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redactie: 
Anke Roorda, Betty de Jong, Esther de 
Croon, Gert Zeijlemaker, Truus 
Huijbregts, Tina Hendriks. 
. WWW 
informatie: 
De Baarder Kat verschijnt vier maal per 
jaar (te weten rond 1 maart, 1 juni, 15 
september en 1 december) met de 
agenda, het nieuws en de activiteiten 

en / of bijeenkomsten van de 
stichtingen, verenigingen, commissies 
en clubs van Baard voor de 
eerstkomende drie maanden, 
aangevuld met ingezonden stukken, 
oproepen en redactionele artikelen, 
verzameld in een onafhankelijke krant. 
Kopij hiervoor dient het liefst vier 
weken voor de verschijningsdatum te 
worden ingeleverd bij voorkeur per e-
mail.  

De Baarder Kat wordt GRATIS verspreid 
onder alle inwoners van Baard en 
bezorgd bij actieve buiten-Baarders. 
Overige belangstellenden kunnen zich 
abonneren voor € 6,- per jaar, incl. 
verzendkosten. De Baarder Kat is ook 
digitaal te lezen. U gaat daarvoor naar 
de website: www.baard-frl.nl 
De redactie is niet aansprakelijk voor 
fouten in de tekst of de aangeleverde 

kopij en zij behoudt zich het recht voor 
deze te redigeren en zonodig in te 
korten.
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REDACTIONEEL 

 
Eind februari kopte de Leeuwarder 
Courant over de grieperige 
kwakkelwinter. Waarschijnlijk zijn 
ook in ons dorpje velen bezocht door 
de griep. Gelukkig worden de dagen 
al weer steeds langer, 

bloeien de sneeuwklokjes uitbundig 
en voelen de eerste zonnestralen 
steeds aangenamer.  
Nog even…de lente komt eraan! 
Straks staat alles weer volop in bloei 
en dartelen de lammetjes in de 
weilanden. Verjonging en 
vernieuwing…het hoort bij de lente. 
Zo lang kon menig Baarder niet 
wachten. Vóór de lente begint zijn 
diverse commissies, verenigingen, 

redacties, vernieuwd dan wel 
versterkt met nieuwe vrijwilligers: 
Bij Toanielverieniging ‘In goed begjin’ 
hebben Anne Marije Wiersma, Johan 
Harkema en Marga Saffrie de plaatsen 
ingevuld van Albert Bosscha en Tini 
Bijlsma. 
De Merke commissie is versterkt met 
Johannes de Groot en Ronald Orré. 
In de redactie van de Baarder Kat zijn 
de plaatsen van Pim en Froukje 
inmiddels opgevuld door 
Tina Hendriks en Truus Huijbregts. 

Er is zelfs een nieuwe actiegroep 
opgericht: ‘De bomenridders’! 
Dit frisse lentegevoel zet zich nog 
even door in de komende activiteiten: 
De stekjesdei en blomkemerk op 17 
mei. En de ROZE MERKE op 14, 15 en 
16 juni! De Toanielverieniging zit vol 
nieuwe ideeën en laat Simmerwille 
2013 dit keer vast niet in het water 
vallen. 
 
Helaas hebben we in de afgelopen 
winter ook afscheid moeten nemen: 
6 Januari is Hennie Wassenaar-
Venema na een lange strijd 
overleden. 
10 Januari hebben wij afscheid 
moeten nemen van Mara Martine Sita 
de Lang. 
Wij wensen de families veel sterkte 
met dit verlies. 

 
Verder staat er in deze Kat nog heel 
veel te lezen, o.a. over het 
‘reisverslag’ van de Baerder Keu’s, 
het uitgebreide verslag van de 
ledenvergadering van Doarpsbelang 
Baard, het verslag van de 
Ijsvereniging, de frije column, enz. 
Teveel om op te noemen. Hartelijk 
dank voor al deze inzendingen! Neem 
een kop koffie en geniet ervan! TH 
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REDACTIe 

 
 

 
 

 

 

Baarder Kat wint tredde priis 
 

De doarpskranten De Hiele 

Toer út Jorwert, De Baarder 
Kat út Baard en Nijs Dok út 

Winsum binne troch it 
gemeentebestjoer fan 

Littenseradiel nominearre 
foar de priis fan de bêste 

Frysktalige 

doarpssjoernalistyk. De priis 
fan fiifhûndert euro waard  

op  2 jannewaris, op de 
nijjiersresepsje fan de 

gemeente útrikt oan de 

doarpskrant fan Jorwert.  De 
Baarder Kat gong mei de 

tredde priis nei hûs!  

 De ‘Karkommisje Frysktalige 

doarpssjoernalistyk Littenseradiel’ 
dy’t alle bydragen besjoen 

hat, bestiet út Geartsje de Vries út 
Jorwert, Renske van der Meer-

Pasma út Mantgum en 

Jan Schotanus út Easterwierrum. 
De sjuery fûn it nivo fan de stikjes 

diskear behoarlik heech. Fan 

de trije nominearre stikjes leit it 
hiel ticht by inoar. 

De trije stikken dy’t nominearre 
wienen foar de priis binne ‘Vamos’ 

út Nijs.Dok; ‘Bewaar uwen hoed’ 
út  De Hiele Toer en ‘Heel Gallië’ 

út De Baarder Kat. De gemeente 
skreau de wedstryd út om it 

gebrûk fan it Frysk ekstra 

nijsgjirrich te meitsjen foar de 
skriuwers fan doarpskranten en 

doarpswebsiden. Om te bepalen 
wa’t de priis winne moast, binne 

de doarpskranten dy’t by de 
gemeente binnenkamen yn ‘e 

gaten hâlden. Skriuwers fan 

doarpskranten en –websides 
koenen harren Fryske stikken ek 

ûnder de oandacht bringe foar 
dizze priis troch se op te stjoeren. 

Wy wolle ús skriuwer tige tanke 
foar de ynset en foar de moaie, 

grappige en bysûndere stikken 
dy’t elke kear te lêzen binne  yn 

de Frije Kollum. 

 
 

 

 

De collecte voor de 

Dierenbescherming heeft in de 

week van dierendag jl. € 58,12 

ingezameld 
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Gemeente nieuws 

 

opgebracht in Baard.  
Een prachtig bedrag wat gebruikt 

zal worden voor dierenopvang De 
Wissel in Leeuwarden.  

De vaste trouwe collectant in 
Baard heeft aangegeven dat zij, 

door de aard van haar 

werkzaamheden, steeds meer 
moeite heeft tijd te vinden om te 

collecteren.  
Als zij werkt, zijn andere mensen 

vrij, en andersom.  

Zij zou het daarom geweldig 
vinden als iemand anders het 

stokje volgend jaar zou kunnen 
overnemen! 

