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editie: 
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2013  oplage 115 exemplaren. 
kopijadres & secretariaat: 
Faldenserwei 21 , 8834 XE Baard 
telefoon: 06 - 23429485         E-mail: 
debaarderkat@hotmail.com 
bankrekeningnummer 3710.51.525 van 
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 

 

 

Redactioneel 
 

De stoarm dy’t oer ús lân raasde, 
hat ek flink húshalden yn en 

rûnom Baard. 

Dakpannen flegen wit wer en 
foarse beammen moasten it 

ferlieze. Sels de hoanne op ‘e toer 
koe it lykwicht net hâlde. 

Houtkachel besitters wienen der 
rap by om de winterfoarried oan 

te foljen. 

Fan de hjerst rûgelje we samar 
nei de winter  en sitte we alwer yn 

de leaste moanne fan it jier. Sint 
Maarten is al lâns west. 

De goeie âlde man is ek wer yn it 

lân. En komt fansels by skoalle 
lâns. Soe swarte Piet der ek by 

weze? 
De krystmerkkommisje is folop yn 

it spier om der wer in slagge merk 
fan te meitsjen. 

Fjirder hat de kulturele kommisje 

de plannen foar it kommend 
seizoen klear. Wat dat is kinne 

jimme fierder op lêze. 

Sa lit Gosse Grypstra dizze kear ek 

fan him heare. Bin benijd wat him 
dizze kear dwaande hâld . 

 
Wy, as redaksje, binne drok 

dwaande om de ‘Baard in kaart’ 

wer ‘up to daten’. 
Wol elkenien syn nij 

telefoannúmer trochjaan fia 
debaarderkat@hotmail.com of 

efkes in briefke yn’e bus by ien 

fan de redaksjeleden. Ek de 
bestjoeren, stiftingen en 

kommisjes kinne harren 
wizigingen trochjaan. Tank 

hjirfoar. 

 
In soad lesnocht tawinske. 

 
BdJ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:debaarderkat@hotmail.com
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KINDERBAARDERIJ 

 

 
 
11 november is de dag!! Ja joepie 

we mogen weer met ons lampion 

lopen. 

Op school weer heel kreatief bezig 

geweest om een mooie lampion te 
maken. 

Gelukkig hadden we er droog 
weer bij!! Om zes uur was 

iedereen zover om het dorp door 

te gaan. 

Kayleigh, Famke en Miriam gingen 

met Jaap in de bus bij de buiten-
baarders langs. Er is heel hard en 

veel gezongen, bij sommigen wel 

4 liedjes en dat heeft gewerkt! 

We hebben een recordbedrag van 

275 euro ophaald voor onze 
speeltuin. Dat is ook hard nodig, 

want zoals iedereen heeft kunnen 
zien wordt er groot onderhoud 

uitgevoerd in de speeltuin.  De 

bankjes worden geverfd, de 
schommel is inmiddels gesloopt 

en ook de wip is zo goed als weg. 
Onderdelen zijn in de beits gezet. 

Binnenkort wordt er een nieuwe 
schommel en een nieuwe wip 

geplaatst. Ook de geverfde 

planken van de bankjes worden 
dan weer gemonteerd! Dan 

volgende voorjaar nog een paar 
kleine dingetjes en dan staat het 

er weer netjes bij. 

Dus dank voor jullie gulle gaven!! 

Namens de speeltuincommissie, 

Marjan Koldijk 

 

Geboren op donderdag 14 
november, 

Colin, zoon van Mathilda & Edwin 

en broertje van Dylan. 
 

Bjorn Liam Wassenaar is 
geboren op 1 november . Broertje 

van Cezanne en zoon van 
Johannes en Mariska Wassenaar. 

 

speeltuincommissie 

"'t hofke" 
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Wij willen iedereen hartelijk 
bedanken voor de hulp aan 

Willem betoond, in het bijzonder 

dokter Bergwerff en zijn 
medewerkers op de praktijk, de 

Thuiszorgmedewerksters, en zijn 
buurvrouw. 

Daarnaast een ieder die 

belangstelling heeft betoond in 
wat voor vorm dan ook bij zijn 

overlijden op 30 september. 
 

Fam Koorn Beverwijk 
 

 

 
 

De opbrengst van de collecte  van 
de Dierenbescherming heeft in 

Mantgum, Baard/Huins en Leons 

en Oosterwierum in totaal  
€ 579,50 opgebracht. Alleen in 

Baard/Huins: € 115,44, een 
geweldig bedrag!  

 

Opbrengst collecte Nierstichting in 
sept jl was 122,01 

 

De collecte voor het 
Diabetesfonds heeft dit jaar 

opgebracht: 123,48 Euro 
 

Klaas van der Wal en Leendert 
Brouwer 

 

De opbrengst van de Alzheimer 
collecte was 80,26 

Hg. Geertje Valk 
 

Bij deze de opbrengst van de 

brandwonden collecte: € 88.05. 
Met dank aan alle gevers. 

Vriendelijke groet, 
 

José Dijkstra en Tini Bijlsma. 
Alle gulle gevers bedankt! 

 
 

 

 

 

in memoriam 

ingezameld 
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 bericht: 

 

 

 
 

 

 

 

Misdadigers slaan juist nu hun 
slag  

  
Wijkagent: ‘Geef ze geen 

kans!’  

 
Het is weer vroeg donker. Dat 

weten helaas ook 
straatrovers, woninginbrekers 

en overvallers. Die slaan juist 
in de donkere dagen hun slag. 

Hoe voorkomt u dat u 

slachtoffer wordt?  
 

