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debaarderkat@hotmail.com 
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de Rabobank te Heerenveen.  

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 

 

  

"Is het weer op St. Barthel (24 
augustus) warm en schoon, dan 
draagt de herfst een gouden 
kroon" 
 
Wat een heerlijke zomer was het!  
Zo mooi waren we het niet meer 

gewend de afgelopen jaren. 
Dagen, nee weken, dat de zon 

maar blééf schijnen.  
Een hele zomer lang konden we 

volop genieten van het "roze" 

buitenleven. De kleur die blijft 
"hangen" in Baard na de super 

leuke en geslaagde merke! 
De nazomer blijkt ook prachtig te 

gaan worden, want tijdens het 

schrijven van dit stuk worden 
alweer hoge temperaturen 

voorspeld. Of deze extremen zich 
ook in de herfst en winter gaan 

doorzetten wachten we maar af. 
Het is niet te hopen dat we het 

gemiste hemelwater in welke 
vorm dan ook in ruime mate 

terugkrijgen. 
 

Na de vakantieperiode gaan we er 

weer uitgerust  tegen aan. Voor je 
het weet hebben de dagelijkse 

beslommeringen al weer een deel 
van je tijd opgeslokt terwijl je dat 

vakantiegevoel nog graag even 
had willen vasthouden. In het 

dorp is het verenigingsleven al 

weer begonnen getuige de stukjes 
die zijn binnengekomen. Menige 

keuken zal de komende tijd weer 
als vergaderzaal dienen. Vergeten 

jullie niet de eventuele wijzigingen 

van de commissies-besturen door 
te geven aan de redactie? Deze 

wijzigingen worden verwerkt in 
een nieuwe versie van  “Baard in 

kaart”. 
Er staat het komende seizoen veel 

op de agenda zoals de oogstdag, 

straatdag en speeldag op 21 
september, 

"Keukentafelgesprekken" in 't 
Skipperke, 

Dorpsbelangvergadering eind 

november en als klap op de 
vuurpijl is er geld te verdelen 

dankzij Wireless Baard. 
Kortom het beloofd een bruisend 

najaar in Baard te worden, 
oftewel Baard Brûst! 
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oproepbaard 

 

I.v.m. veel verhuizingen dit jaar 

willen we voor volgend jaar weer 
een update maken.  

 

Indien je verhuisd bent of een 
nieuw telefoonnummer hebt, geef 

het ons door via  
debaarderkat@hotmail.com of doe 

een briefje in de bus bij één van 

de redactieleden.  
 

Tevens willen we de 
gegevens van de verenigingen 

ook weer actueel maken. 

Wanneer er in jouw bestuur iets 
gewijzigd is, laat het ons weten.  

 
Graag alle wijzigingen vóór 1 

november doorgeven, dan zit de 
aangepaste Baard in kaart bij 

de volgende uitgave van de 

Baarder kat. 
 

 
 

 

 
 

 

 
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: 
Het raam in het kaatshok  
 
Durk Hoogma en Anne-Rinske 
Spoelstra en Inge Dekker hebben het 
goed geraden, zij ontvangen een kattig 
prijsje! 

 

Wêr yn Baard? 

 

mailto:debaarderkat@hotmail.com
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oproepbaard 

studiebaardigheid 
 

 

 

 
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. 
 

Schoorsteenbedrijf Dijkstra uit 

Grouw is een erkende firma, die 
na afloop van het werk een 

certificaat afgeeft. Hij komt al 
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. 

 
 

 
 

 

Hoi! Ik ben Tine Spoelstra. Ik 
werd gevraagd om een stukje te 

schrijven voor in de Baarder Kat 
over de opleiding waar ik onlangs 

voor geslaagd ben. In 2011 ben ik 

begonnen aan de opleiding 
Helpende zorg & welzijn. Dit was 

een bewuste keuze, omdat ik 
eigenlijk nog niet zeker wist met 

welke doelgroep ik wilde werken. 

Het eerste jaar van deze opleiding 
had alles te maken met kinderen, 

mailto:pim.astro@gmail.com
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hoe geef je de fles, wat te doen 
bij verschillende ziektes, enz. Ik 

moest stage lopen bij een 
gastouder. Dit viel mij echter wel 

een beetje tegen, omdat er bij 
een gastouder maar een klein 

groepje kinderen is, dus ben je 

niet de hele dag bezig omdat de 
kinderen na de lunch naar bed 

gaan tot een uur of 3. Op school 
ging alles zoals het hoorde en ik 

ben dus ook gewoon over gegaan 

naar het tweede jaar. Dit jaar was 
met ouderen. Ik mocht stage 

lopen in verzorgingstehuis 
Martenahiem in Tzum. Toen ik 

hier voor het eerst kwam, was 

natuurlijk alles nog nieuw en dus 
ook nog een beetje eng. Je kent 

de bewoners niet, je kent je 
collega’s niet en je weet niet hoe 

ze hier werken. Gelukkig had ik 
erg leuke collega’s die me met 

alles wel wilden helpen. Ook de 

bewoners reageerden erg positief 
op mij. Al snel was ik van “dat 

nieuwe meisje” veranderd in 
“zuster Tine”. Mijn 

werkzaamheden hier waren onder 

andere de mensen ’s ochtends 
wassen en in de kleren helpen, 

ontbijtjes klaarzetten, gesprekjes 
voeren, wandelen, naar bed 

brengen, thee kar ronddelen en 
ook het eten moest natuurlijk 

rondgebracht worden. Toen ik 

hier nog maar een maand stage 
had gelopen kende ik vrijwel alle 

bewoners, omdat Martenahiem 
natuurlijk een leuk, klein, 

verzorgingstehuis is. En ook na 

die ene maand wist ik dat dit was 
wat ik wilde doen. De ouderen zijn 

zo dankbaar. Natuurlijk zijn 
kinderen dat ook wel, alleen laten 

die het minder merken. Ook ben 
je de hele dag bezig en zijn de 

bewoners ook elke dag weer 

anders! Dit is dus mijn 
“droomberoep”. Er zijn vast 

mensen die dit niet kunnen 
begrijpen, omdat het werk soms 

vies is, soms erg zwaar, er komen 

mensen te overlijden en ja dat is 
ook zwaar. Maar mede door je 

collega’s, andere bewoners en 
hun familie wordt het verlies een 

stuk minder zwaar. Ook dit jaar 

ging op school alles goed. In juli 
heb ik mijn laatste assessment 

gehad en gehaald en dus was ik 
zo goed als geslaagd! Natuurlijk 

moesten mijn opdrachten eerst 
nog naar de examencommissie, 

maar ook die hebben het goed 

gekeurd! En nu weet ik het 
helemaal zeker! Ik word 

bejaardenverzorgster! Alleen het 
vinden van een baan is op dit 

moment erg lastig. Wel ben ik aan 

het zoeken, contact aan het 
opnemen met verschillende 

zorggroepen, alleen wil dit nog 
niet echt lukken. Maar ik zoek 

vrolijk verder en er zal vast een 
dag komen dat er een leuke 

vacature voor mij is! 