Het alternatief is, dat er geen 

collecte plaatsvindt in Baard, dat 
zou erg jammer zijn.  

  
Mocht je dieren een warm hart 

toedragen en in de week van 
dierendag 1 tot 2 avonden een 

uurtje zou kunnen vrijmaken om 

te collecteren, dan nodig ik je van 
harte uit om dit aan mij te 

melden, zodat ik je volgend jaar 
kan inplannen.        

  

Miranda van der Poel       
Coördinator Collecte 

Dierenbescherming Mantgum en 
omstreken 

Mail: advies@mvanderpoel.nl  

 

 
 
 

 

 
Herindeling Littenseradiel 

 
De plannen voor herindeling van 

onze gemeente maakt de tongen 

los.  
Onderstaand berichtje haalde de 

Leeuwarder Courant en stond in 
Op ‘e Skille: 

 
Negen Baarders willen geen 

herindeling 

 
In Baard stemden 

donderdagavond negen inwoners 
tegen de herindelingsplannen van 

de gemeente Littenseradiel. 

Zeventien inwoners gaven aan dat 
een herindeling onafwendbaar is. 

Drie mensen stemden blanco. Als 
de herindeling dan toch doorgaat, 

dan willen negentien inwoners 
van Baard het liefst naar 

Leeuwarden. Drie Baarders kiezen 

voor aansluiting bij Súdwest-
Fryslân. Twee inwoners maakt het 

niets uit. 
 

AR 

mailto:advies@mvanderpoel.nl
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ijsvereniging baard 

 

 
IJsvereniging Baard 

 

Ús earste lustrum: de 
IJsvereniging Baard, bestiet dit 

jier al wer fiif jier. 
Fansels hoopten we ek dit jier wer 

op in froastperioade, sadat we op 
de iisbaan op de Kamp ride 

koene. Ein 2012 like it der noch 

net op: it wie sacht waar en de 
foarspellings fan Piet makken ús 

net sa optimistysk.  
Omdat we troch de sponsoraksje 

fan de  Poiesz aardich wat jild yn 

kas hiene, ha we yn ‘e 
Krystfakânsje alle leden útnoege 

om in middei mei ús mei te gean 
nei Thialf om dêr te riden. Dit wie 

in geweldich sukses. In protte 
leden hawwe harren oanmelden 

en hawwe op 27 desimber in 

sportive en gesellige middei op it 
keunstiis hân.  

Mar……ja hear, healwei 
jannewaris: It begûn te friezen! 

Moai yn it wykein koene de 

mannen fan de IJsvereniging de 
Kamp wer ûnder wetter sette. Op 

woansdeitemiddei koene de bern 
al ride. It iis wie fan prima 

kwaliteit. Der is wer in protte 
gebrûk makke fan ús baantsje. 

Redens mei nei skoalle en foar 
skoaltiid, yn ‘e pauze en nei 

skoaltiid ride. 

Jûns wie it ekstra gesellich, sa mei 
ferljochting en muzyk; faaks ek 

noch mei sûkelademolkeen der 
wat by.  

Op ‘e falreep, de lêste dei mei iis, 

sneon 25 jannewaris wie der in 
gesellige jûn mei in tocht en 

wedstriden foar de bern. De bern 
fan groep 1 en 2 en de bern dy’t 

net mei dwaan woene oan de 

wedstriden  koene rûntsjes ride en 
krigen nei elts rûntsje in stimpel 

op de kaart. Alle bern ha de 
stimpelkaart fol krigen en ha 

dermei in medalje fertsjinne. 
Der wiene sels bern dy’t op de 

efterkant fan de kaart trochgiene 

en wol tweintich stimpels  hiene! 
Dernei wedstriden foar de 

groepen 3/4, 5/6 en 7/8. Der 
waard fel striden en we ha  

ferskate spannende ritten sjoen. 

Foar alle dielnimmers wie der in 
medalje; mar dy fan de winners 

wie wat grutter en fan “goud” en 
“sulver”. 

 
Dit wiene de winners: 

Groep 3 en 4: 1e priis: Elisa de 

Roo, 2e priis: Silke Tiedema 
Groep 5 en 6: 1e priis: Dedmer 

Bouma, 2e priis: Famke Hoogma 
Groep 7 en 8: 1e priis: Hilda de 

Boer, 2e priis: Durk Hoogma 
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frije  column 

It wie drok en gesellich op de 
baan mei alle bern en supporters 

en der is flink gebrûk makke fan 
koek en sopie, wêr’t 

sûkelademolke, mar elk snert en 
broadsje woarst te krijen wiene 

Sneins begûn it hurd te teien en it 

iis wie gau fuort. As we dit stikje 
skriuwe, is it begjin febrewaris. 

Der soe noch wol in perioade mei 
iis komme kinne….., mar wy binne 

no al hiel tefreden oer dit 

winterskoft! 
 

Bestjoer IJsvereniging Baard  

 

Leefber 
 

Noch foar dat de earste skeppe de 

grûn yn gie stiene se der al. 
Grutte reklamebuorden, king size 

en full colour. De provinsje 
Fryslân jûchheide it ús ta: “Wy 

wurkje oan in leefber Dearsum”. 

Of it no komt fan myn kromme 
fantasy of fan it soarte fan boeken 

dy ’t ik op it stuit oan it lêzen bin, 
mar my skeaten fuortendaliks 

allerhande bylden yn ‘e kop. In 

leefber Dearsum? Wurdt dêr in 
wetterput slein sadat de 

ynheemske befolking no lang om 
let feilich drinkwetter krije sil? Of 

wurdt der in part fan de 
Dearsumer mieden sljochte sadat 

dêr ien kear yn it fearns jier in 

fleantúchje lande kin mei de 
meast needsakelike medyske 

help? In dak foar de skoalle? In 
klinykje mei twa bêden? Né 

fansels, de wurkelikheid is altyd 

krekt even wreder. De provinsje 
komt net mei in 

alfabetiseringsprojekt of in anti-
aids kampanje mar sil de 

Dearsumers foar útstjerren 

behoedzje mei in foech stikje 
asfalt en twa stopljochten. We 

hawwe it hjir wol oer de 
leefberens no? 

Mear as de helte fan de 
wrâldbefolking moat it deis roaie 

mei in ynkommen fan 2 Euro, gjin 

bonuskaart of airmiles. No hat ús 
regearing fan ’t hjerst beslúten 

om 1 miljard minder út te jaan 
oan de allerearmsten. Fan dit 

bedrach hiene wy 1,37 miljoen (!) 

minsken in jier lang in deistich 
bestean jaan kinnen, mar we 

dogge it net want we soene der 
ris in pear persint op êfterút 

buorkje kinne. Dat der oaren 
binne dy ’t dêrmei net in bytsje 

mar fuortendalik harren hiele 

ynkommen kwyt reitsje litte we 
mar even foar wat it is. 