Bij Manon van Wel (32) werd vijf 
jaar geleden ingebroken. Ze was 

niet eens thuis toen de inbreker 

zijn slag sloeg. En de crimineel 
had “slechts” een laptop 

meegenomen, zegt ze. Toch heeft 
ze drie jaar lang heel slecht 

geslapen. ‘Het is het idee dat 
iemand bij je thuis is geweest.’  

Hoewel ze na de inbraak meteen 

goede sloten op de deur heeft 
laten zetten en alle preventietips 

ter harte heeft genomen, voelt 

Manon zich nog steeds niet altijd 
veilig in haar eigen huis. 

 
Ingrijpend 

De politie weet hoe ingrijpend een 
woninginbraak is. Net zoals 

straatroven en overvallen. Niet 

voor niets zet de politie alles op 
alles om juist deze misdaden op te 

lossen en de daders te pakken. 
Dit is een topprioriteit van de 

politie en is het belangrijk dat 

inwoners ook zelf maatregelen 
treffen. Vooral van oktober tot 

maart, want dan zijn inbrekers, 
straatrovers en overvallers extra 

actief.  

De verhalen zijn soms 
hartverscheurend. Slachtoffers 

voelen zich zo bedreigd. Ouderen 
durven niemand meer binnen te 

laten en gaan de straat niet meer 
op. Maar ook jongeren die op 

straat of in het openbaar vervoer 

hun mobieltje gebruikten toen het 
werd afgepakt, zijn helemaal van 

slag. Zeker als er geweld bij te 
pas kwam.”  

 

Preventie 
De wijkagent en zijn collega’s 

zitten er bovenop. “We moeten 
een vuist maken. Samen met de 

gemeente, 
woningbouwverenigingen, het 

Openbaar Ministerie en natuurlijk 

met de bewoners en ondernemers 
zelf. Want niet alleen zitten we de 

daders op de hielen en gaan ze de 
cel in. Het gaat er vooral om dat 

je zo veel mogelijk voorkomt dat 
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je slachtoffer wordt. De meeste 
inbraken gebeuren nog steeds bij 

mensen die hun deuren en ramen 
niet goed afsluiten, die geen 

stevig slot op de deur hebben of 
die duidelijk zichtbaar op vakantie 

zijn. Met de rolluiken naar 

beneden, een stapel post in de 
gang en de gordijnen dicht.”  

 
Bel 112 

Tot slot  nog een belangrijk punt. 

“Hoort of ziet u iets ongewoons? 
Een vreemde auto in de straat? 

Een persoon op de uitkijk? Een 
raam dat aan diggelen valt? Aarzel 

niet en bel direct 112. We kunnen 

beter een keer te veel komen dan 
een keer te weinig!” 

 
Preventietips 

 
Inbraak voorkomen: 

 Zorg voor goed hang- en 

sluitwerk 

 Sluit deuren en ramen af, 

ook als u even naar boven 
loopt 

 Installeer buitenverlichting 

met bewegingsmelder  
 

Overval voorkomen: 

 Stimuleer pinbetalingen 

 Maak een draaiboek voor 

wat te doen bij een 
overval 

 Toch een overval? Volg 

het ‘RAAK’ principe: 
Rustig blijven, Accepteren 

van de situatie, Afgeven 
van het gevraagde, Kijken 

 
Straatroof voorkomen: 

 Houd je tas altijd dicht, 

met de rits naar je toe 
 Houd dure spullen niet 

zichtbaar in de hand 

 
Meer tips en informatie? Kijk op 

www.politie.nl 

 
 

Trinus Hoekstra, 
Wijkagent Littenseradiel. 

Trinus.Hoektra@friesland.politie.nl 

 
     

 

 
 

 
2018 

 
Nou, de kogel is deur de kerk, de 

teerling is wurpen en ut gaat an, 

Baard wurdt in 2018 kulturele 
hoofdstad fan Europa! Dat is te 

sêgen; wy tegare met de rest 
fanne gemeente Liwadden wêrt 

wy aansens  by hoare salle. We 
hewwe ut allemaal op GPTV sien 

kennen, Jannewietske was dêr 

 

 

frije  kollum 

http://www.politie.nl/
mailto:Trinus.Hoektra@friesland.politie.nl
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soa onmeugend bliid met dat toen 
se ut hoorde se ônze kommisaris 

omme hals floog ennum een 
dikkeneen op beide wangens 

drukte. Ut is dan oek niet sumar 
wat, kulturele hoofdstad, en dan 

oek nogges fan heel Europa. Dat 

hewwe wy toch mar mooi met 
sien allen foormekaar kregen. Wy 

magge best in bitsje trots weze 
dat wy as toekomstig inwoners 

fan Liwadden toch in bitsje ôns 

stempel drukke kinne op ut 
kulturele klimaat. We gane der 

foor, al was ut alleen mar om een 
stukje bewustwodding fan ut 

begrip mienskip as sudanich. 

Mar goed, nou is dur werk anne 
winkel fansels. Ut is 2018 foordat 

je ut wete en teugen dy tiid mutte 
we al wat knap der foor. Wat my 

fan it groatste belang lykt is dat 
wy ôns hier in Baard niet de kees 

fan ut broad ete late. Se kinne 

daar op ut Hofplein wel mene dat 
ut allegaar om hunnie draait, mar 

straks hore wy dur oek by en dan 
salle se rekening met ôns houde 

mutte. De wingewesten en de 

bútegebieden hewwe oek un 
stem, en om dy stem goed 

hoorbaar te maken stel ik foor dat 
wy hier met syn allen overskakele 

op ut Liwadders as foertaal. 
Liwadders by ut biljarten, by ut 

kaatsen en ut klaverjassen. 