Dit was mijn verhaal over mijn 
opleiding! 

 
Groetjes Tine! 
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spreekuur 

  

Berichten uit de (dokters) praktijk. 

 
We schrijven 26 augustus 2013 en 

het is nog volop zomer. Nog nooit 
zo vaak buiten gegeten en van de 

tuin genoten. We hopen dat het u 

ook zo vergaan is, genieten van 
een ‘long, hot summer’. Misschien 

komt het ook wel doordat wij de 
maanden juli en augustus thuis en 

in de praktijk waren. Tot dit jaar 

waren we in de zomer altijd drie 
weken met vakantie, afwisselend 

met de praktijk uit Weidum. Voor 
het eerst dit jaar niet. Dat het 

wennen was mag duidelijk zijn. 
Misschien heeft u de dokter zelf 

aan de telefoon gehad ‘als 

doktersassistente’ en dit liep niet 
altijd helemaal gladjes. Des te 

meer respect voor wat deze 
dames allemaal doen tussen 8 en 

10 uur in de ochtend. Ter 

illustratie de volgende anekdote. 
Op een gegeven moment was er 

zoveel telefoon en verzoek om 
even in de praktijk langs te komen 

dat dokter tegen iedereen zei: 

“kom maar om tien voor twaalf 
langs”. U raadt het al, de 

wachtkamer zat vol en de een na 
de ander informeerde bij zijn of 

haar buurman/vrouw hoe laat de 
afspraak was. De eerste 

antwoordde “tien voor twaalf” en 

de volgende zei: “Hé, ik ook” en 
de derde idem dito…. Zo zat de 

wachtkamer vol. Het valt niet mee 
om de telefoon en de computer 

en de agenda tegelijk te doen.  

Begin september zijn alle 
medewerkers weer terug en gaat 

uw huisarts nog even met 
vakantie. Dokter Doornweerd en 

dokter Steenhuizen vervangen 

gedurende die weken. 
 

In september breekt de 
meteorologische herfst aan en 

dan beginnen we toch ook alweer 
aan de griepvaccinaties te 

denken. 

Voor dit jaar plannen we de 
griepvaccinaties vanaf eind 

oktober, wanneer u op de lijst 
staat ontvangt u hiervan 

automatisch bericht.  

De vaccinatiecampagne geldt voor 
diegenen die tot de risicogroepen 

behoren: mensen van 60 jaar of 
ouder, mensen (van alle 

leeftijden) met longproblemen, of 
die bekend zijn met hart- en 

vaatziekten, of diabetes of 

nieraandoeningen.  
Ook mensen die een verminderde 

weerstand hebben door een 
medische behandeling, 

bijvoorbeeld chemotherapie 
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feriening fan 

doarpsbelang baard 

komen in aanmerking voor een 
griepprik. 

De griepprik wordt vergoed voor 
al deze gevallen; indien u vrijwillig 

in aanmerking wilt komen voor 
een groepprik moet u deze zelf 

betalen. Zij die een aanvullende 

verzekering hebben kunnen 
wellicht de rekening indienen bij 

hun zorgverzekeraar. 
Nog even een misverstand uit de 

weg ruimen: het is niet zo dat je 

griep krijgt van de griepprik. Je 
kunt op de plek van de prik wat 

last van roodheid hebben en wat 
zwelling, of een stijf gevoel in de 

arm. Maar hij veroorzaakt géén 

griep. De griepprik beschermt je 
juist tegen ernstige gevolgen van 

de meest voorkomende 
griepvirussen. Longontsteking is 

bijvoorbeeld een complicatie. Of 
uitdroging. 

Maar een garantie dat je met een 

griepprik geen griep krijgt valt 
helaas niet te geven. 

Wilt u meer informatie hebben, 
kijkt u dan eens op de site van de 

thuisarts, www.thuisarts.nl. 

Dit is een site van het Nederlands 
Huisarts Genootschap waar u veel 

informatie kunt aantreffen over 
welke aandoening dan ook. 

Onze eigen website 
www.huisartsbaard.nl is 

verbeterd, nu nog makkelijker 

medicijnen bestellen via de 
website. 

 
Wij wensen u een heerlijke herfst! 

A.B. 

 
 

 

Het bestuur is deze zomer 

gewoon doorgegaan met 

vergaderen. Met in het 
vooruitzicht de gesprekken over 

de dorpsvisie is er een en ander te 
regelen. Ook hadden we een 

inspirerende spreker gevraagd ons 
een duwtje in de rug te geven, 

om out- of- the box te denken 

over  de toekomst van Baard. Het 
is lastig met deze spreker een 

geschikte datum te vinden. We 
hopen Jan Douwe van der Ploeg 

toch nog naar Baard te krijgen 

ondanks zijn drukke programma 
(VS, China, Wageningen), maar 

op 22  september gaat dit helaas 
niet lukken. 

De ‘keukentafelgesprekken’ 
vinden voornamelijk plaats in it 

Skipperke, en wel op maandag 

23/9, donderdag 26/9, dinsdag 
01/10 (let op: werkplaats 

Anke Sohne) en woensdag 
02/10(Skipperke). U ontvangt 

binnenkort de uitnodiging en we 

http://www.thuisarts.nl/
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verzoeken u om op het strookje of 
digitaal aan te geven op welke 

avond u kunt komen. De 
bedoeling is dat we met elkaar 

gaan brainstormen over een 
aantal onderwerpen. We hopen 

op een enthousiaste opkomst. 

