erg leuke
puzzelrit.
Vrijdagochtend vroeg kaatsen!
Eerst voor de kinderen en later de
rest. De kinderen zagen niet
zoveel van de ballen, omdat de
regen met bakken naar beneden
kwam! Zo jammer, maar goed ze
hebben zich er goed doorheen
gekaatst .
Ook verder op de dag was het bij
tijd en wijle een waterballet! Bij
de jongeren/volwassenen waren
de kaatsprijzen voor:

2e prijs: Renzo Ambrosio
Yne Binnema
Tessa van der Meer
1e prijs verliezersronde:
Klaas Bouma
Marjolijn Kremer
Elze Pijlman
En dan net als je denkt: “het
wordt vandaag niet meer droog,
wat gaan we met de BBQ doen??”
Kwam gelukkig de zon er door!!
Na de BBQ de “Baard Loves
Holland Quiz”. De teams waren
ook hier erg fanatiek!! Geloof niet
dat de kookwekker in de bom het
helemaal goed deed. Ook de
boxen werkten niet goed meer, te

A klasse jeugd
1e prijs: Stefan van der Meer
2e prijs: Duncan Folkerts
3e prijs: Sabrina Lameijer
4e prijs: Durk Hoogma
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hard gestaan, konden ze niet
goed tegen. Al met al was het erg
geslaagd, een beetje chaotisch
dus ben ik kwijt wie er ook al
weer gewonnen hebben. Daarna
is er heerlijk gedanst op de
muziek van “The Chief”. Vooral
“de oudere jeugd” heeft zich hier
op uit geleefd!

Na nog even gezweefd en wat al
niet meer, was het om half 11!
Tijd voor de verloting.
Tijdens de verloting zijn niet alle
prijzen eruit gegaan. Er zijn nog
drie over, mochten jullie de
lootjes nog hebben…:
Pannini Toaster
597 groen
Papierversnipperaar
641 geel
Intex luchtbed
964 wit.

Op zaterdagochtend was het tijd
voor de brunch! Deze ging er ook
wel weer goed in, even goed
brunchen, want ook de zeskamp
stond op het programma! Ja en
daarvoor moest men natuurlijk
wel in vorm zijn.
De zeskamp was ook een succes,
na de brunch bleven er een boel
hangen op de kamp om te kijken.
De
zeskamp
is
uiteindelijk
gewonnen door het team De
Stroopwafels: Jos Verweij, Jelmer
de Jong, Durk Hoogma, Jildert
Dijkstra
en
Klaas
Gerrit
Meulenaar. De taart was zomaar
op!! Daarna werden de eerste
biertjes op de kamp genuttigd in
de zon. Super.
Om zeven uur tijd voor het
petjeballen, pfff
het niet te
geloven hoeveel of daar door de
“grutten” gesjoemeld wordt! En
maar achter elkaar kruipen en
doorlopen. Ik denk erover om het
veld volgend jaar nog korter te
maken (hahaha). Bij de kinderen
heeft Kayleigh een overheerlijke
taart gewonnen. En bij de
“grutten” is deze gewonnen door
Suzanne de Jong.

Af te halen bij Merie. Als de
lootjes al in de prullenbak liggen
dan komen deze prijzen volgend
jaar met de Merke wel weer terug
in de verloting.
Merke 2013
OPROEP OPROEP OPROEP!!
Dan over de volgende Merke
gesproken. Ik heb tijdens de
afsluiting van de Merke van 2012
al een oproep gedaan om de
commissie te komen versterken.
Dat geldt nog steeds! We zijn na
de Merke tot de conclusie
gekomen dat we eigenlijk een
breeder draagvlak voor de Merke
zouden moeten creéren. We
horen toch vaak dat velen wel iets
willen doen, maar liever niet in de
commissie te willen. In de
commissie van nu zitten nog maar
3 mensen. Dat zijn Helena, Ida en
Merie. Allereerst zoeken we
daarom 2 mensen erbij in de
commissie! Waarom? We willen
graag in sub-commissies en/of
duo’s/trio’s gaan werken. Eigenlijk
gebeurt dat nu ook al een beetje.
De kaatsclub regelt het kaatsen
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al, school assisteert ook al bij de
spelletjes op school. Als er 5 in de
commissie zitten kunnen die als
aanspreekpunt
fungeren.
We zoeken dus vrijwilligers voor:
Legertent
opzetten/afbreken,
Kamp en parkeerterrein versieren,
mede-lijst lopers, kinderspelletjes
regelen, Brunch regelen (daar
hebben zich al vrijwillgers voor
aangemeld,
helemaal
top!),
Zeskamp op zaterdag, opruimen,
prijzen kopers voor de verloting.
Nou ik zal vast nog wat vergeten
zijn, maar het houdt wel in dat er
nogal wat mensen nodig zijn.
Maar als iedereen zijn steentje
bijdraagt, dan wordt het ook voor
de mensen die in de commissie
zitten een stuk lichter.
Het zal duidelijk zijn, dat zoals we
er nu voor staan, wij met z’n
drieën geen Merke kunnen
organiseren. Dus wie wil helpen,
mail het even naar Merie! En geef
ook even aan wat je zou willen
en/of kunnen doen!! Wij rekenen
op jullie!