Is dat no allegear de skuld fan dy 
lju dêr yn Dearsum? Mei harren 

stikje asfalt? Och heden, wie it 
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mar sa makkelik. Ja wis, der ha 
tiiden west dat in sljochtweihinne 

Dearsumer ko deis 2 Euro en 24 
sinten barde oan Europeeske 

subsidies, mear dus as mannich 
minskebern. Mar och, it jild wie 

der en jo binne in dief fan jo eigen 

ponge as jo je der net byjouwe. 
Is it dan allegear de skuld fan de 

provinsje? Welné, wat soe it. Dat 
jild kaam fan Europa en wie krekt 

as de Dearsumer kij al lang 

earmerke om bestege te wurden. 
Hie de provinsje it net yn 

Dearsum ferspikere dan hie dat 
allegear wer werom moatten op 

de grutte bult. Wy libje yn in brike 

wrâld en it hat net altyd doel en 
gean der tsjin yn. 

Mar no even werom nei it begjin. 
As jo witte dat jo buorlju de 

húshâlding mar amperoan 
draaiende hâlde kinne en je 

beslúte lykwols om foar grou jild 

jo foartún opknappe te litten dan 
is dat jo goed rjocht. Moaie strik 

dêrom en buorden by de dyk, 
troch de hokjesgeast en 

potsjespolityk kin men faaks ek 

net oars. Mar om dan fanôf de 
rizenbrijberch te roppen dat it jo 

om de leefberens te dwaan is dat 
is der yn myn eagen fier by troch. 

Ik gun Dearsum syn kreas 
opknapte oansjen mar sil tenei as 

ik dêr troch de buorren riid altyd 

even tinke oan dy oare plakjes 
wêr ’t ècht ferlet is fan wat mear 

leefberens. As jimme dat no ek 
dogge dan kinne wy skylk, hiel 

miskien, wat saken rjochtsette. 

Ds. Andries vd. Brink 
 

 
 

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!  
 

. 

Wêr yn Baard? 
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de oplossing fan de foarige 

kear wie: omheining 
kaatshok...  

 
geen winnaars dit maal, 

jammer volgende keer een 
nieuwe kans!! 

 

 
 

weromsjen nei 

baarders  

  
  

Berjocht út Frjentsjer 

 
It is hast 3 moanne lyn dat ik nei 

Frjentsjer ferhuze. Nei 55 jier yn 
Baard in hiele feroaring. Fan in 

doarp mei sa’n 200 ynwenners, 

nei in stêd mei likernôch 13000 
ynwenners. Ik hier hjir in 

appartemint yn Saxenstate.op’e 
fjirde en heechste ferdjipping.. It 

is in appartemint op’e hoeke fan it 
gebou. mei in balkon en it útsicht 

op de sporthal de Trije. Der binne 
op dizze ferdjipping trije wenten.. 

De soarch, dy’t ik yn Baard krige 

fan Thússoarch Súd-West 
Friesland, krij ik no út Saxenoord. 

Mei de mooglikheid, mocht it 
noadich wêze, 24 oere deis help, 

mei in druk op it alarm, dat op 

trije plakken yn’e wenning sit. En 
dat is in fersjenning, dy’t ik Baard 

net hie. Foaral it lêste jier, doe’t ik 
faak net sûn wie en der net ien 

wie dy’t my op dat stuit helpe koe. 

Yn dy tiid ha ik it beslút nommen 
dat de tiid yn Baard foarby wie en 

ik omsjen moast nei wenromte 
mei mear soarch. Foaral ek, doe’t 

de auto fuort moast, om’t ik net 
mear fernaam as ik gas joech as 

de rem brûkte. Trochdat ik net 

rinne kin, koe ik nearne mear 
komme, as mei help fan oaren. 

Want de auto hat  mei holpen om 
selsstannich 16 jier allinne oan’e 

Harmen Sytstrawei te wenjen. Dat 

yn maaie ha ik my opjûn foar 
Saxenstate en yn septimber krige 

ik berjocht, dat der 1 novimber 
plak foar my wie. 

En it foldocht my hjir poerbêst; 
net in dei ûnwennich west. It is 

hjir yn Saxenoord/ Saxenstate 

eigentlik ek in doarp, mar wol mei 
alle fersjenningen dy’t men 

noadich hat. Ha jo ferlet fan’e 
kapper, eachdokter, toskedokter, 

fysiotherapie, dokter of in 
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biljertklup 

"de baerder keu's" 

apperaat om better hearren, it is 
hjir. Foar de ferdivedaasje kinne 

jo nei it sjoelen, rummykup, 
handwerkklup, bingo, 

klaverjassen, kaarten meitsje, 
húskeamergesprekken en nei de 

wykôfsluting. Dat is in 

tsjerketsjinst, mar dan op freed. 
Sa no en dan is hjir it saneamde 

“Bruin Café” mei libbene muzyk 
en sjongerij of litte se in koar 

komme, dêr’t jo net foar nei de 

Koornbeurs hoege. 
Nei de moaie jierren yn Baard, 

mei soms ek net maklike tiden, 
besykje ik hjir ek wer selsstannich  

mei te dwaan  oan it maatskiplik 

libben. De bân mei Baard wol ik 
noch even fêsthâlde , troch, as de 

sûnens it talit, foarearst winterdeis 
nei de soos te gean. 

Alle Baarders dy’t it mooglik 
makke ha, dat ik salang noch yn 

Baard wenje koe, tige tank foar dy 

stipe. 
 

Mei freonlike groetnis, 
 

H. Jongsma – de Vries 

Saxenstate 30 
8801 DR Frjentsjer 

 

 
 

 
 

 

 

 

Biljart on tour 

 

Op sneon 26 jannewaris is it wer 
sa fier, de biljertklup organisearret 

foar de twadde kear in “biljart on 
tour”. Der binne dizze kear 12 

leden dy’t sich oanmelden hawwe 
en omke Douwe sil ús wer de 

hiele dei mei in taksybuske 

rûnride. Ek dit jier wurd der 
biljerten yn twatallen, mei oare 

wurden: maatbiljerte. Moarns om 
11 oere sammelje wy ús yn it 

kafee. As eltsenien oanwêzich is 

en in bakje koffie/thee mei in 
lekkere koek hân hat, stappe we 

yn it buske en ride we nei ús 
earste bestimming: Poppenwier. 

