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Redactioneel

De
wintermoannen
binne
wer
ôfsletten, spitigernôch sûnder snie en
iis. No wachtsje op it moaie waar. Al
ha wy al wol wat sinnige dagen hân,
wy geane fansels foar in prachtige
simmer. Mei hearlike fekânsjes yn it
foarútsjoch sa as bygelyks yn in húske
oan see, as kampeare yn’e bosken.
Alhoewol dat letste ha guon fan us al
besocht op’e boppeseal yn Baerd. Hiel
smûk, fierderop yn dizze Kat mear
oer dit bysûndere kampearfeest.

net sels syn mem ferrast ha mei in
aardichheidsje op memmedei. Mar
foar alle oaren die dit wol koenen
waard it hiel maklik makke mei de
blomkemerk, op de freeds krekt foar
memmedei. Goed regele liket my sa
ta.
Mar der wurdt noch folle mear regele
hjir yn Baerd. Wat tochten jimme fan
de Baerder Merke. Op 12,13 en 14
juny sil Baerd op syn iepenst wêze
moatte, want dan organisearret de
merkekommisje
mei
al
syn
helpaginten in krimineel moai feestje.
Litte we hoopje dat it mei de moard
en deaslach tafalle sil hjir yn us
feilichste gemeente fan Fryslân.

Yntusken hawwe de kaartklup en de
biljertklup harren lêste potsjes spile.
No is’t wer tiid foar de bûtensporten.
Sa ha de measte bern, mar ek de
grutten, al harren earste baltsjes slein
op’e kamp. Miskien dat se tidens it
keatsen noch wat ferdwaalde peaske
aaien fûn ha, want ja de peaskehazze
hat fansels ek wer yn Baerd west

Yn dizze kat ek noch een stikje fan
DBLC oftewol De Baarder Lees Club.
Lêze is leuk en dêrom winskje wy
jimme in soad lêsnocht ta.

Alles komt sa stadichoan wer op
gong, hearlik bûten wêze. Genietsje
fan de natoer. Sjoch mar hoe
prachtich grien it wer wurdt. En de
lytse pykjes yn’e sleat, is’t net
skitterjend? Mar ek yn Baerd is der dit
foarjier in lytse protter berne. Wolkom
Jilles! Dit lyste mantsje sil fêst noch
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Want dat is de bedoeling; een
bijenveld, dus ook geschikt voor
vlinders en hommels en wat niet
al. Een klein stukje land waar iets
meer gedaan gaat worden aan de
biodiversiteit dan rondom het
geval is.
Het ontwerp is van Nico
Kloppenborg. Om het ontwerp te
kunnen uitvoeren hebben we het
eerst uitgezet met paaltjes. Dan
wisten de mannen van Frankena
en wij waar er wat gedaan moest
worden.
De grond was nog te nat, na het
omspitten met de machine ligt het
nu te rusten en te drogen want de
kluiten moeten nog een keer
gefreesd en geroter-egd worden
om er iets mee te kunnen. De
zaden hebben we al in huis, mij
benieuwen of het er dit jaar nog
van komt om te zaaien.

Ynstjoerd
Bijen
Jammer maar helaas, het was op
de vrijdag dat de middenbouwers
van de Stjelp naar de werkplaats
zouden komen zeer onbestendig
weer. Te slecht om te kijken naar
de bijen van Anna Christien
Piebenga uit Mantgum. Zij zou
vertellen over de bijen, wellicht
dat we een kijkje in een van de
kasten konden nemen, heel
voorzichtig, met een imkerhoed
over het hoofd getrokken.
Wat in het vat zit verzuurd niet,
de afspraak blijft staan.

Anke Sohne

We hadden niet kunnen
bevroeden dat er 2 bijenkasten
zouden staan alvorens er ook
maar iets geplant of gezaaid is op
het “bijenveld” bij de werkplaats
van de meubelstoffeerderij.
5

vever

Disco op de camping

Na het succes van vorig jaar werd
er al vrij snel geopperd dat zo'n
feestje op de bovenzaal een
vervolg zou mogen krijgen.
Opnieuw werd
er
een datum
geprikt en het thema bedacht.
Disco op de Camping, heerlijke
goede oude tijden muziek met
een vleugje camping. De opkomst
op
zaterdagavond
8
maart
was weer groot en veel Baarders
en niet Baarders waren gekomen
in camping outfit. Helemaal top!
Jeroen draaide er weer op los, de
bovenzaal was mooi versierd en
de sfeer zat er dan ook al snel in,
mede door het happy hour.
De ondernemers in Baard hadden
na
een
oproep
weer
geld gedoneerd,
waardoor
er
tijdens de avond schalen met
heerlijke
hapjes
rondgingen.
Bedankt hiervoor! Een heerlijk
compleet avondje uit. De prijs
voor de mooiste camping outfit
ging naar de familie Spoelstra als
totaal en Jan Bijlsma als individu.
Tot in de vroege uren is het feest
gebleven! Van het geld wat
tijdens de avond is opgehaald en
wat er over was van de sponsoren
zijn er drie goede doelen binnen
het dorp blij gemaakt. 1. De
bloembakken in het dorp, 2. de
verkeerscommissie, 3. het snoeien