 
Op 21 september is er ook de 

landelijke burendag, die we met 
elkaar door willen brengen: ofwel 

door appels en peren te plukken 

aan de Faldenserwei: de 
oogstdag, ofwel door het 

bestraten van het Baarder Kat- 
pleintje: de straatdag ofwel door 

activiteiten in de speeltuin: de 

speeldag. Ook hierover krijgt u 
bericht. 

Het fruit zal hopelijk door de 
Mobi-pers tot pakken fruitsap 

geperst worden, waar u zich voor 
op kunt geven. Vorig jaar kregen 

we heerlijke fruitsap van onze 

eigen appels en peren. 
 

In juni is de herhalingscursus 
geweest van de AED; deze is 

redelijk bezocht. Het is goed dat 

de AED er hangt maar laten we 
hopen dat hij niet (te vaak) 

gebruikt hoeft te worden. 
 

De Baarder kat is terug in het 
dorp! De mal bedoel ik dan 

natuurlijk. Want de echte kat 

staat er nog steeds, is alleen van 
kleur verschoten. Tijdens de 

merke is hij/zij roze geverfd en 
daarna niet direct 

schoongemaakt. Zou de ware 

schilder op willen staan om de 
kat definitief van zijn roze 

kleur te verlossen?  
Omdat de bronzen kat 

gepatineerd is zal hij opnieuw 
gezandstraald moeten worden en 

dan weer gepatineerd. Dit moet 

uitbesteed worden en we zijn al in 
gesprek met iemand die dit 

deskundig kan doen. 
De Baarder kat is op verzoek van 

het bestuur van dorpsbelang 

gemaakt; niet door Hein Mader 
maar door vriend en beeldend 

kunstenaar Atze Dijkstra uit 
Heerenveen, die in 2011 overleed. 

Bram de Smit uit Harich heeft zich 

ontfermd over de mal en het 
wassen beeld uit de boedel gered 

en ons het origineel aangeboden. 
Zowel het wassen beeld als de 

mal staan nu bij Klaas Bouma op 
de zolder van Dekemawei 12. 

 

Nu we het toch over dieren 
hebben: de ooievaar van Baard is 

eind juni naar Groningen gevlogen 
en heeft daar bij Lennart en Ruth 

Bergwerff voor het raam gestaan 

om te getuigen van de komst van 
Melle Bergwerff. Nu is de ooievaar 

weer geland in Baard en staat 
voor kersverse ouders klaar om 

geleend te worden bij het 
dorpshuis. 

Ons medebestuurslid Mathilda 

heeft haar bestuurlijke activiteiten 
op een laag pitje gezet in verband 

met haar zwangerschap; gelukkig 
verloopt deze voorspoedig en dat 

moet natuurlijk zo blijven! Joke 
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"VOGELWACHT WINSUM-

BAARD-OOSTERLITTENS" 

Wiersma is bereid Johannes in te 
werken en ons te ondersteunen 

bij het bestuurswerk. Super Joke! 
Aan Johannes heeft Joke het 

secretariaat overgedragen. Zo zijn 
we tot Mathilda haar terugkeer 

een compleet bestuur van vijf 

personen. 
 

Eind november staat de 
Jaarvergadering gepland. Dan zal 

ook het glasvezelinternet in 

Littenseradiel ter sprake komen. 
Tot vrijdag 1 november echter 

kunt u nog uw behoefte aan 
sneller internet kenbaar maken op 

www.littenseradiel.opglas.nl. 

Iedere burger kan dit doen en als 
u niet over internet beschikt maar 

weet dat het een ander zal helpen 
in de bedrijfsuitoefening, laat dan 

namens u stemmen. Ook op deze 
wijze kunt u de leefbaarheid van 

het platteland in stand houden: 

mensen gaan steeds vaker op 
afstand van hun werk(in de stad) 

wonen om thuis te kunnen 
werken. En daarbij kan sneller 

internet het verschil maken. Ook 

toepassingen in het onderwijs, de 
zorg en de medische wereld zijn 

steeds meer van internet 
afhankelijk. 

U heeft in de Skille over deze actie 
voor glasvezelinternet kunnen 

lezen, en wij brengen dit 

onderwerp graag onder uw 
aandacht. Het is aan u! 

Maar in de tussentijd hebben we 
elkaar al vaak kunnen ontmoeten: 
beter een goede buur dan een 

verre vriend tenslotte…met of 
zonder internet! 

A.B 

 

 

Na een lange winter en daardoor 

een laat voorjaar kwamen de 
weide vogels maar traag op gang 

m.b.t. het nestelen. 
Met als gevolg dat er in de 

periode dat men kievitseieren mag 

zoeken, welke loopt t/m 1  april,  
er maar een handvol eitjes zijn 

gevonden in Fryslân.  
Een voordeel hiervan is dat alle 

eerste legsels behouden konden 
worden. 

Wij als Fûgelwacht zijn in de 

periode van de nazorg veel in het 
veld om de nesten in kaart te 

brengen. 
Daarnaast hebben we veel contact 

met de boeren over wanneer men 

wil maaien. 
De vele uren welke zijn 

doorgebracht in het veld heeft 
geresulteerd dat er tussen Baard 

http://www.littenseradiel.opglas.nl/
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BAARDgenoten 

en de Him toch meer dan honderd 
nesten zijn gevonden. 

Dit is ondanks alle 
berichtgevingen in de media toch 

een prachtig resultaat voor dit 
gebied. 

En daarvoor zijn we de ook de 

boeren erg dankbaar voor hun 
medewerking,  om de weidevogel 

in Baard e.o.  in stand te houden. 
In juni was er voor de leden van 

de Fûgelwacht Baard/ 

Easterlittens/Winsum de 
mogelijkheid om Skrins te 

bezoeken. 
Onder leiding van 

Natuurmonumenten mochten wij 

het gebied bekijken. 
Dit was uiterst leerzaam en erg 

verrassend hoeveel soorten vogels 
we zijn tegengekomen. 

Ook hebben we nesten geteld. In 
de paar uur dat we hier zijn 

geweest hebben we meer dan 500 

nesten gezien. 
 Ook  hieruit blijkt maar weer dat 

als alle organisaties hetzelfde doel 
hebben,  er goede resultaten te 

behalen  zijn. 

Rein Tiedema 
Rayoncoördinator Fûgelwacht 

 

 

  

Vanaf 1 juli wonen Jeltje Osinga 

(27) en Jan Pieter Walda (26) op 
de Dekemawei 4. 