By oankomst kinne wy daliks los 

en der wurde ek hiel wat partijen 
spile, om’t der twa biljerten 

steane. Om in oer as healwei 
ienen wurde wy foarsjoen fan sop 

en broadsjes. Hearlik! Rûn 2 oere 
stappe wy wer yn it buske om ús 

wei te ferfolgjen nei it twadde 

doarp: Jorwert. Om’t der yn de 
tuskentiid aardich wat snie fallen 

is, wie dit best wol in barre tocht. 
Mar gelokkich hat omke Douwe 

syn sertifikaat. Yn Jorwert blyke 
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stekjesdei 

se biologysk bier te hawwen. Dit 
moat natuerlik efkes probearre 

wurde, mar de mieningen hjiroer 
binne ferdield. Neidat der yn 

Jorwert in pear wedstriden spile 
binne en wy genietsje koene fan 

in hapke en in snapke, sette wy 

om in oer as 4 fuort nei Weidum. 
Hjir kinne wy wol op fjouwer 

biljerten spylje, mar sa mâl hoecht 
it natuerlik ek wer net. Om’t der 

op dizze dei oan it ein fan de 

middei reedriden is foar de bern 
yn Baerd, kinne der yn Weidum 

mar in pear wedstriden spile 
wurde. Ien fan de heiten hat syn 

bern tasein om te sjen. Gjin 

probleem! Om de oare leden 
dochs dwaande te hâlden oan’t 

kertier oer seizen hawwe we dêr 
noch mar in spultsje “tsien oer 

read” dien. Om healwei sânen 
binne we werom op de thúsbasis. 

Hjir stiet it iten al foar ús klear. 

Hielendal geweldich en it smakket 
poerbêst! Nei it iten moatte der 

noch fjouwer wedstriden spile 
wurde. Twa foar de kompetysje 

dy’t oer de hiele dei spile wurdt, 

om de tredde priis en natuerlik de 
finale. Oan it ein fan de jûn wurd 

sels de Gangnam Style noch efkes 
troch in pear manlju dûnse!  

Al mei al wie it wer in 
bjusterbaarlik barren!!!  

 

 
De útslach fan dizze dei (en dus 

de winners fan de 
snertpakketten): 

1e priis: Marijn en Anita  

2e priis: Jildert en Wilma 
3e priis: Ger en Sybrich 

 
Biljertklup De Baerder Keu’s 

 
 

 

 
 

Stekjesdei en Blomkemerk 
 

Op freed 17 maaie sette we wer 
útein mei de ferkeap fan blommen 

en it ruljen fan stekjes by de 

Baarder Kat. 
De redaksje fan de Baarder Kat 

nimt it ruljen fan stekjes, sels 
makke sjam en oare produkten út 

de tún foar har rekken. De stekjes 

dy’t we oerhâlde jouwe we in 
plakje yn de skoaltún. 

De Alderkommisje fan skoalle 
sutelt de blommen út yn Baard en 

omkriten en de opbringst fan de 
ferkeap giet nei skoalle ta. Lyk as 

foarich jier.  

 
Kom sjen, kom keapjen en kom 

ruljen! 
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in memoriam 

 

 

*10 januari 2013* 
Mara Martine Sita 

  
Dochter van Edwin en Mathilda de 

Lang Zusje van Dylan 

  
Eens waren er voetjes die 

schopten en beentjes die trapten 
in mij    

Eens waren er handjes die klopten 

Maar dat is voor altijd voorbij 
De herinnering die we aan jou 

hebben is fijn 
En ook de gedachte dat we ooit 

weer samen zullen zijn. 
  

Voor jou wilden wij bergen 

verzetten.. 
zo mooi, zo dapper, zo lief en zo 

teer, 
gemaakt om in hart, geest en 

gedachten bij ons te zijn. 

  
We wensen Edwin, Mathilda en 

Dylan veel sterkte!  
 

 
 

 

 

Intens libbe, 
intens genoaten en freonen 
makke, 
Machteleas yn wat dy oerkaam, 
dien wasto koest. 
En dan alles loslitte moatte, 
in wolk skowd foar de sinne..... 
 
Dit wie de tekst yn de  

rouadfertisnje fan us 
doarpsgenoate Hennie 

Wassenaar-Venema. Op snein 6 

januari is se ferstoarn nei in lange 
striid. Moedich as altyd gie se de 

striid wer oan dizze kear mar se 
hat spitich genôg belies jaan 

moatten. Op'e pleats wie se altyd 

tige gastfrij, fleurich en belutsen. 
Se wie neist in minskemins ek in 

echt bisteminsk. It fee, de hun, de 
katten mar ek mei har hynder hie 

se in bysunderen bân. 
Yn har berteplak Weidum is hja te 

hôf brocht. Foar Sjerp, Jehannes 

en Reinder brekt in nye tiid oan 
en wy winskje harren in protte 

sterkte ta om dit gemis in plak te 
jaan yn harren fierdere bestean. 
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Na een rustige zomer was het 

voor de tonielferieniging "In goed 
begjin" tijd om te zorgen voor "in 

goed utein".  In de kerstvakantie 
zijn er daarom twee activiteiten 

geweest. Als eerste de filmavond 
voor de kinderen op 28 december 

in de boppeseal van 't Skipperke. 

De kinderen konden naar Niko 
kijken. Een winterfilm die net als 

de popcorn in de smaak viel. Er 
waren welgeteld  28 kinderen. De 

avond is in stijl afgesloten met 

een paar disconummertjes.  
Op oudejaarsdag was de zeer 

geslaagde oliebollenactie. In de 
schuur bij Karin en Ben hebben de 

commissie en andere enthousiaste 
oliebollenbakkers in één dag 

ongeveer 300 oliebollen en 

appelflappen gebakken. De 
oliebollen en flappen werden door 

kinderen warm bij de Baarders 
afgeleverd.  Afrekenen kon om vijf 

uur in de schuur. Daar konden de 

oliebollen nog voorgeproefd (of 
nageproefd) worden met een 

gluhweintje of warme 
chocolademelk in de hand.  Na 

afloop mochten de Baarder 
kinderen het oude jaar vast 

uitknallen met sterretjes, 
trektouwtjes en een paar grote 

knallers. Een zeer geslaagde actie 
die zeker voor herhaling vatbaar 

is.  
Albert Bosscha en Tini Bijlsma 

hebben per 1 januari het bestuur 

verlaten. Zij hebben 6  jaar en 3 
jaar in het bestuur gezeten en 

vonden het tijd om plaats te 
maken voor de nieuwe 

commissieleden. Dat zijn Anne 

Marije Wiersma, Johan Harkema 
en Marga Saffrie. De commissie 

bestaat nu uit zes personen. 
En hoe nu verder....  Er is geld in 

kas, er ligt een draaiboek voor 

Simmerwille(dat vorig jaar in het 
water viel) en er wordt gezocht 

naar een toneelstuk en spelers! Er 
is nog geen reactie geweest op de 

oproep in de vorige Baarderkat, 
maar dat kan nog steeds. Dus als 

je het leuk vindt om toneel de 

spelen of daarbij te helpen meld 
je dan bij het bestuur.  Binnenkort 

komt het programma voor dit 
jaar.  
 