Liwadders op skoal, inne kerk 
enne kroeg. Foor sommigen is dat 

miskien even wennen mar as jou 
befobbeld toch al Sneekers prate 

dan hoeve jou der alleen nog mar 

eigenwiis by te kieken. Makkelik 
sat. Groat foardeel is dat we dan 

oek fan un heleboel gedoe af 
binne met it befodderen fan it 

Fries en su. 
En dan mutte der as de 

soademiter plannen komme. Ik 

dink dat wy binnenkot marris met 
un handsjefol mênsen omme 

keukentafel sitten gaan mutte om 
wat eerste ideeën út te werken. 

We hewwe genoeg knappe 

koppen hier in ut durp dyter foor 
sorge kenne datter straks wat fan 

dy euromiljoenen ônze kant op 
komme. Ik hew al gruten hoort 

dat elke investeerde euro un 

driefoudige bestedingsimpuls 
oplevert dus disse kaans mutte wy 

ôns niet ontglippe late. Ut sú 
somma kenne dat wy der úteinliks 

in knap fertimmerde bovensaal an 
over houde, at wy nou maar even 

skerp binne. 

Want fergeet niet, dit is fansels un 
geweldige bútenkaans om Baard 

oppe kaart te setten. Gaan mar 
na, wie hatter fóór forig jaar nou 

ooit fan Guimarães hoort. Nou 

dan!  
Nou salle der altyd goedens weze 

dyt krityk mene hewwe te mutten. 
Dattut allemaal omme senten 

draait en niet omme inhoud. 
Dattun gemiddelde lokale 

kunstenaar der niet beter fan 

wurdt of dattut anne gewoane 
man niet besteed is. Dan sêg ik, 

jimme neuzele mar mooi ferder 
oppe fierkante sentimeter, ut wut 

tiid dat wy hier oekes wat groater 
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gaan dinken!  Skouder an 
skouder, de hannen út ‘e 

mouwen. Baarders, ik reken op 
jum en bied myself alfast an as 

foorsitter fannut kommitee. 
Nou su, 

Gosse Grypstra 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wa wit wer dizze foto makke is?  

Der moat in plakje wêze in of 

rondom 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? 

 

 
 

de oplossing fan de foarige 

kear wie:paaltje voor bij pim 
astro 

 
helaas geen winnaars dit keer! 
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feriening fan 

doarpsbelang baard 

 

 
 
 
 
 
 

 
Toekomstvisie op 
Baard in 2025  
Beste mensen, hierbij een 
impressie van de 

keukentafelgesprekken. de 
commissie heeft gevraagd mijn 

visie in te sturen  Omdat  die 

wonderbaarlijk aansluit op de visie 
van van de aanwezigen. 

Najaar 2013 De 
Keukentafelgesprekken  

Baarders bespreken hun 
toekomst.  

 

Zoals het er nu uitziet wordt 
Baard in 2018 onderdeel van 

Leeuwarden. Dat betekent grote 
veranderingen. Die niet negatief 

hoeven te zijn als de dorpgenoten 

zich bewust blijven van de waarde 
van een hechte 

plattelandsgemeenschap. Te 
midden van het open 

weidelandschap rondom Baard.  

Op 18 december om 20.00 zal 
op de jaarvergadering van 

Vereniging Dorpsbelang, meer 
concrete informatie worden 

gegeven. In het voorjaar van 
2014 zal een fraai drukwerk 

verschijnen. 

Er waren in totaal 31 
deelnemers verspreid over 3 

avonden. De inzet van ieder 
was geweldig, ook van de 

nieuwe Baarders. 

Onderwerpen die vooral steeds 
naar voren kwamen: het 

woningenaanbod, de bouwkavels, 
een verkeers-luw dorp, een 

ondernemersvereniging, de 

bereikbare school, een visueel 
aantrekkelijk dorp zonder 

vervallen plekken, een actief 
dorpsleven rond dorpshuis en 

sportveld, gebruik van de kerk 
voor cultuur, een vooral groene 

en nog altijd agrarische omgeving 

met bloemrijke graslanden, een 
aantrekkelijk achter/voorland voor 

de stad. 
Zorg om en voor elkaar, 

Gemeenschapszin ”Mienskip”. 

Gebruik maken van een digitaal 
platform. 

  
Baard : een suffe stadswijk of 

zelfbewuste gemeenschap 
 

In mijn visie wordt het gebied 

tussen zuid-west Leeuwarden en  
ten noorden van Wommels een 

groene bufferzone. 
Voorraadkamer voor de beide 

grote gemeenten Sud-West en 
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Leeuwarderadeel. Stadsbewoners 
halen daar hun portie rust, ruimte, 

beleven daar de oorspronkelijke 
autentieke landschappen. 

Graslanden zijn kruidenrijk, 
waterrijk waar kievieten grutto’s , 

karekiet, eenden, hoentjes, 

nestelen. Kuddes schapen en 
koeien lopen buiten. Producten 

kunnen bij de boer worden 
gekocht of deze levert aan de 

stadswinkeliers. Geen 

megastallen, maar kleinschalige 
gemengde biologische bedrijven. 

Wandel—en fietspaden 
doorkruizen het gebied zonder 

teveel verstoringen.  

Bijvoorbeeld naar mijn huis, waar 
een natuur-en educatiecentrum is, 

worden excursies gehouden langs 
een vlinder-spinnen-insectenpad. 