Jeltje komt uit Winsum en is 
zzp'er (thuis) kapster en Jan 

Pieter komt uit Wjelsryp 

en is zzp'er in de bouwsector. 
We wensen hen veel geluk en 

woonplezier toe in ons dorp. 
In een volgende uitgave van de 

Baarder kat hebben we een 

"diepte interview" 
met Jeltje en Jan Pieter in de 

rubriek Voorstelbaard. 
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De ôfrûne perioade binne in 

oantal Baerders ferhûze. 
 

Sa binne Yde en Douwe 
Groenveld mei harren spul ferhûze 

nei De Him 2 9023 BC, Jorwert.  

 
Nico de Roo en Anke Roorda 

hawwe mei de famkes yntusken 
de ferhûzing efter de rêch. Sy 

binne per 1 septimber komme te 

wenjen oan de Faldenserwei 21, 
8834 XH Baerd 

 
Dat betsjut dat de Aart, Sjoukje 

en Durk Terpstra per 15 

septimber oergeane nei De 
Faldenserwei 23, 8834 XH, Baerd. 

 
Op de Harmen Sytstrawei 25 gaan 

wonen Joke van der Velden en 
Ronald van Giessen. Zij zullen per 

half september verhuizen.  

 
Foar in oantal binne der noch in 

soad putsjes te dwaan, wy 
winskje eltsenien in protte wille en 

nocht op jimme nije stee. 

 
 

 
 

Us stikje yn de Baarder Kat fan 
foarig jier hie net folle kleur. Dizze 

kear wolle wy dit wat meer kleur 

jaan. Wy binne Johannes en 
Szabina en hawwe hjir foar yn 

Winsum wenne. Johannes wie in 
Winsumer en Szabina komt fan 

Berettyoujfalu en dat leit  yn 

Hongarije. Op har 18e is se nei 
Nederlan ta kommen te wenjen. 

Johannes is 35 en Szabina wurdt 
yn september 30. 

Doet we foarig jier it hus kochten 
fan Frou Rinsma wie Johannes al 

aardig op e hichte fan baard. 

Szabina kaam wol ris mei my mei 
in pilske heljen en sa rekke se ek 

bekint mei it doarpke. Ienkear yn 
it doarp wenjende giet dat noch 

folle sneller. Sa docht Johannes 

mei oan de merkecommissie en it 
dorps belang en sit Szabina yn de 

Kaetsvereniging. 
Johannes wurket by de Poiesz yn 

de haadsted en Szabina wurket by 
us hoofdsponsor de ING.  Fierder 

binne we drok dwaande mei us 

hus oan de Falderserwei.  Hjir  
moat nog wol it ien en oar oan 

barre, mar hoe langer en mear je 
oan je hus  doche des te djipper 

komme de woartels te sitten. Us 

voorstelbaard 

verhuisbaard 
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hobby’s binne muzyk en Szabina 
hat gelukkig aardig griene fingers. 

Ek meie we graag kuierje mar it 
moat net fierder weaze as de 

alvestedetocht. Yn e winter mei 
Johannes graach reedride. We 

fiele us al aardig thus yn Baard en 

hope hjir nog lang mei nocht en 
wille te wenjen. 

Groetnis Johannes en Szabina 
 

Verdeling geld Wireless Baard en 

begrafenisattributen. 
 

Het is al weer een tijdje geleden 

dat Wireless Baard uit de lucht 
ging. De moderne ontwikkeling 

had het netwerk ingehaald. Wat 
overgebleven is, is nog een potje 

met geld wat in de loop van de 
jaren is  opgebouwd door de 

deelnemers. Omdat het bijna 

onmogelijk is om dit geld op een 
goede manier te verdelen onder 

de oud-deelnemers, heeft de 
Wireless-Baard commissie samen 

met Dorpsbelang besloten om het 

aan te wenden voor “het 
algemeen belang”.Ook is er nog 

geld wat is overgebleven van “de 
begrafenisattributen”. Dit wordt 

samengevoegd met het geld van 
Wireless Baard waardoor er toch 

een mooi bedrag ontstaat. 

 
Wat te doen met dit geld? 

We willen het geld besteden aan 
projecten en andere plannen die 

leven binnen de Baarder 

gemeenschap.Om tot een goede 
verdeling te komen zijn er criteria 

opgesteld zodat iedereen weet 
waar de projecten aan 

kunnen/moeten voldoen om in 

aanmerking te komen voor dit 
geld. 

 
Deze criteria zijn: 

- het project/plan heeft betrekking 
op de jeugd van Baard 

- het zijn concrete, herkenbare 

plannen. Niet opgaan in groter 
geheel. 

- niet commercieel 
– dorpsbelang staat voorop. 

 

Hebben jullie plannen of ideeën 
stuur/mail deze dan voor 1 

oktober 2013 aan  
Joke Wiersma, Oan'e Kamp 4 of  

home.kremer@gmail.com. 
Dorpsbelang Baard zal dan samen 

met betrokkenen proberen te 

komen tot een goede verdeling. 
 

We zien graag jullie reacties 
tegemoet. 
Joke. 

mailto:home.kremer@gmail.com
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Een oma 
 

Een oma is een mevrouw die zelf 
geen kinderen heeft. Ze houdt 

veel van kinderen van anderen. 
Een opa is een man-oma. Hij gaat 

met jongens wandelen en ze 

praten over vissen. Oma’s hoeven 
niets te doen, alleen er te zijn. Ze 

zijn zo oud, dat ze niet hard 
kunnen rennen of wilde spelletjes 

doen. Je moet nooit tegen ze 

zeggen: schiet op! Meestal zijn ze 
dik, maar niet te dik om de 

schoenen van kinderen vast te 
maken.Ze dragen een bril en raar 

ondergoed en kunnen hun tanden 

uit hun mond nemen.  

Ze hoeven niet knap te zijn, ze 
moeten alleen antwoord kunnen 

geven op vragen, zoals: waarom 
hebben honden een hekel aan 

katten, en zo. 
Ze praten niet kinderachtig tegen 

je zoals andere grote mensen die 

op bezoek komen. Ze slaan geen 
stukken over als ze ons voorlezen 

en ze vinden het ook niet erg om 
telkens hetzelfde voor te moeten 

lezen. 

Iedereen zou een oma moeten 
hebben, vooral als je geen 

televisie hebt. Want oma’s zijn de 
enige grote mensen die tijd 

hebben! 