 
 

 

TOaNiELfERiENIGING 

"In Goed Begjin"  
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feriening fan 

doarpsbelang baard 

 

Over de algemene 
ledenvergadering en initiatieven 

daaruit voortvloeiend:   

verkeerscommissie, de actiegroep 
‘bomenridders’ tegen bomenkap 

Dekemawei/Faldenserwei,   
dorpsvisie 2020, leefbaarheid 

dorpen, de nieuwe dienstregeling 
van lijn 33, onderhoud met 

wethouder Willemsma over 

onderhoud Dorpshuis. 
 

De algemene ledenvergadering 
van de Vereniging voor 

Dorpsbelang Baard vond plaats op 

29 november 2012 in het 
dorpshuis. De agenda was huis 

aan huis verspreid en de opkomst 
was goed,  nl. 23 personen. Deze 

groep belangstellenden zorgde 
voor een geanimeerde discussie.  

De notulen zijn nog niet door de 

leden goedgekeurd- dit gebeurt 
op de tussenbijeenkomst- maar 

een verslag kan ik wel doen van 
de bijeenkomst. 

 
De leefbaarheid van onze dorpen 

is onderwerp bij beleidsmakers. 
Ook onze gemeente probeert in te 

spelen op de krimp in 

plattelandsgebieden en de positie 
van de woningmarkt. Er 

verdwijnen huurwoningen uit de 
dorpen door het nieuwe beleid 

van Elkien om huurhuizen ter 

verkoop aan te bieden op de 
woningmarkt. Op de 

Leefbaarheidsconferentie in 
Baaium werd hier volop tegen 

geprotesteerd, er moet voor de 

kleinere beurs gelegenheid blijven 
om in een dorp te wonen en daar 

te huren. Als tegenargument werd 
beweerd dat de jongeren juist 

naar woonkernen willen waar 
meer aanbod is qua 

infrastructuur. Ook voor oudere 

inwoners zou dit gelden. Een 
ontwikkeling dat alleen eigen 

huizenbezitters de dorpen 
bevolken wordt niet als gewenst 

ervaren. Elkien is op 4 maart bij 

een bestuursvergadering 
aanwezig om hun beleid toe te 

lichten. 
 

Het groenonderhoud in de 
gemeente wordt grondig gedaan. 

Soms te rigoureus naar de smaak 

van enkele dorpsbewoners. In de 
tussenbijeenkomst (2012) hebben 

de leden van de vergadering zich 
uitgesproken voor behoud van de 

bomen aan de Dekemawei als 
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Faldenserwei. Hier staan 
monumentale oude wilgen, die 

achterstallig onderhoud vertonen, 
maar dit kan geen reden zijn om 

deze bomen in zijn geheel te 
kappen. Aanvankelijk was hier 

sprake van, maar de gemeente 

staat open voor suggesties tot 
behoud van de bomen. Daartoe is 

een actiegroep opgericht die met 
de gemeente in gesprek wil over 

de status van oude landwegen 

met de daarbijhorende 
begroeiing; de Dekemawei ( en 

ook de Faldenserwei) heeft 
cultuurhistorische waarde en de 

bomen zijn daar onderdeel van. 

Zo zijn er meer waardevolle 
elementen in onze gemeente die 

de moeite van zorgvuldige aanpak 
waard zijn.  

De actiegroep noemt zich (naar 
een voorbeeld uit Leeuwarden) 

‘de bomenridders’. 

Het is niet alleen de fraaie 
begroeiing die waardevol is, maar 

ook het ecologische belang staat 
vast: rust- en broedplaatsen voor 

vogels, schaduw op warme dagen, 

voeding aan insecten die op hun 
beurt weer vogelsoorten 

aantrekken; de onderbegroeiing 
zoals meidoorn en wilgenroosjes 

die belangrijk zijn voor bijen en 
vlinders. Bomen zijn van belang 

voor onze gezondheid: ze 

verwerken de CO2, maar dragen 
ook bij aan beleving en esthetiek. 

In de winter zorgen de 
besneeuwde bomen voor een 

romantisch plaatje. 

Naast het feit dat het weer 
tientallen jaren duurt voordat er 

weer zulke mooie grote bomen 
staan, hebben ook fietsers profijt 

van bomen en struiken, doordat 
zij minder last hebben van de 

wind.  

Hannah van Wijngaarden 
formuleert het zo: “zoals de 

hoogte van de bergen bepaald 
wordt door de diepte van de dalen 

wordt de openheid van het 

landschap benadrukt door de 
compactheid van de dorpen. 

Littenseradiel heeft als uniciteit 
haar openheid, dit wordt 

benadrukt door de 

toegangswegen naar de dorpen te 
omzomen.” Zij concludeert zelfs: 

“geen oude bomen weg, maar 
meer struiken erbij”. 

 
De AED die aan de muur van het 

kostershuis geplaatst is moet 

aangemeld worden bij de 
toepassing (app) voor het 

localiseren van AED’s. Zo kan 
iemand op zijn smartphone direct 

zien waar zich in het dorp een 

AED bevindt. Tot nu toe is het 
gelukkig niet nodig geweest om 

deze te gebruiken. In het voorjaar 
zal er een herhaling van de cursus 

zijn; tevens moet er onderhoud 
gepleegd worden. Daartoe is een 

bedrag beschikbaar gesteld uit de 

opbrengst van het oud papier. 
 

Het raden van het gewicht van 
het oud papier bracht weer een 

prettig gevoel van spanning 
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teweeg; ieder ging de notulen van 
de vorige vergadering nakijken. 

Desondanks zaten velen er weer 
naast: Anne Spoelstra was de 

gelukkige en kreeg een taart. 
Klaas van der Wal ontving de 

poedelprijs voor de meest 

enthousiaste schatting: hij zat het 
verst verwijderd van het 

uiteindelijke gewicht. Het gewicht 
van het oud papier wordt tzt NIET 

vermeld in de notulen. U zult 

begrijpen waarom. 
 

Bij de ingang van het dorp bevindt 
zich een pictogrammen bord, 

opdat een voorbijganger in één 

oogopslag kan zien wat er te 
zien/doen is in Baard. Voor de 

smartphone gebruikers willen we 
een QR code laten maken voor 

Baard. (QR staat voor quick 
response= snel antwoord). 

Het lijkt misschien een kostbare 

zaak, maar het is betrekkelijk 
eenvoudig te laten maken en we 

geven hiermee een bijdetijds 
signaal! 