 
Baard als dorp heeft een rijke 

historie en sterke 

gemeenschapszin. Een klein 
historisch museum biedt de fietser 

en wandelaar een doel. Wij willen 
ze wel vertellen wat hier allemaal 

heeft gespeeld in het verleden. 

Koffie en appeltaart gemaakt van 
appels van de dorpsboomgaard 

maken het nog aangenamer. 
Dekemastate wordt als silhouet 

herbouwd.  
Aan de dorpsrand is een 

distributiecentrum(pje). Ter 

ontlasting van de dorpskern. 
Noodzakelijk vanwege 

toegenomen gebruik van 
webshops kunnen goederen daar 

worden afgehaald en gebracht. 

BHD (Baards hulpdienst) brengt 
de spullen bij hen die dit niet 

meer kunnen. 
De parkeerplaats wordt intensief 

gebruikt voor: 
1. opladen eclectische 

car/fiets.  

2. distributie van deze car, te 
gebruiken door leden. 

3. auto’s buiten dorpskern. 
4. ondergrondse 

afvalbakken, 

 
De moestuinen zijn intensief in 

gebruik . 
De vervallen huizen worden 

opgeknapt en in gebruik gesteld 

als zorghuis cq zorgboerderij. 
Kleinschalige woningbouw blijft 

noodzakelijk vooral betaalbare 
huurwoningen.  

 
Baard heeft een prachtige kern. 

School, Kerk, Café, Kaatsveld, 

Speeltuin. Nu is de Jenaplanschool 
al iets waar mensen voor kiezen. 

Promoten voor o.a. 
hoogsensitieve kinderen, kan 

behoud voor ons dorp betekenen. 

We gaan de Kerk meer gebruiken 
als cultuurtempel.  Met een 

beierende klok die de juiste tijd 
aangeeft. 

We koesteren ons café, gelegen 
op de mooiste plek van het dorp. 

De vele verenigingen maken er 

optimaal gebruik van. Ook 
internet, sporten,  en bieden een 

hap een glas op het terras. 
Bij het kaatsveld houden we eens 

per week een biologisch markt 
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verkeerscommissie 

van streekproducten. En 
natuurlijk,we kaatsen daar. 

 
Tot slot. We schrijven nu een 

wedstrijd uit voor innovatieve 
landbouwmachines zodat de 

huidige enorme tractoren 

overbodig worden. Een actieve 
energie cooperatie zorgt voor 

groene energievoorzieningen O.a 
geleverd door onze landbouwers. 

Hannah 

 

 
 
De verkeerscommissie is 

begonnen met het gedeeltelijk 
uitwerken van het plan, wat 

tijdens de tuskengearkomste is 

gepresenteerd. 
Op een aantal gevaarlijke punten 

in Baard zullen 
‘waarschuwingskatten’ geplaatst 

worden. Deze katten zullen met 

behulp van de schoolkinderen 
geverfd worden. De politie heeft 

toegezegd om samen met de 
kinderen hier aandacht aan te 

geven. 

Als bijdrage vindt u bij deze kat 
een info sheet. Hier staan een 

aantal feiten op n.a.v. een 
onderzoek naar 

verkeersveiligheid. 
Wij vragen u, als bewoner van 

Baard, deze bijlage te lezen en er 

bewuster bij stil te staan als u in 
de auto stapt. 

 

 
 
Nieuws vanuit de Culturele 
commissie 
 
Het afgelopen jaar zijn er een 

aantal veranderingen geweest 
binnen cultureel Baard. De 

voormalige Toneelvereniging is 

omgedoopt tot culturele 
commissie en bestaat momenteel 

uit ondergetekenden. Omdat we 
als grotendeels nieuwe club zijn 

gestart, hebben de activiteiten 

vorig jaar op een laag pitje 
gestaan. Dit is ook de reden dat 

er afgelopen jaar geen contributie 
geheven is onder de leden.  

Inmiddels zijn er gelukkig een 
heleboel leuke plannen voor het 

komende seizoen, zodat Baard 

cultureel gezien weer genoeg te 
bieden heeft. Nadat we helaas 

een aantal keren het evenement 
‘Simmerwille op Broektille’ hebben 

moeten annuleren vanwege het 

weer, zijn we alweer druk bezig 
geweest om een aantal leuke 

culturele evenementen te 
bedenken voor het komende 

(winter)seizoen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Vorig jaar is op oudejaarsdag een 

leuke actie georganiseerd en ook 

dit jaar gaan we weer oliebollen 

 

Cultureel  baard 
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spreekuur 

verkopen. Vooraf zullen 
bestelformulieren rondgaan 

waarop jullie aan kunnen geven 
hoeveel oliebollen jullie willen 

kopen. Natuurlijk zal er ook weer 
gelegenheid zijn om bij Karen en 

Ben Mors een gezellig glaasje 

glühwein of warme chocolademelk 
te komen drinken.  En, uiteraard 

zijn vrijwilligers om ons te helpen 
met het oliebollen bakken van 

harte welkom! 

In de kerstvakantie, op 3 januari, 
willen we voor de jeugd een 

filmavond organiseren en op 10 
januari een filmavond voor 

volwassenen.  