(aldus een achtjarige in het NRC 
Handelsblad van heel wat jaren 

geleden). 
 

Nu ik zelf een oma ben, vind ik 
dat er veel veranderd is als ik dit 

stukje lees; 

maar eigenlijk toch ook weer 
niet…. 

 
Aukje Bergwerff, oma van Melle 
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God yn Frankryk 

Noch net iens sa hiel lang lyn 

wenne der yn ús doarp in bakker. 
Trou bakte hy alle dagen syn bôle, 

en foar de sneins wat koekjeboel. 
Leafde foar it fak? Och, syn heit 

wie bakker, syn pake en dy syn 

heit en dy sines ek dat no ja, 
toemar. No sieten der fan 

memmekant wat boekhâlders yn 
‘e famylje dat ús bakker hie wol 

wat aventoer yn it bloed. En as jo 

dan alle dagen deselde bôle, 
deselde klanten, it selde 

geëamel.... dan wreekt him dat 
úteinliks in bytsje. It is dan ek net 

ferwûnderlik dat hy op in dei de 
boel der by del smiet en sei: “Skyt 

mar, ik gean nei Frankryk”.  Hy 

wist net heal wêr ’t Frankryk lei 
mar hy tocht by himsels: “As ik 

hieltyd rjocht út rin dan kom ik 
der fansels”. Foar de wissichheid 

naam er wol wat bôle mei foar 

ûnderweis. Hy rûn en hy rûn de 
hiele dei en hjir en dêr fernaam 

hy by guon of ’t er al yn Frankryk 
wie. Mar de minsken seagen him 

ûnnoazel oan, of laken him út. 
Skjin te ’n ein kaam hy de jûns let 

by in herberch oan. It wie dêr 
waarm en drok, hy krige in goed 

miel iten en rekke al gau oan ‘e 
praat. De bakker fertelde syn 

libbensferhaal  -wat fansels frij 

koart en net bot nijsgjirrich wie- 
mar hy fertelde it wol oan in 

protte minsken en dêr kaam 
mannich buorrel by te pas. Doe ’t 

er lang om let op bêd soe tocht 

er: “Blinder, no moat ik net ferjitte 
hokker kant ik moarnier út moat”. 

Dat, om misferstân foar te 
kommen sette hy syn skuon op ‘e 

gong, alfêst yn de richting wêr ’t 

hy de oare deis hinne woe.  
De kastlein wie segene mei in 

flinke frou. Doe ’t dy de skuon fan 
de bakker stean seach tocht se: 

“Dêr mei wolris even in 
boarsteltsje oer”. Justjes letter 

stiene de skuon wer blinkend skjin 

op ‘e gong, mar wol de oare kant 
út…. 

De oare deis rûn de bakker, 
sûnder it te witten, dan ek wer 

monter op hûs oan. Nei in lange 

dei rinnen kaam hy, de ein yn ‘e 
bek, by in lyts doarpke. Hy frege 

in boer of ‘t hy no dan sa 
njonkelytsen net yn Frankryk wie. 

De boer, dy ‘t twa dagen lang op 
eigenbakte bôle omhaffele hie 

betocht him gjin momint. “Ja, 

menheer is hjir yn Frankryk“ sei 
er, ûndertusken wyld mei de 

eagen rôljend om ien en oar wat 
Frânsk oer komme te litten. Doe ‘t 

de bakker nei ûnderdak 

 

 

frije  column 
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ynformearre sei de boer: “De âlde 
bakkerij stiet leech, dêr kinne jo 

sa lang bliuwe as jo wolle”. 
No, dêr siet er dan. Bakker om 

útens. Hy woe ek wol bôle bakke 
foar it folk hjirre mar hy koe, fûn 

er, net oankomme mei syn 

gewoane brúne bôlen. It moast 
bysûnder, bûtenlânsk. Hy nifele 

en die en makke bôlen as lytse 
heale moannen, of as lange tinne 

fluiten, ja, sels bôle mei sûkelade 

der yn. En de minsken? Dy fûnen 
it prachtich! It wie alle dagen fleur 

en moai waar yn syn lytse 
winkeltsje. 

Wat soe it no moai wêze as dit 

ferhaal hjir eindigt - mar dat docht 
it net. Want nei in pear wiken 

begûn de bakker wat te 
prakkesearen. Hoe soe it thús 

wêze? Soene se him ek misse?  In 
minske sin is in minske libben en 

der holp mar ien ding; hy moast 

mar ris op hûs oan. Wèr dat ein 
rinne, wèr dyselde herberch. Dizze 

kear allinne mar in bakje tee, en 
betiid op bêd want it begrutte him 

wat om de sinten.  

Mar ja, wa ‘t neat útjout dy krijt 
yn ‘e regel ek net it measte dat de 

skuon bleauwen smoarch op ‘e 
gong stean. De moarns stapte de 

bakker deryn en rûn, krekt as de 
oare kear,  syn noazzen efternei. 

Sa komt it dat se yn it doarp nea 

wer wat fan him heard ha. Noch 
altyd moat men it hjoed de dei 

sûnder bakker stelle. No is it al sa 
dat men yn Frankryk sûnt dy tiid it 

bakkersfak aardich yn ‘e macht 

hat. En ik wit wol wêrom, 
salutations cordiales! 

 

 
 

 

 

 
 

 
De opbrengst van de collecte voor 

het Nederlandse Rode Kruis heeft 
in Baard € 102,76 opgebracht. 

Het totaal van de afdeling 

Súdwest-Fryslân van het 
Nederlandse Rode Kruis komt 

daarmee op € 3221 ,- 
Alle gulle gevers hartelijk dank! 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Leendert Brouwer 
 

 
 

 

ingezameld 
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lekker ite mei esther 

 

 
 

Dit jaar zijn er verschillende 
dingen voorgevallen bij kaartclub 

‘Net te let’. Aan het einde van de 

zomer heeft Mine Jongsma 
besloten te verhuizen naar 

Franeker. Mine Jongsma is hierbij 
ook, na zich jaren actief ingezet te 

hebben als penningmeester, 

opgestapt uit het bestuur van de 
kaartclub. Ik, Lisanne Miedema, 

heb sindsdien de functie van 
penningmeester overgenomen. 