 

De verkeerscommissie: is van 
start gegaan. Ben Mors, Carin 

Reitsma, Jeroen van Denderen, 
Betty de Jong en Klaas Bouma 

namens DBB buigen zich over het 
probleem van te hard rijden. 

Dit betreft niet alleen 

personenauto’s en 
landbouwverkeer, maar ook het 

probleem van de grote ARRIVA 
bussen wordt aangepakt, zij rijden 

ook te hard. 

Een ander probleem is het 
sluipverkeer: navigatie-systemen 

nemen Baard gewoon op in de 
route. De doorgang door het dorp 

staat geen groot verkeer toe. 
Ook de school( aan de 

doorgaande weg) ondervindt en 

zorgt voor problemen met 
overstekende kinderen, 

geparkeerde voertuigen. Dus ook 
vanuit de school moet er aan 

verkeerseducatie gedaan worden. 

 
Andere onderwerpen die op de 

vergadering aan bod komen zijn: 
* de keukentafelgesprekken in 

2013, waarin we het zullen 

hebben over de dorpsvisie: waar 
staan we in 2020?DBB wordt 

ondersteund door Doapswurk ‘us 
plattelan libbet’. 

* Wat staat er straks in het 
voormalige rozenperk op de hoek 

van de Dekemawei/Tongerwei? * 

Containerleed wordt aan de kaak 
gesteld: zonder vragen je afval 

dumpen in de bak van je 
buurman!Nee, dankje!   

* De ‘Herindeling ja, nee, hoe 

dan’ wordt ter sprake gebracht; er 
wordt gewezen op de 

inspraakavond die de Gemeente 
organiseert 17 januari a.s. U 

ontvangt een uitnodiging. 
* Naamloze steegjes moeten van 

een naam voorzien worden, 

misschien een prijsvraag in de 
Baarder Kat? 

* Het parkeren van auto’s op 
onhandige plekken wordt 

aangekaart: het verkeer 
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ondervindt stremming. Hoek  H. 
Sytstrawei / Dekemawei is zo’n 

plek.  Dit zou niet moeten! 
* Een spontane inzamelingsactie 

voor Anouk Tiedema heeft 
geresulteerd in een nieuwe 

pyjama en een stel warme 

sokken. Hulde aan de jeugdige 
collectanten!  

* Dat er ook nog altijd een plan 
moet komen voor de verhoging 

waar de Baarder Kat opstaat, om 

de punt van de kamp 
toegankelijker te maken voor 

andere activiteiten. 
 

De nieuwe busregeling van lijn 33 

is ook zoiets dat met leefbaarheid 
te maken heeft; de tijden zijn 

gewijzigd evenals de bussen. Het 
bestuur van DBB is op een 

bijeenkomst geweest om te 
praten over de gevolgen van de 

nieuwe rijdtijden en verschillende 

suggesties zijn door de Provincie 
en ARRIVA als bruikbaar 

beoordeeld. Voor scholieren en 
ouderen is de versobering van 

busdiensten regelrecht een ramp. 

In april komt er een andere- naar 
we hopen betere-  busregeling en 

we hebben gepleit voor een 
zomer- en winterregeling(was ook 

altijd zo), zodat in de winter meer 
bussen ingezet worden dan ’s 

zomers. Eveneens willen de 

betrokken dorpen de kleinere 
bussen terug: de grote bussen 

zijn ongeschikt voor de smalle 
dorpsstraten en landweggetjes. 

Ook hier in Baard werden de 

bermen totaal kapot gereden. 
Sinds kort staan er op de Gele 

Buorren paaltjes…Op de website 
van Baard kunt u foto’s aantreffen 

van zo’n ongelukkige bus-actie. 
 

Als laatste punt: er is in december 

een gesprek geweest tussen de 
Stichting Dorpshuis, Vereniging 

van Dorpsbelang en wethouder 
Willemsma. Onderwerp was de 

aangevraagde subsidie voor 

onderhoudswerkzaamheden in het 
dorpshuis. We hebben benadrukt 

dat de Stichting Dorpshuis 
opgericht is voor en door alle 

Baarders en dat een aanvraag 

voor subsidie aan het Dorpshuis 
ook als zodanig gezien moet 

worden. De wethouder is bereid 
tot het verlenen van een deel van 

het benodigde bedrag; de 
Stichting dient opnieuw een 

actuele aanvraag in die zich 

beperkt tot dat deel van it 
Skipperke waar Dorpshuis 

activiteiten plaatsvinden. 
 

Ook in 2013 willen we samen met 

u doorgaan met het vormgeven 
van het dorpsleven, zodat u ook in 

deze tijden het bruisende gevoel 
ervaart van het wonen in Baard. 

namens DBB, Aukje Bergwerff 
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spreekuur 

 

Berichten uit de dokterspraktijk 
van Baard, Winsum en omgeving 

 

U wordt de laatste maanden 
bestookt met informatie over het 

elektronische patientendossier. 
Men wil van u weten of u 

toestemming geeft voor 
uitwisseling van uw medische 

gegevens. Indien u geen 

toestemming geeft kan de arts 
buiten kantooruren – zoals een 

dokter op de Dokterspost- niet uw  
gegevens opvragen bij uw eigen 

huisarts om uw dossier in te zien 

welke medicijnen u gebruikt. Dit is 
lastig want deze dienstdoende 

huisarts zal u wel medicijnen 
voorschrijven, maar hij kan niet 

controleren of deze medicijnen 
passen bij uw evt. andere 

medicatie. Voor optimalisering van 

zorg is het belangrijk om 
gegevens te kunnen inzien. 

Er zijn verschillende manieren om 
uw toestemming te geven. 

1. Bij contact met uw 
praktijk zal de assistente 

vragen of u toestemming 
geeft voor de infromatie-

uitwisseling. Zij kan dit in 
uw dossier zetten. 

2. U kunt zelf on-line 

toestemming geven op 
www.ikgeeftoestemming.

nl. Er liggen folders in de 
praktijk, welke u mee 

kunt nemen naar huis. 

3. Indien u nog niet 
gevraagd bent bestaat de 

mogelijkheid om dit zelf 
aan de praktijk door te 

geven; dit kunt u per e-

mail doen of gewoon via 
de telefoon, 0517-

341272. 
 

In 2013 zal de praktijk in Winsum 
niet meer een vakantie-stop 

kennen. 