Omdat deze commissie van 
oorsprong een toneelvereniging is, 

willen we ook daarmee aan de 
slag. We hebben gemerkt dat de 

drempel om zich aan te melden 
als aanstormend acteertalent nog 

wat hoog is. Daarom organiseren 

we voor een ieder die altijd al 
eens heeft willen weten of het 

talent voor toneelspelen aanwezig 
is, een leuke toneelworkshop in 

februari 2014. Ook jongeren zijn 

hierbij van harte welkom! 
Op 7 november is de jaarlijkse 

ledenvergadering geweest, 
waarbij we veel bruikbare tips van 

de aanwezige leden hebben 
gekregen, waarmee we het 

komende jaar aan de slag gaan. 

Alle ideeën en suggesties zijn 
natuurlijk het hele jaar door van 

harte welkom!  
 

de culturele commissie, 

Froukje Meijberg, Elze Pijlman, 
Karen Mors, Johan Harkema en 

Anne Marije Wiersma. 
 

Nieuws uit de praktijk. 

 
Met de eerste echte herfststorm 

die door Friesland raast proberen 
wij het hoofd koel te houden. 

Pannen vliegen van het dak, 
duiven vliegen zich te pletter en 

oude wilgen breken als 

luciferhoutjes af. De natuur is 
sterker dan wij mensen. En daar 

moet je je aan overgeven. 
Maar als je iets  kunt doen om 

een ‘calamiteit’ te voorkomen is 

dat toch wel het nemen  van een 
griepvaccinatie. Aanstaande 

dinsdag vindt het vaccinatie 
spektakel weer plaats en dit heeft 

toch altijd een feestelijk tintje. 
Hoe dat komt weet ik niet maar 

iedereen die de praktijk bezoekt is 

uitgelaten. Misschien het gevoel 
van  wij “doen er alles aan om 

geen griep te krijgen”? Zoals 
eerder gesteld is een griepprik 
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echter geen garantie, maar 
voorkomt dat u de ernstige 

variant krijgt. 
Privacy regels worden opeens 

minder belangrijk, want zonder 
problemen worden mouwen 

opgestroopt om de prik te 

ontvangen. Indien een 
persoonlijke vraag gesteld wordt 

kan dat natuurlijk en gaat de deur 
even dicht. 

Er zijn ontwikkelingen in de 

wetenschap die dit jaarlijkse 
griepprik gebeuren overbodig 

maken. Het idee is dat je eens in 
de zoveel jaar een vaccinatie 

krijgt tegen nieuwe 

griepverwekkers. In dat geval zien 
we met weemoed om naar dit 

evenement. Zover is het echter 
nog niet. 

Een ander evenement afgelopen 
oktober was het 25-jarige 

jubileumvan dokter Bergwerff en 

zijn assistente in de praktijk van 
Baard, tegenwoordig Baard en 

Winsum. Ook een moment om 
terug te zien , soms met een 

beetje weemoed maar ook met 

dankbaarheid. Vooral Jantsje de 
Beer werd in het zonnetje gezet, 

nooit ziek of een ochtend te laat, 
dat is heel bijzonder. We zijn dan 

bijzonder blij met deze accurate 
en betrouwbare praktijkassistente, 

die bij menig kind de angst voor 

de dokter kon wegnemen. Met de 
gehele ploeg zijn we op stap 

geweest en hebben we de 
voorstelling van Soldaat van 

Oranje  bezocht, een 
onvergetelijke  ervaring. 

Op dinsdag 10 december krijgen 
we een nieuw Huisarts Informatie 

Systeem; dit zal in het begin 
problemen opleveren  maar we 

hopen er snel vertrouwd mee te 

raken, zodat u als patiënt er zo 
weinig mogelijk last van 

ondervindt. 
In de periode rond Kerstmis is de 

praktijk weliswaar open maar 

werken we met een aangepaste 
bezetting. Probeert u ruimvoor die 

tijd uw medicijnen te bestellen, 
zodat het niet op het einde van 

het jaar aankomt. Zo kan het voor 

iedereen een echte feestmaand 
worden. 

 

Burendag 21 september 2013 
 

Yn ‘e Skille stie in stikje oer dat je 

subsidzje oanfregje koene by it 
oranjefonds foar burendag 2013. 

Ach ja, werom ek net. Miskien ha 
se noch wat yn it potsje foar 

Baard sitten. En ja hjer, 420 euro 
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Serious request 

koene we krije. Ek krigen we in 
doase mei kofje en tee, (Tiidens 

de kofje op de kamp haw we ek 
nog noflik oan de appeltaart 
sitten). Ballonnen en flagjes, om 

de boel te fersieren. Dan dochs 
mar ris hearre as der ek ferienings 

binne die mei dwaan wolle.  Sa is 

de keatsclub op dizze dei begûn 
mei it pleintsje en is de 

buorterstúnkommisje op ’t hofke 
begûn mei it ferfjen en 

skjinmeitsjen fan de tastellen en 

bankjes. Ek wienen de 
fruitbeammen oan de 

Fâlderserwei klear foar in pluk 
beurt. Troch de minne maaitiid 

likke it wol dat der net folle fruit 
oan sitte soe mar dat foel dochs 

aardich mei. Dorathea is mei de 

hiele fracht nei de pers west en 
der is dochs noch sânhundert liter 

sap fan makke. Al mei al ha der 
dochs sa’n 20 man (en frou) 

dwaande west oan ferskate 

aktiviteiten.  
 

Johannes de Groot 
 

 

 
 

Op zaterdag 14 december staat 
de oudercommissie van school op 

de Maretakmerk in Baard. We 
verkopen vogeltaarten voor het 

goede doel. De opbrengst 

brengen de schoolkinderen naar 
het glazen huis in Leeuwarden. 