Naast Mine Jongsma hebben we 

de eerste helft van het “kaartjaar” 
Ale Miedema gemist bij het 

kaarten door een ongeval. Verder 
is het jaar goed verlopen. Hat 

afgelopen jaar is de hoogste score 
op een avond behaald door Lucas 

Bouma. Hij haalde maar liefst 

6127 punten in drie bomen. Dit 
was echter niet genoeg om in het 

klassement ook een prijs te 
behalen. Deze eer werd 

opgestreken door de volgende vijf 

personen: 
Rindert Wolbers werd eerste met 

36423 punten. Jappie Karsten 
won de tweede prijs met 36021 

punten. Jippe Tinga is derde 

geworden met 35723 punten. 
Hylke Schots werd vierde met 

35357 punten en Jelle Wolbers 
won de vijfde prijs met 35326 

punten.  
We zouden het wel fijn vinden als 

de opkomst dit jaar wat hoger is. 

Dus kom allemaal gezellig 
klaverjassen! Dit geldt ook voor 

de minder ervaren kaarters! 
 

 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

Vlierbessen- bramenjam 
 

Geregeld fiets ik  langs het water 
en als ik dan langs de vlierstruik 

fiets wil ik er altijd  iets van  
maken, Iedeen kan er wat mee, 

zo maken de jongeren er een 

mooie geheime plek van en ik 
gebruik de bloemen om siroop 

van te maken in het voorjaar en 
nu jam van de bessen die gerijpt 

zijn. Het smaakt vooral goed 

samen met bramen, want alleen 
pure vlierbessenjam kan vrij heftig 

van smaak zijn en door de 
bramen wordt het wat zachter en 

zoeter. Zo krijg je een heerlijke 
kruidige jam met een stevige 

kaartklup  

"net te let" 
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smaak. Lekker voor een lange 
herfst en winter!  

 
Nodig; 

600 gram bramen 
400 gram vlierbessen 

1 kilo geleisuiker 

 
Ris de vlierbessen met een vork 

van de takken en let erop dat er 
geen steeltjes aan blijven zitten 

want dat is niet lekker in je jam. 

Was de bramen en de vlierbessen 
en laat ze uitlekken. Meng de 

bramen en vlierbessen met de 
geleisuiker in een kom. Je kunt 

ook minder suiker gebruiken, dan 

wordt ie uiteraard wat dunner en 
minder zoet. Kook het mengsel in 

een pan en laat het 5 minuten 
flink doorkoken. Giet de jam 

kokendheet in goed 
schoongemaakte potten. Draai de 

deksel erop en laat ze 5 minuten 

op de kop staan. Laat de jam 
afkoelen en je hebt een mooie 

voorraad voor de herfst en winter. 
Eet smakelijk! 

 

 
 

 
 

De plannen om het grote 

speeltoestel te vervangen hebben 
we voorlopig even uit ons hoofd 

gezet. Het is lastig om voldoende 
sponsoren en subsidies bij elkaar 

te krijgen om het allemaal rond te 

krijgen. We hebben nu als doel 
gesteld om de wip en schommel 

op korte termijn te vervangen. 
Hiervoor hebben we nog wel geld 

nodig, maar dat lijkt wel 
realistischer. Hopelijk gaat dat 

lukken en kunnen we nog dit jaar 

deze toestellen plaatsen. 

 

 
 

 
 

 

speeltuincommissie 

"'t hofke" 
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Nieuws van de 
stoffeerderij, 
 

Bijna een jaar geleden was de 

renovatie “van de schuur van 
Bergwerff” afgerond, waren we 

ook al bezig met de 
voorbereidingen voor de 

openingsfeesten. In dit jaar is er 

veel gebeurd, konden we veel 
ervaren op onze nieuwe plek, 

kregen we een fijne burenrelaties, 
liep er, tot ons grote genoegen, 

zomaar een schimmel met een 
pracht veulen voor onze deur, 

hebben we veel troep op kunnen 

ruimen, hebben we de eerste 
echte barre winter beleefd en 

gemerkt dat de finoven het prima 
doet, de eerste echte super 

zomer, lekker buiten eten met 

veel verschillende mensen, voor 
de eerste keer de ruimte 

verhuurd, piepers en boontjes 
geoogst, vergaderd, het 

Broodfonds gesticht, paaseieren 

laten zoeken ( zullen we het 
aankomende pasen anders doen??  

Ongekookte eieren i.p.v. 
chocolade eieren zoeken en een 

gemeenschappelijk paasontbijt 
organiseren? Zou de 

paaseicommissie dat willen?) Zo 
kan ik nog wel even doorgaan. De 

plek leent zich voor zoveel 
initiatieven, mochten er ideeën 

zijn…….kom met me overleggen 

en ze kunnen gerealiseerd worden 
in de werkplaats of op het terrein 

erbij. In de winter hebben we een 
keer een film vertoond, dat was 

een succes en zeker voor 

herhaling vatbaar. Aankomende 
winter willen we dat weer 1 of 2 

keer doen. We zoeken naar 
films/documentaires die op een of 

andere manier een link hebben 

met ambacht. Ook hebben we een 
avond gehad met vertaalster 

Janstje Post  die een stuk van 
haar vertaling voorlas en de 

bezoekers konden daarop 
reageren. Het was boeiend om 

eens het beroep vertaler van zo 

dichtbij mee te maken. Je luistert 
heel anders. Het boekje heeft de 

titel “een vrouw zien” van 
Annemarie Schwarzenbach. 

Ik hoop dat ik volgend jaar, deze 

tijd, weer kan schrijven over 
allerlei verschillende 

activiteiten/vorderingen die 
mogelijk zijn geworden in/bij de 

werkplaats 
 

Groet van Anke en Oep 
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KEATSFERIENING 

"K.f. BAERD" 

 

 

 
 

 
 

 

Kaatsseizoen 2013 
De start van het kaatsjaar 2013 

was dit jaar  vroeg. In de 
maanden februari tot en met april 

werd meegedaan met de Poeisz 

actie. Mede door het winnen van 
de “gebaks battle” mocht de 

kaatsvereniging  een cheque  ter 
waarde van € 987 euro  in 

ontvangst nemen. 
Na de Poeisz actie begon het 

kaatsseizoen met het opstarten 

van de jeugdtraining. Jouke Bosje 
en Grietzen Broersma hebben de 

jeugd van eind april tot de 
zomervakantie elke week 

getraind. Jan Franke heeft de 

kabouters de eerste beginselen 
van het kaatsen op spelenderwijs 

getraind. 
De kaatstraining is op 28 augustus 

afgesloten met het diploma 

kaatsen en daarbij is afscheid 
genomen van Jouke.  Jouke stopt 

na 3 jaar met trainen bij de 
kaatsvereniging. 