Kaartklup
"net te let"
Klaverjasclub ‘Net te Let’
Ook dit jaar is er weer gezellig
geklaverjast in ’t Skipperke. We
hebben nieuwe gezichten mogen
verwelkomen en daar waren we
erg blij mee. Hoe meer zielen, hoe
meer vreugd! De hoogste score
op één avond is dit jaar behaald
door Jippe Tinga met 6048
punten. Dit was ook de enige keer
dat er tijdens een competitie
avond boven de 6000 punten
werd gekaart. De prijzen voor de
competitie zijn dit jaar gegaan
naar:
1: Jelle Wolbers
35.771
2: Jippe Tinga
35.417
3: Yge Valk
35.028
4: Jan Gerbens
34.127
5: Rindert Wolbers
34.024
We zouden het wel fijn vinden als
de opkomst aankomend jaar weer
iets hoger is. Dus kom allemaal
gezellig klaverjassen! Dit geldt
ook voor de minder ervaren
kaarters!
Vriendelijke groeten,
Het bestuur
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van de fruitbomen aan de
Fâldenserwei.
We hebben ruim € 300,= kunnen
verdelen.
Het was een geslaagd feest en we
gaan er vanuit dat jullie er
volgend jaar weer bij zijn. Wij
hebben genoeg inspiratie!

Ingezameld
De
collecte
van
Fonds
Gehandicapten Sport heeft €
109,51 opgebracht.

Elze Pijlman
Jeroen van Denderen
Gert Zeijlemaker

De opbrengst van het longfonds
was €89,10
Alle gulle gevers bedankt!

Lekker ite mei

Esther

Moederdag is wel voorbij, maar
haar verrassen met deze cake
maakt haar vast gelukkig!
Deze luchtige cake doet het altijd
goed, ook te combineren met
rabarber.
Een lekkere voorjaarstraktatie!
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Nodig:
1 citroen (biologisch)
150
g
boter
(op
kamertemperatuur)
250 g fijne kristalsuiker (ik doe
meestal de helft)
3 eieren
300 g volle kwark
100 ml volle melk
2 tl bakpoeder
400 g zelfrijzend bakmeel
500 g aardbeien
185 g roomkaas (monchou)
100 g poedersuiker

Bak de cake in ca. 50 min. gaar in
het midden van de oven. Steek er
na 40 min. een satéprikker in.
Komt deze er schoon uit, dan is
de cake gaar. Laat op een rooster
in 2 uur afkoelen.
Meng de roomkaas, poedersuiker
en het citroensap door elkaar.
Bestrijk de cake ermee. Snijd de
rest van de aardbeien in partjes
en verdeel over de cake. Bestrooi
met poedersuiker.

Ovenschaal (34 x 23 cm), ingevet
en bekleed met bakpapier
Verwarm de oven voor op 175 °C.
Rasp de gele schil van de citroen
en pers de citroen uit.
Doe de boter en suiker in een
grote kom en klop met een mixer
in 5 min. luchtig. Voeg al mixend
een voor een de eieren toe.

Kinderbaarderij
Grutsk en tige wiis binne Anne
Marije Wiersma en Klaas Bouma
mei de berte fan Jilles Ynze Ultsje.
Jilles is berne yn Baard op de 29
ste fan de gersmoanne.
Wy winskje Klaas en Anne
Marije folle lok mei harren soan!

Meng het citroenrasp, de kwark
en melk door het botermengsel.
Zeef de bakpoeder en het
bakmeel erboven en spatel luchtig
door.
Verdeel het beslag over
ovenschaal. Snijd de helft van
aardbeien in kwarten en duw
voorzichtig in het beslag zodat
niet meer zichtbaar zijn.

de
de
ze
ze
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IJsvereniging Baard

Ynstjoerd

In
het
voorjaar
heeft
de
IJsvereniging Baard meegedaan
aan de Jeugd Sponsor Actie van
de Poiesz supermarkten. We
hadden voor de deze actie veel
pasjes verspreid, waarop iedereen
sponsorpunten voor de vereniging
kon sparen. Veel mensen hebben
ons gesteund met het sparen van
punten, want op het feestelijke
Jeugd Sponsor Gala op 11 april in
WTC Expo in Leeuwarden konden
we een cheque van € 901,- euro
in
ontvangst
nemen.
Een
geweldige
opbrengst! We willen iedereen
heel
hartelijk
danken
voor
bijdrage aan het succes van deze
actie.