Het geld wordt besteed om 
wereldwijd kindersterfte door 

diarree tegen te gaan. Dus koop 
die vogeltaarten en “clean this shit 

up” 
 

Oudercommisie De Stjelp 
 

 

 
 rr    

Serius reques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Heeft de herfststorm het 

compromis tussen gemeente 
Littenseradiel en de  

'bomenridders' bepaald? De 
zwakke bomen zijn geveld door de 

hevige windstoten. Hun sterke 

broeders staan nog fier overeind. 
Hopelijk mogen zij nog lang het 

aangezicht van Baard verfraaien. 
 

 

 
 

Rondom baard 
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openbare basisschool  

 

 

 
 
Voordat de feestdagen weer van 

start gaan heb ik al een tip voor 
iedereen die weinig tijd heeft, 

toch iets zelf wil maken en 

verrassend uit de hoek wil komen. 
Koekjes. 

Koekjes als cadeautje, of voor nog 
na het dessert of gewoon voor 

“de lekker”. Succes verzekerd!! 

 
Voor ongeveer 30 koekjes; 

300 gram amandelspijs (let erop 
dat het echte amandelspijs is) 

1 eidooier 
30 pecannoten 

Bakpapier 

Van het amandelspijs plm. 30 

balletjes vormen. De balletjes op 
een met bakpapier beklede 

bakplaat leggen. Eidooier met wat 
water mengen en de balletjes 

hiermee insmeren. 
Pecannoten halveren en eventueel 

kleiner maken.  

Op elk balletje een paar nootjes 
drukken  

Oven voorwarmen op 200 graden. 
Koekjes in het midden van de 

oven 8 - 10 minuten bakken. 
Goed laten afkoelen voordat ze in 

de trommel gaan. 

 

 
 
 

 
 

Bezoek Abe Lenstra stadion. 

 
Op 18 oktober jl. hebben de 

leerlingen van groep 4 t/m 8 van 
basisschool de Stjelp een 

rondleiding gehad in het Abe 

Lenstra Stadion te Heerenveen. 
Aanleiding voor dit bezoek was 

het thema van de 
Kinderboekenweek 2013 dat dit 

jaar  in het teken stond van de 

sport. 
In alle groepen van de school was 

men druk bezig met dit project en 

 

 

lekker ite mei esther 
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er werd dan ook direct zeer 
enthousiast gereageerd toen een 

van de moeders opperde of een  
excursie naar het Abe Lenstra 

Stadion ook een optie zou zijn. 
Binnen een week was alles 

geregeld; op vrijdagmiddag 

18 oktober zou een en ander 
plaats vinden. 

Ook het vinden van begeleiders 
was dit keer geen enkel probleem, 

er gingen zelfs meer begeleiders 

mee dan nodig!! 
In colonne naar Heerenveen 

alwaar we verwelkomd werden 
door een tweetal vrijwilligers, 

waarvan één oud-voetballer. 

We werden in twee groepen 
verdeeld en we zijn die middag  

werkelijk in alle gaten en hoeken 
van het stadion geweest. 

 
Wat viel op:  

-De goals waren verpakt in plastic  

-het spelershome was enorm luxe   
en groot 

-er waren speelmogelijkheden 
voor de kinderen van de spelers. 

-de kleedkamer van de spelers 

was ook heel bijzonder,voor elke 
speler was er een opbergkast met 

daarop de naam van de speler.  
-Finnbogason kreeg extra veel 

aandacht van onze leerlingen. 
Trouwens zijn voeten zijn niet 

eens zo erg groot!!  

-de ruimtes waar de interviews 
afgenomen worden, na afloop van 

de wedstrijd wel erg klein zijn.  
-er een rijdende hoogtezon is die 

het gras in de winter laat gr                                                                                                                                                                  

oeien. En dat dat gras in de                           
winter ook nog gemaaid wordt.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-er een ruimte is met een enorme 
discotheek.  

-dat er die middag geen speler en 

zelfs geen van Basten te zien was. 
(vanwege interland verplichtingen) 

-dat de wedstrijd Heerenveen-
Cambuur ook nog vers in het 

geheugen lag bij velen daar 

aanwezig. 
 

Deze excursie die een kleine twee 
uur duurde heeft enorm veel 

indruk gemaakt op de kinderen. 

Het was leuk om te zien hoe elk 
kind weer verschillend reageerde 

op alles wat er op hem of haar 
afkwam. 

Leerzaam dus deze excursie en 
zeer goed passend bij het 

boekenweek project “Klaar voor 

de start” 
Dit smakket nei mear! 

                                                                
Hille Faber 

                                                                

leerkracht “de Stjelp” 
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STICHTING 

DOARPSHûS BAARD 

 
In het vorige bericht in de 

Baarderkat was het nog een vraag 
of het subsidieverzoek wel 

goedgekeurd zou worden door de 

Raad. Opnieuw heeft het bestuur 
en de wethouder om tafel  

gezeten om nadere uitleg te 
geven aan de Raad over de 

noodzaak van de verbouwing en 
aanpassing van het dorpshuis. De 

huidige constructie, dorpshuis met 

commerciële ruimte is nimmer een 
probleem geweest maar had nu 

nader uitleg nodig. En dat is 
gebeurd en heeft zijn vruchten 

afgeworpen. Zoals reeds uit de 

media bekend is geworden is het 
verzoek voor subsidie nu 

toegekend door de Raad en 
kunnen wij los! Nu de gemeente 

toegezegd heeft kunnen we pas in 
actie komen om andere 

geldbronnen aan te boren. 