Verschillende jeugdkaatsers 
hebben ook het afgelopen seizoen 

weer de nodige prijzen gewonnen 

bij de federatie wedstrijden in de 

omliggende dorpen en bij de 
KNKB wedstrijden. 

Succes was er voor de 
welpenjongens Duncan Folkerts, 

Geert Reitsma en Klaas Gerrit 
Meulenaar. Zij wonnen de 

federatie afdelingscompetitie door 

alle wedstrijden te winnen. 
Baard was dit jaar op de 

Nederlandse kampioenschappen  
zowel bij de pupillenjongens als  

bij de schooljongens 

vertegenwoordigd. Bij beide 
wedstrijden werd Baard in de 2e 

omloop uitgeschakeld. 
De welpenjongens van de KNKB 

waren op 5 mei te gast in Baard 

om hun eerste wedstrijd te 
kaatsen.  

Jens Jepkema uit Huins ging 
samen met Rick Minnesma uit 

Dronrijp naar huis met de krans. 
Op hemelvaartsdag werd de 

eerste ledenpartij, de Lachende 

Koe partij, gekaatst. Voor het 
eerst werd deze partij gekaatst 

met zachte bal om zo meer 
“tussenspel”  te krijgen en 

iedereen te laten meekaatsen. De 

chauffeurspartij werd op 25 mei 
gehouden en de Skipperkepartij 

was op 30 juni. 
Dit jaar stonden er op de 

Skipperkepartij 16 parturen op de 
lijst die kaatsten in een A & B 

klasse en een damesklasse. 

De KNKB dames hoofklasse 
kaatsers  streden op zondag 14 

juli om de prijzen die beschikbaar 
gesteld waren door Tiedema 

Droog- & Lektechniek. 
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Met het nachtkaatsen op 24 
augustus werd het seizoen voor 

de senioren afgesloten.  Met een 
totale deelname  van  40 kaatsers 

(jeugd en senioren) was het 
bestuur dik tevreden. Net als 

voorgaande jaren hadden de 

schilders Eppie Veenstra en Siebe 
Walinga voor de prijzen gezorgd. 

Als afsluiter van het seizoen werd 
op 31 augustus de Hoogma 

Ouder-kindpartij gehouden. 18 

parturen streden in verschillende 
poules om de prijzen. Na afloop 

werden ook de prijzen van de 
jeugdcompetitie uitgereikt en 

mocht Klaas Gerrit Meulenaar de 

felbegeerde wisselbeker in 
ontvangst nemen als winnaar van 

de jeugdcompetitie. 
Naast de kaatsactiviteiten is het 

bestuur ook met andere zaken 
bezig geweest.  

Het kaatshokje is aan vervanging 

toe. Samen met de IJsclub wordt 
er gespaard en gewerkt aan een 

nieuw hokje. Dit zal echter nog 
wel wat tijd vergen voordat er 

begonnen kan worden met de 

bouw. Op dit moment zijn we 
bezig met een tekening  waarna 

er een vergunning en subsidies  
aangevraagd kunnen  worden. 

Afgelopen zomer heeft de 
kaatsvereninging geïnvesteerd in 

een nieuwe tent. De tent heeft 

een afmeting van 5 bij 10 meter 
en zal met wedstrijden bij de 

Baarderkat opgezet worden. 
Om de tent makkelijk te kunnen 

plaatsen zal het plateau waar de 

Baarderkat staat aangepast 
worden. 

De zomer werd gekenmerkt door 
prachtig zomerweer en een  

langdurige droogte periode. Het 
veld heeft te lijden gehad onder 

de droogte.  Recent is er daarom 

een beregeningsinstallatie 
aangeschaft die ingezet kan 

worden als het veld te droog 
wordt. 

Tot slot wil het bestuur alle 

sponsors en vrijwilligers bedanken 
die ons het afgelopen seizoen 

geholpen hebben. 
 

 

 
Uitslagen ledenwedstrijden 

2013 
 

Lachende Koe partij jeugd 
1e  Klaas Gerrit Meulenaar 

 2e Dedmer Bouma 

 Kayleigh  Folkerts 
  Marieke Meijberg 

 
Lachende Koe partij Senioren 

1e Stefan vd Meer 

2e Rein Tiedema 
3e Djurre Oostra 

 
 

Chauffeurspartij jeugd 
1e Klaas Gerrit Meulenaar 

 2e Durk Hoogma 

 Famke Hoogma  
  Silke Tiedema 

 
3e Geert Reitsma 

 Laura de Boer 
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Chauffeurspartij senioren A- 

klasse 
1e Thomas vd Meer  2e 

 Gerrit Meulenaar 
 

Chauffeurspartij senioren B-klasse 

1e  Stefan vd Meer  2e
 Tsjeard Wassenaar 

3e Sabrina Lameijer 4e
 Durk Hoogma 

5e Anne-Rinske Spoelstra 

 
Skipperke partij – A klasse 

1e  Thomas vd Meer 2e
 Alfred Postma 

 Rein Tiedema  

 Willem Fopma 
 Sjirk G. de Groot 

 Pieter Alberda 
 

3e Rene Faber 
 Simon Zijlstra 

 Paulus Yde Walda 

 
Skipperkepartij – B klasse 

1e Aebe Brander  2e

 Ymke Dijkstra 

 Anco Baarda  

 Sjoerd vd Hem 
 Keimpe Brander 

 Menno Zijlstra 
 

Skipperkepartij –Dames 
1e Thessa vd Ploeg 2e

 Truus Overal 

 Richtsje Strikwerda 
 Joukje Meppelink 

 Sereitta Strikwerda 
 Jessey Greidanus 

 

3e Yne Binnema 
 Baukje de Vries 

 Brigitta Bruinsma  
 

Schilderspartij Jeugd 
A – klasse   

 B – Klasse 

1e Durk Hoogma  
 1e Jildert Dijkstra 

2e Geert Reitsma  
 2e TJitte Reitsma 

3e Brenda Dijkstra  

 3e Theo Dijkstra 
 

Schilderspartij Senioren 
Heren    

 Dames 

1e Sjors Jepkema  
 1e Yne Binnema 

2e Djurre Oostra  
 2e Baukje de Vries 

3e Andre Lameijer  
 3e Tine Spoelstra 

 