De praktijk blijft OPEN. Dat wil 
niet zeggen dat uw eigen huisarts 

er altijd zal zijn. Er is altijd een 
vervangende arts in de praktijk 

aanwezig, net zoals de apotheek 

bereikbaar is en de 
doktersassistente. Ook op 

dinsdagmiddag is de 
dokterspraktijk nu telefonisch 

bereikbaar. 
Met ingang van januari gaat 

dokter Doornweerd drie dagen per 

week werken, te weten maandag, 
woensdag en vrijdag. Zij doet ook 

visites aan huis.  
Dokter Bergwerff is normaal 

gesproken de gehele week aan 

http://www.ikgeeftoestemming.nl/
http://www.ikgeeftoestemming.nl/
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het werk vanuit het doktershuis in 
Baard, op de dinsdag na: dan 

houdt hij spreekuur in Winsum. 
Indien een van de genoemde 

artsen weg is dan wordt hij/zij 
vervangen door dokter 

Steenhuizen, de voormalige 

huisarts uit Makkum. Ondanks dat 
hij vroeg gestopt is met zijn 

praktijk miste hij het contact met 
de patiënten. Zo proberen we de 

huisartsenzorg in Winsum te 

continueren. 
 

In de samenstelling van ons team 
zijn er momenteel regelmatig 

mutaties: Debora Smits is weer 

aan het werk na haar 
zwangerschapsverlof. Zij kreeg 

een dochtertje, Isabelle Jasmijn. 
Vanaf mei 2013 is Corrie van der 

Molen met zwangerschapsverlof 
en zij hoopt in juni haar eerste 

kindje te krijgen. Om haar te 

vervangen komt Monique 
Souverein bij ons werken. 

In de apotheek hadden  we 
eveneens versterking gekregen: 

Alie Faber besloot echter na 2 

maanden haar werk op te zeggen. 
Vanaf half februari zal Lieuwkje 

Werkhoven mee gaan draaien in 
de apotheek. Zij heeft al veel 

ervaring in de drogisterij 
opgedaan en heeft nu haar 

apothekersassistente-diploma 

gehaald. Zij is zeer welkom en we 
wensen haar veel succes toe. 

 
Onze praktijkfolders zijn aan 

vervanging toe en worden 

opnieuw gedrukt. Wel ligt er 
inmiddels een nieuw blad in de 

praktijk, uitgegeven door 
PraQtijkplus, de organisatie bij wie 

onze praktijk aangesloten is. 
Collectief kun je meer dingen 

realiseren en dit blad is daar een 

goed voorbeeld van. Het oogt fris 
en is zeer informatief. Neemt u er 

gerust een mee naar huis! 
 

In april gaat de praktijk over op 

een nieuw computersysteem; we 
hopen de kinderziekten snel onder 

de knie te krijgen. Als het goed is 
merkt u er als patiënt niet veel 

van. 

 
Tenslotte nog een dringend 

verzoek aan u: wilt u bij contact 
met de praktijk uw e-mailadres  

en/of uw mobiele nummer 
doorgeven. Het komt vaak voor 

dat men moeilijk bereikbaar is 

voor het doorbellen van uitslagen. 
Dan kunnen we in ieder geval 

contact met u leggen via de 
‘nieuwe media’. tot een volgend 

bericht!                                                

A.Bergwerff- deBoer 
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DE MERKECOMMISSIE 

DE MERKECOMMISSIE 

Baarderkat online 

 
 

Beste Baarders we kunnen de 

Merke van 2013 met een gerust 

hart en met een zowat volledig 

programma zoals voorgaande 

jaren door te kunnenlaten gaan. 

We hebben voor verschillende 

onderdelen hulp aangeboden 

gekregen. 

Dat is top, zonder hulp kunnen we 

nu en de komende jaren 

gewoonweg niet!!! 

De Merke organiseren zoals dat 

voorheen gebeurde is voor een 

commissie als het onze gewoon 

teveel van het goede en op die 

manier ziet men er tegenop om in 

de commissie te willen. Daarom 

zal ook de komende jaren een 

beroep op een ieder gedaan 

worden om hier en daar te 

helpen, dat is broodnodig om de 

komende Baarder Merkes te 

kunnen blijven houden. En daar 

het hier ook om een "dorpsfeest" 

gaat, zal het ook een groter 

draagvlak moeten krijgen. Dat zal 

voor iedereen even wennen zijn 

en dat is het voor ons natuurlijk 

ook. We hebben nu gelukkig ook 

nog 2 mannen gevonden voor de 

Merkecommissie! Johannes de 

Groot en Ronald Orré komen de 

commissie versterken. Súper! Dan 

even over de Merke 2013......het 

thema willen we dan nu bekend 

maken....het is al jaren een 

verzoek.....het thema voor 2013 is 

ROZE OF OOK WEL PINK! Dus 

mensen kom allemaal zoveel 

mogelijk in het roze tijdens de 

Merke! Nog even ter 

herinnering...de Merke is 13,14 en 

15 juni!! 

Namens de Merkecommissie, 

  

Noch efkes in "reminider" foar 
as de papieren fersje fan de 

Baarder Kat kwyt is of al by it 

âld papier.  
We binne digitaal yn te sjen 

op de moaie webside fan ús 
doarp: baard-frl.nl 

Ek binne op de site moaie 
foto's te fynen en nys fan it 

doarpsbelang.  

Foar wa't noch moaie foto's 
fan it doarp hat, efkes in 

mailtsje nei de webmaster. 
  

AR 
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lekker ite mei esther 

speeltuincommissie 

"'t hofke" 

 

 boter of olijfolie 

 600 gram gesneden uien 

 0,5 venkel knol 

 2 teentjes knoflook 

 2 theelepels tijm 

 0,5 theelepel oregano 

 1theelepel paprika poeder 

 1,5 l runderbouillon 

 1 dl droge witte wijn 

 2 eetlepels bloem 

 zout 

 versgemalen peper 

 

Uiensoep met venkel 
Smoor de uien, knoflook en 

venkel in de boter of olie en voeg 

alle kruiden toe laat dit 15 
minuten smoren en voeg dan de 

bloem toe en laat deze even 
garen. Voeg 1 deciliter witte wijn 

toe laat nog 5 of 10 minuten 

doorsmoren en dan 
de runderbouillon toevoegen en 

aan de kook brengen op smaak 
brengen met zout en peper. 

 
 

Je zou er nog stokbroodjes met 
kaas bij kunnen geven. Kaas 

raspen en over de gesneden 
broodjes strooien even in de oven 

roosteren tot de kaas gesmolten 
is. 

Lekker ite!! 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

De speeltuincommissie is nog 

steeds bezig met fondswerven 
voor een grondige renovatie van 

de speeltuin. 
Op 19 januari is weer een mooie 

stap gezet. We mochten ons plan 

pitchen bij “Kern met pit”. 
“Kern met pit” is een organisatie 

die zich inzet om de leefbaarheid 
van dorpen of wijken te 

bevorderen. 
Hiermee hebben we 1000 euro 

binnen gehaald voor ons plan. 