Uiteindelijk is er 40% (E22.000,=) 
van het totale bedrag toegezegd 

en moet de overige 60% nog 
binnengehaald worden. Daar 

werken wij nu hard aan als 

bestuur. Mogelijk zijn wij onze tijd 
al ver vooruit getuige het artikel in 

de LC van 18/09/2013. Daar 
wordt de combinatie van kroeg en 

dorpshuis genoemd als 
uiteindelijke manier om te 

overleven als dorpshuis. We zullen 

zien hoe zich dat in de toekomst 
ontwikkeld. Wij blijven strijden om 

ons dorpshuis weer helemaal up-
to-date te krijgen zodat het weer 

jaren mee kan. Wordt vervolgd! 

  
Namens het bestuur,  

Albert Bosscha 
 

 

 
 
 

Op Zaterdag 14 Dec 2013 wordt 
voor de 13e keer onze jaarlijkse 

kerstmarkt gehouden.Voor veel 
mensen de leukste kerstmarkt van 

het noorden. 

Baard is op deze dag weer 

omgetoverd tot éen groot sfeervol 

kerstdorp met stro op de wegen, 
kerstverlichting,kerstbomen en 

maretak kerstmarkt 
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kerstmuziek op de achtergrond.  
Op verschillende straten in Baard, 

de kerk en op de bovenzaal van 
het Café ´t Skipperke staan 

standhouders uit heel Nederland 
met een grote verscheidenheid 

aan producten. U kunt genieten 

van glùwijn, oliebollen, bonbons , 
vers gerookte zalm  en tal van 

andere lekkernijen. Ook voor de 
mooiste kerststukken en 

kerstkransen kunt u hier terecht. 

En natuurlijk onze beroemde 
Maretakken (mistletoe) uit 

Frankrijk 

Ook aanwezig deze dag 

verschillende goede doelen o.a  

Doejowili (fietsen Alp d´Huez) 
Nierstichting, Serious Request en 

World Servants. 

Aanvang van de markt is 

12.00 uur 

Voor meer info en foto,s van 

voorgaande edities zie onze 

website http://www.maretak-
kerstmarkt-baard.nl/  

Vanaf 16.00 uur is er live muziek 
van duo Small Change  " Meindert 

en Liudger"   in Café 't Skipperke. 

  
Wij zoeken nog vrijwilligers die 

deze dag mee willen helpen om 
mee op te bouwen en af te 

breken. 
We beginnen om 7 uur met koffie 

in het café. Opgave bij Jaap & Ida 

FEESTJE, waar is het feestje.......? 
 

Na het grote succes en 

enthousiasme van het Flower 
Power feest van afgelopen jaar 

hebben wij wederom het plan 
opgevat om er een vervolg aan te 

geven. “Laat het leven sober zijn 
doch rijk aan feesten nietwaar...” 

 

De datum en lokatie zijn inmiddels 
bekend, nl. zaterdag 8 maart op 

de bovenzaal van Dorpshuis 't  
Skipperke! Dus zet het alvast in je 

agenda dan ben je er zeker bij! 

 
Net als vorig jaar vragen wij 

wederom op deze avond een 
vrijwillige bijdrage om gemaakte  

kosten te dekken, oa de 
aankleding, muziek en een deel 

van de alom gewaardeerde 

hapjes. Wat er overblijft, na aftrek 
van de kosten, wordt geschonken 

aan een goed doel binnen het 
dorp. De opbrengst van dit jaar is 

gedoneerd aan de Goed Heiligman 

http://www.maretak-kerstmarkt-baard.nl/
http://www.maretak-kerstmarkt-baard.nl/
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biljertklup 

"de baerder keu's" 

om bij te dragen aan een nieuw 
pak. Op dit moment hebben we 

het goede doel nog niet bedacht, 
maar indien er suggesties zijn dan 

horen wij dat graag. 
 

Acher de schermen werken wij 

alweer aan de details van dit 
feestelijke gebeuren en maken 

begin volgend jaar meer bekend! 
Wat we al wel kunnen verklappen 

is dat het een FEEST wordt! Wij  

hebben er zin in. 
 

Elze Pijlman 
Jeroen van Denderen 

Gert Zeijlemaker 

 

 

 
Yn septimber binne wy wer út ein 

setten mei de biljertkompetysje. 
Op freedtejûn 1 novimber wie de 

earste wedstriid fan it seizoen. Dit 

wie in maatbiljertparty werby lotte 
waard wa by wa siet. Der stiene 6 

twatallen oan de start. 
 

De útslach fan dizze jûn: 

1e priis: Anita en Tseard 
2e priis: Wilma en Gabe 

3e priis: Merie en Marijn 
 

Yn it nije jier giet de biljertklup 
wer “ON TOUR”. Dit sil plak fine 

op sneon 25 jannewaris. We sille 

dan wer in oantal doarpen/kafees 
oan dwaan om dêr te biljerten. De 

ôfrûne jierren wie it “on tour” 
biljerten in grut sukses.  

Dus jou dy alfêst op by it bestjoer, 

want dit wolst gewoan net 
misse!!! 