BAARDgenoten
Vanaf 28 juni zijn Johannes de
Groot(34) en Szabina Simon (28),
in Baard komen wonen aan de
Fâldenserwei 17.
Hiervoor hebben ze ruim 2 jaar
samengewoond
in
Winsum.
Johannes is geboren en getogen
in Winsum en Szabina is geboren
in Hongarije.
Johannes is leidinggevende in een
Poeisz supermarkt in Leeuwarden
en
Szabina
is
incassomedewerkster
bij
een
incasso- en deurwaarderskantoor.
Ze zijn nu druk bezig met de
verbouwing van hun nieuwe
woning.
In
een
volgende
BaarderKat zullen ze zich wat
uitgebreider aan ons voorstellen.
Wij wensen hun beide veel
woonplezier in Baard.

Namens de Merkecommissie,
Merie
marjankoldijk@gmail.com
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BAARD digitaal
Wêr yn Baard?
De Baarder Kat giet mei de tiid
mei. Neist it papieren eksimplaar
dat fjouwer kear yn it jier útkomt
is op Baard.frl in digitale ferzje te
finen.
De Katten fan maart en juny 2012
kin je der ynleze en dit nûmer fan
nei de simmer, dat tradisjoneel
letter komt, stiet der ek by.
Prachtich foar Baarders en
bûtenBaarders dy’t op de hichte
bliuwe wolle.
Op de webside Baard.frl stean ek
moaie foto’s, aktuele saken en
baardata. Nijsgjirrich om ris nei te
sjen.

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 bijzondere
bloembak bij de kat....
Geen winnaars!!!
helaas, volgende keer beter!
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nodig. Eind september ontvangen
alle 11.000 leden van Rabobank
Leeuwarden-Noordwest Friesland
een uitnodiging om te stemmen.
Dit
gaat
via www.rabobank.nl/lnwf.
Hoe
meer stemmen, hoe beter onze
kansen. Dus, bent u zelf lid of
kent u mensen die lid zijn van de
Rabobank Leeuwarden-Noordwest
Friesland, maak ze enthousiast en
zorg dat zij gedurende de
stemperiode van 1 t/m 19 oktober
gaan stemmen op ons project.
Want stemmen zijn geld waard.

speeltuincommissie
"'t hofke"
Beste lezer(s),
Zoals al in een eerdere Baarder
Kat te lezen stond is de
speeltuincommissie bezig met
plan om de speeltuin stevig te
renoveren. Natuurlijk is hiervoor is
veel geld nodig.
De gemeente Littenseradiel heeft
hier al een bedrag beschikbaar
gesteld. Dat is echter nog lang
niet genoeg. We zijn dus volop
bezig met fondsen aan te
schrijven om her en der subsidie
los te peuteren. Één van die
fondsen
is
het
Rabobank
Coöperatiefonds. Onze aanvraag
heeft geleidt dat ons project is
genomineerd voor 3000 euro!
Maar een nominatie betekent
helaas nog geen bijdrage. Om een
nominatie om te zetten in een
bijdrage, is het van belang zoveel
mogelijk stemmen te verzamelen!
Hierbij hebben wij de hulp van de
Baarder Kat lezers (en vrienden
van de Baarder Kat lezers) hard

Bij voorbaat dank,
Speeltuincommissie ‘t Hofke
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B A A R D A T A
Zat. 22 sept.
15.00 uur
Faldenserwei
Oogstdag  Ver. van Dorpsbelang
Vr. 28 sept.
20.00 uur
‘t Skipperke
MaatklaverjasseKlaverjasklup “Net te Let”
Za. 29 sept.
Gele Buorren
Opening Meubelstoffeerderij AS
Do. 04 okt.
14.00 uur
‘t Skipperke
SoosmiddagSooscommissie
Vr. 12 okt.
20.00 uur
’t Skipperke
Kompetysjeklaverjasse Klaverjasklup “Net te Let”
Zo. 14 okt.
09.30 uur
Herv. Kerk Baard
Streekdienst,U ZwagalKerkenraad v.d. Streekgemeente
Vr. 26 okt.
20.00 uur
’t Skipperke
Kompetysjeklaverjasse Klaverjasklup “Net te Let”
Do. 08 nov.
14.00 uur
‘t Skipperke
SoosmiddagSooscommissie
Vr. 09 nov.
20.00 uur
‘t Skipperke
Kompetysjeklaverjasse Klaverjasklup “Net te Let”
Do. 15 nov.
op tijd
kopij bij Anke Roorda
Inleveren kopij Redaksje Baarder Kat
Do. 15 nov.
Volgt
‘t Skipperke
Jaarvergadering Toneelvereniging “In goed begjin”
Zat. 18 nov.
Weekend
Parkeerplaats bij de brug
De oudpapiercontainer staat erweer  Ver. van Dorpsbelang
Vr. 23 nov.
20.00 uur
‘t Skipperke
Kompetysjeklaverjasse Klaverjasklup “Net te Let”
Zon. 25 nov.
09.30
Herv.Kerk Baard
Str.dienst Gedachtendienst ds.Post-KnolKerkenraad v.d. Streekgem.
Don. 29 nov.
Volgt
‘t Skipperke
Jaarvergadering  Ver. van Dorpsbelang
Don. 06 dec.
14.00 uur
‘t Skipperke
SoosmiddagSooscommissie
Vr. 07 dec.
20.00 uur
’t Skipperke
Kompetysjeklaverjasse Klaverjasklup “Net te Let”
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