Heel mooi, maar we zijn er nog 
lang niet. 

 
Ideeën zijn dus van harte welkom! 

http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/zuivel/boter.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/olien-en-vetten/olijfolie.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/groenten/uien.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/groenten/venkel.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/kruiden/knoflook.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/kruiden/tijm.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/kruiden/marjolein.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/nachtschade/paprika.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/bouillons/bouillon.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/alcoholische-dranken/witte-wijn.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/granen/tarwemeel.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/mineralen/zout.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/specerijen/peper.html
http://discountoffice.nl/runderbouillon.html
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vever 
 

verkeerscommissie 

oproepbaard 

 
 
 

 

Sinds kort is de 
verkeerscommissiebaard 

opgericht. Deze commissie is 
ontstaan na een vergadering van 

het dorpsbelang, waar het steeds 

terugkomende probleem van 
Baard tersprake kwam.  

Hoe kunnen we Baard zo 
verkeersveilig mogelijk krijgen? 

De commissie bestaande uit Ben 

Mors, Jeroen van Denderen, Klaas 
Bouma (DBB), Carin Reitsma en 

Betty de Jong is inmiddels een 
aantal keren bij elkaar geweest. 

Hierbij zijn we druk bezig geweest 
om een plan te maken, met o.a. 

als doel de verhoging van 

verkeersveiligheidsituaties voor 
alle verkeersdeelnemers in Baard. 

Hier wordt uiteraard ook de 
meewerking van school en alle 

inwoners van Baard gevraagd. 

Het is de bedoeling om i.s.m. het 
dorpsbelang binnenkort een 

vergadering te plannen en 
daarin de bewoners uit te nodigen 

om ons plan te presenteren. 
Hierin zijn uiteraard u mening en 

medewerking heel belangrijk.  
 

 
Voor een cursus 'verven met 

natuurlijke materialen' eind mei 

heb ik héél veel uienschillen 
nodig. Wie wil mij helpen deze te 

verzamelen? 
Het gaat om de droge schil die om 

de ui zit. Het mag van de bruine 

ui, maar graag ook van de rode 
ui. Bruin en rood apart 

verzamelen, dat wel...Graag 
bewaren in een papieren zak of 

kartonnen doos. Neem even 
contact op met Truus: 06 46 71 

55 57. Alvast mijn hartelijke dank! 

 
Truus huijbregts 
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openbare basisschool  

 

 

Schaatsen; 

Het jaar 2013 begon met sneeuw 
en kou en al gauw werd het 

kaatsveld weer onder water gezet. 
Voor de kinderen altijd een hele 

belevenis en dan maar wachten. 

Dit duurde gelukkig  niet lang en 
we konden allemaal heerlijk 

genieten van een prachtige 
ijsvloer. 

De schaatsen werden 
meegenomen naar school en er 

werd door iedereen heerlijk 

geschaatst, 
Een prachtig initiatief van de 

ijsvereniging. 
De kinderen van groep 3 t/m 8 

hebben meegedaan aan de 

schaatswedstrijd in Easterlittens  
en de schaatsavond in Baard. We 

kunnen  terugzien op een 
prachtige ijsmaand. 

 
Theater; 

In  februari gingen de groepen 7 

en 8 naar een theatervoorstelling 
van uurcultuur in Sneek. 

De komende weken gaan ook de 
andere groepen een bezoek 

brengen aan verschillende 
voorstellingen.  

 
Open dag; 

Dit jaar is er een open dag op 
woensdag 20 maart. 

Het is een landelijk initiatief van 

het openbaar onderwijs en de 
scholen van de Gearhing doen 

hier ook aan mee. U kunt dan 
onze 4-dorpenschool De Stjelp 

bezoeken. 

Meer informatie over bijv. de 
bezoektijden kunt u vinden in “De 

Skille” en er wordt huis aan huis 
een flyer rondgebracht. 

 

 
 
 
 

Wegens oplopende kosten 
van de bank, zijn wij 

genoodzaakt om ons 

bankrekening op te heffen. 
Deze zaken worden nu 

overgenomen door de 
penningmeester van het 

dorpsbelang. 
Het rekeningnummer waar 

uw bijdrage op gestort kan 

worden is 3710.51.525 
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B   A   A   R   D   A   T   A 
 

Vr. 01 mrt.  20.00 uur  ’t Skipperke 

  Kompetysjeklaverjasse Klaverjasklup “Net te Let”   

Zat. 02 mrt.  20.30 uur   ’t Skipperke 

  Flower Power Party  Party makers 

Zon. 03 mrt.  09.30 uur  Herv. Kerk Baard 

  Streekdienst door ds.Post-KnolKerkenraad v.d. Streekgemeente  

Do. 07 mrt.  14.00 uur  ‘t Skipperke  

  SoosmiddagSooscommissie 

Vr. 15 mrt.  20.00 uur  ’t Skipperke  

   Kompetysjeklaverjasse Klaverjasklup “Net te Let”   

Zat. 16 mrt.  Weekend  Parkeerplaats bij de brug 

  De oudpapiercontainer staat er weer   Ver. van Doarpsbelang 

Do. 28 mrt.  19.30 uur  Herv. Kerk Baard 

  Witte donderdag ds. Post-KnolKerkenraad v.d. Streekgemeente  

Vr. 29 mrt.  20.00 uur  ‘t Skipperke  

  Maatklaverjasse Klaverjasklup “Net te Let”  

Ma. 01 apr.  10.00 uur  volgt 

  De paashaas komt weerDe paashaascommissie  

Zon. 14 apr.  09.30 uur  Herv. Kerk Baard 

  Streekdienst door ds.Post-KnolKerkenraad v.d. Streekgemeente  

Zat. 11 mei  Weekend  Parkeerplaats bij de brug 

  De oudpapiercontainer staat er weer   Ver. van Doarpsbelang 

Zon. 12 mei  09.30 uur  Herv. Kerk Baard 

  Streekdienst door dhr. U ZwagaKerkenraad v.d. Streekgemeente  

Woe. 15 mei.  op tijd    kopij bij Anke Roorda 

  Inleveren kopij Redaksje Baarder Kat  

Vr. 17 mei  volgt   Rond de Baarder Kat 

  Stekjesdei en Blomkemerk Redaksje Baarder Kat/Alderkommisje skoalle 

Zon. 09 jun.  09.30 uur  Herv. Kerk Baard 

  Streekdienst door ds.G.EppinkKerkenraad v.d. Streekgemeente  

Don.13 jun.  begin van de merke  

  Merkecommissie 

Vr. 14 jun.  Merke   programma volgt 

  Merkecommissie 

Za. 15 jun.  Merke   programma volgt 

  Merkecommissie 

 



 

 

 