 
Biljertklup De Baerder Keu’s 

 

 
 

Namens de redactie 

 
 

Fijne feestdagen 
en een goed 2014! 
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B   A   A   R   D   A   T   A 
 

Do. 05 dec.  09.00 uur  de Stjelp 

 Aankomst Sinterklaas I.B.S. de Stjelp 

Do. 05 dec.  14.00 uur  ‘t Skipperke 

 Soosmiddag Sooscommissie    

Vr. 06 dec.  20.00 uur  ‘t Skipperke 

 Kompetysjeklaverjasse  Klaverjasklup “Net te Let  

Za. 14 dec.  13.00 -18.00 uur  Baard 

 Maretak Kerstmarkt Kerstmarktcommissie 

Zo. 15 dec.  09.30 uur  Herv. Kerk Baard 

  Dienst door ds.Post-Knol Kerkenraad v.d. Streekgem 

Vr. 20 dec.  20.00 uur  ‘t Skipperke 

 Maatklaverjasse Klaverjasklup “Net te Let”  

Di. 24 dec. 22.00 uur Kerstnachtdienst met Baarder gelegenheidskoor 

 Dienst door ds.Post-Knol Kerkenraad v.d. Streekgem.  

Di. 31 dec.  Volgt   Boerderij Fam. Mors 

 Oliebollenbakken en verkoop Culturele Commissie   

Do. 02 jan.  14.00 uur  ‘t Skipperke 

 Soosmiddag Sooscommissie  

Vr. 03 jan.  Volgt   ‘t Skipperke 

  Filmavond Jeugd  Culturele Commissie     

Zon. 05 jan.  09.30 uur  Herv. Kerk Baard 

 Dienst door Mw. C.de Boer-Bergstra Kerkenraad v.d. Streekgem.  

Vr. 10 jan.  20.00 uur  ‘t Skipperke 

 Kompetysjeklaverjasse  Klaverjasklup “Net te Let”  

Vr. 10 jan.  Volgt   ‘t Skipperke  

 Filmavond Volwassenen Culturele Commissie   

Vr. 24 jan.  20.00 uur  ‘t Skipperke 

 Kompetysjeklaverjasse  Klaverjasklup “Net te Let”   

Do. 06 febr.  14.00 uur  ‘t Skipperke 

 Soosmiddag Sooscommissie   

Vr. 07 febr.  20.00 uur  ‘t Skipperke  

 Kompetysjeklaverjasse  Klaverjasklup “Net te Let”    

Zo. 09 febr.  09.30 uur  Herv. Kerk Baard 

 Dienst door Ds. Y. Slik  Kerkenraad v.d. Streekgem.  
Vr. 14 febr.  Volgt   ‘t Skipperke 

 Toneelworkshop   Culturele Commissie   

Zat. 15 febr.  Op tijd   Kopij bij Anke Roorda 

 Inleveren kopij   Redaksje Baarder Kat  

Vr. 21 febr.  20.00 uur  ‘t Skipperke 

  Maatklaverjasse Klaverjasklup “Net te Let”  

   

14 febr.  Volgt   ‘t Skipperke 

B   A   A   R   D   A   T   A 
 Do. 05 dec.  09.00 uur  de Stjelp 

 Aankomst Sinterklaas I.B.S. de Stjelp 

Do. 05 dec.  14.00 uur  ‘t Skipperke 

 Soosmiddag Sooscommissie    

Vr. 06 dec.  20.00 uur  ‘t Skipperke 

 Kompetysjeklaverjasse  Klaverjasklup “Net te Let  

Za. 14 dec.  13.00 -18.00 uur  Baard 

 Maretak Kerstmarkt Kerstmarktcommissie 

Zo. 15 dec.  09.30 uur  Herv. Kerk Baard 

  Dienst door ds.Post-Knol Kerkenraad v.d. Streekgem 

Wo. 18 dec.  20.00 uur  ‘t Skipperke 

 Jaarvergadering   Vereniging Dorpsbelang  

Vr. 20 dec.  20.00 uur  ‘t Skipperke 

 Maatklaverjasse Klaverjasklup “Net te Let”  

Di. 24 dec. 22.00 uur Kerstnachtdienst met Baarder gelegenheidskoor 

 Dienst door ds.Post-Knol Kerkenraad v.d. Streekgem.  

Di. 31 dec.  Volgt   Boerderij Fam. Mors 

 Oliebollenbakken en verkoop Culturele Commissie   

Do. 02 jan.  14.00 uur  ‘t Skipperke 

 Soosmiddag Sooscommissie  

Vr. 03 jan.  Volgt   ‘t Skipperke 

  Filmavond Jeugd  Culturele Commissie     

Zon. 05 jan.  09.30 uur  Herv. Kerk Baard 

 Dienst door Mw. C.de Boer-Bergstra Kerkenraad v.d. Streekgem.  

Vr. 10 jan.  20.00 uur  ‘t Skipperke 

 Kompetysjeklaverjasse  Klaverjasklup “Net te Let”  

Vr. 10 jan.  Volgt   ‘t Skipperke  

 Filmavond Volwassenen Culturele Commissie   

Vr. 24 jan.  20.00 uur  ‘t Skipperke 

 Kompetysjeklaverjasse  Klaverjasklup “Net te Let”   

Do. 06 febr.  14.00 uur  ‘t Skipperke 

 Soosmiddag Sooscommissie   

Vr. 07 febr.  20.00 uur  ‘t Skipperke  

 Kompetysjeklaverjasse  Klaverjasklup “Net te Let”    

Zo. 09 febr.  09.30 uur  Herv. Kerk Baard 

 Dienst door Ds. Y. Slik  Kerkenraad v.d. Streekgem.  
Vr. 14 febr.  Volgt   ‘t Skipperke 

 Toneelworkshop   Culturele Commissie   

Zat. 15 febr.  Op tijd   Kopij bij Anke Roorda 

 Inleveren kopij   Redaksje Baarder Kat  

Vr. 21 febr.  20.00 uur  ‘t Skipperke 

  Maatklaverjasse Klaverjasklup “Net te Let”  

  

 



 

 

 