 
Hoogma Ouder-kind partij 

A-poule 
1e Stefan vd Meer  2e

 Durk Hoogma 

 Thomas vd Meer 
 Renzo Ambrosio 

 
B-poule 

1e Klaas Gerrit Meulenaar 
 2e Dedmer Bouma 

 Yne Binnema  

  Albert Bouma 
 

C-poule 
1e  Amerins Heida  

 2e Ayolt Oostra 
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 Jan Franke Heida 
  Gabe Schaaf 

 
D-poule 

1e TJitte Reitsma  
 2e Marieke Meijberg 

 Ronald Orré  

  Marijn Meijberg 
 

Uitslag Jeugdcompetitie 2013 
1e Klaas Gerrit Meulenaar 

 2e Natasja Lameijer 

3e Laura de Boer  
 4e Tjitte Reitsma 

5e Ayolt Oostra & Jens 
Jepkema 

  

 
 

 
 
  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Baarder BBQ 2013 
 

Op sneon 7 septimber wie it wer 

tiid foar de jierlikse BBQ. Jaap hie 
soarge foar mear as genoch fleis 

en salades en in dak boppe it 
terras omdat der reinbuien 

komme soene. Dy buien hawwe 
der ek west mar fierder wie it 

lekker waar sadat de lêsten fier 

nei tolven noch bûten sieten. 
It bakken gong bêst en Jaap 

brocht de stokjes, karbonades en 
woarsten rûn, lekker maklik dus. 

Gelokkich wie der moai wat 

dielname en elkenien hie in bêst 
sin, koartsein it is een hiel 

gesellige jûn wurden. Ida hie ek 
noch twa grutte skalen mei 

fruchten as toetje makke, mar it 
wie al aardich let doe’t dat op 

tafel kaam. De kombinaasje fan 

bier mei meloen soene je net 
betinke, mar it smakke bêst en it 

is allegear oprekke. In inkeling hat 
nachts op bêd noch in bakje 

fruchten krigen. 

 
Jaap en Ida, bedankt foar de 

organisaasje en hooplik takomme 
jier noch mear Baarders dy’t dizze 

gesellige jûn meidwaan sille. 

 
Dorothea 
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Nieuw schooljaar, 

19 Augustus was de 
zomervakantie teneinde en 

hoorde je weer vele 
kinderstemmen op het plein van 

De Stjelp. 

Iedereen kwam met 
vakantieverhalen de school 

binnen.De eerste schooldag is 
altijd weer even wennen.  De 

eerste weken noemen wij 

“De Gouden Weken”;  nieuwe 
groepen en met elkaar afspraken 

maken over regels en gewoontes. 
Ook koppelen we ieder nieuw 

schooljaar een jongste kind met 
een ouder kind om regelmatig 

met elkaar aan het werk te gaan 
of spelletjes te doen. Dit noemen 

we een maatjesviering. Zo leren 
ze van elkaar hoe je met een 

ander om moet gaan. 

De eerste middag hebben de 
nieuwe maatjeseen lapje stof voor 

een verjaardagsvlag versierd. 
Iedere groep heeft nu een 

bijzondere zelfgemaakte vlag die 

wordt uitgehangen bij een 
verjaardag. 

 
Tot slot willen wij iedereen nog 

heel erg bedanken voor het mooie 

bedrag dat opgehaald is 
(tijdens de Flower Power Party) 

voor een nieuwe 
mantel voor de Sint. 

Geweldig!!!!!!!!!!! 
 

Het team van De Stjelp 

 

 

openbare basisschool  
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B   A   A   R   D   A   T   A 
 

Zat. 14 sept. Weekend Parkeerplaats bij de brug 

 De oudpapiercontainer staat erweer  Ver. van Dorpsbelang 

Zat. 21 sept. volgt  DeBaarderKat/Fâldenserwei 

 Landelijke burendag/Oogstdag Ver. van Dorpsbelang    

Ma. 23 sept. volgt  ‘t Skipperke 

 Keukentafelgesprekken Ver. van Dorpsbelang  

Do. 26 sept.  volgt  ‘t Skipperke 

 Keukentafelgesprekken Ver. van Dorpsbelang 

Di. 01 okt. volgt  Werkplaats Anke Söhne  

  Keukentafelgesprekken Ver. van Dorpsbelang 

Wo. 02 okt. volgt  ‘t Skipperke 

 Keukentafelgesprekken Ver. van Dorpsbelang  

Do. 03 okt. 14.00 uur ‘t Skipperke 

 Start SoosmiddagSooscommissie   

Vr. 04 okt. 20.00 uur ‘t Skipperke  

 MaatklaverjasseKlaverjasklup “Net te Let”   

Zon. 06 okt. 09.30 uur Herv. Kerk Baard 

 Dienst door ds.Post-KnolKerkenraad v.d. Streekgem.  

Vr. 11 okt. 20.00 uur ‘t Skipperke 

  Kompetysjeklaverjasse Klaverjasklup “Net te Let”     

Vr. 25 okt. 20.00 uur ‘t Skipperke  

 Kompetysjeklaverjasse Klaverjasklup “Net te Let”  

Zon. 03 nov. 09.30 uur Herv. Kerk Baard 

 Dienst door dhr.U ZwagaKerkenraad v.d. Streekgem.   

Do. 07 nov. 14.00 uur ‘t Skipperke 

 SoosmiddagSooscommissie  

Vr. 08 nov. 20.00 uur ‘t Skipperke 

 Kompetysjeklaverjasse Klaverjasklup “Net te Let”  

Do. 14 nov. Op tijd  kopij bij Anke Roorda  

 Inleveren kopij  Redaksje Baarder Kat   

Zat. 16 nov. Weekend Parkeerplaats bij de brug  

 De oudpapiercontainer staat erweer  Ver. van Dorpsbelang  

Vr. 22 nov. 20.00 uur ‘t Skipperke 

 Kompetysjeklaverjasse Klaverjasklup “Net te Let”  

Do. 05 dec. 14.00 uur ’t Skipperke 

 SoosmiddagSooscommissie 
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