Lectori Salutem,
Even een stukje van De Baarder
LeesClub!
Zo door de jaren heen hebben we
al vele boeken gelezen met
elkaar. Teveel om de lijst hier op
te sommen.
Hoewel we die lijst wel bijhouden.
Elke keer weer is het heerlijk om
ofwel een andere wereld in te
stappen, een andere cultuur, een
andere beschouwing van de
werkelijkheid of beleving van de
werkelijkheid.
Leden van de boekenclub doen zo
nu en dan zelf ook 'op afstand'
mee.
Zoals Jan, José, Aukje en Anneke.
Gert leest de meest bewogen
boeken bij toeval in het vliegtuig.
Deze DBLC leden verhalen dan
zelf over die andere wereld,
cultuur en beleving.

Bestuur IJsvereniging Baard
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Ook vertellen ze natuurlijk trouw
over het DBLC-boek wat we lezen,
via de mail of in een ouderwetse
handgeschreven brief (zo mooi ;)
)
Ons laatst gelezen boek was
Stoner van John Williams.
Hoe anders was het leven van
onze overgrootouders.
Hoezeer werd het bepaald door
armoede en de plek waar je
geboren werd.
Of denken we ons tegenwoordig
vrijer in keuzes dan we eigenlijk
zijn?
Dit soort filosofieën krijgen ruimte
op onze DBLC avonden.
Sinds kort halen we uit het boek
wat we lezen een zin die we heel
krachtig of mooi vinden.
Die zinnen schrijven we in ons
eigen handschrift in een prachtig
notitieboek.
Leuk hoor!
Het geeft een extra persoonlijk
tintje aan de verhalen van de
avond.
Al met al is het een serieuze zaak,
die Baarder LeesClub.
We nemen onszelf en de wereld
zeer serieus.
Daar hoort en ziet u ons geen
grappen over maken!

BAARDgenoten
Sinds 1 april woont Feite Klijnstra
(28) op de Dekemawei 4.
Hij werkt bij een loonbedrijf in
Oudemirdum.
In een volgende Baarder Kat
zullen we verder met hem
kennismaken.
We wensen hem veel woonplezier
in Baard.

Lie wang snee ting! *
*Met een diepe buiging
De Baarder LeesClub
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Vooral bij de jeugd zit veel
potentie.
De avond was zeer geslaagd en
we zijn van plan dit ieder jaar
terug te laten komen.
Wat heeft de avond ons gebracht?
DE JEUGD VAN BAARD WIL
SPELEN!
En ook de volwassenen die er
waren zijn enthousiast gemaakt.
Sjoukje
hebben
we
bereid
gevonden om samen met ons aan
de slag te gaan voor het komende
winterseizoen.
Het is de bedoeling om met twee
eenakters te komen. Zodra we
meer weten, horen jullie het
meteen.
Wil je graag mee doen, geef je op
via elzepijlman@hotmail.com

Cutureel Baard
We hebben weer een aantal leuke
activiteiten achter de rug.
De Flier op!
Op vrijdag 21 maart hadden we
dit jaar voor de eerste keer De
Flier op.
Een toneelworkshop voor jong en
oud.
Wat vonden sommige mensen het
spannend, maar deze spanning
werd al snel weggenomen door
Sjoukje de Boer.
Een jonge dame uit Leeuwarden
die vol energie en enthousiasme
aan deze avond begon.
De opkomst was prachtig, zowel
jong als ouder waren gekomen.
Samen met elkaar het avontuur in
duiken.
Zelfs de toeschouwers werden
uitgedaagd en deden mee.
We begonnen de avond op sokken
met
twee
concentratie
oefeningen.
Iedereen deed serieus mee.
Daarna speelde we verschillende
situaties uit, wat hebben we
gelachen.
Wat een talent woont er in Baard!

Rijk en Beroemd
Op zondag 30 maart speelde
Tseard Nauta voor ons in de kerk
Rijk en Beroemd.
Prachtig zoals die man vertellen
en spelen kan.
De opkomst was gering maar de
mensen die er waren hebben
genoten.
In de pauze hebben we heerlijk in
de zon gezeten en een borrel
gedronken.
Wat was de sfeer goed die
middag.
We
hebben
met
Tseard
afgesproken zodra hij weer iets
nieuws heeft hij dit aan ons zal
laten zien. Wij hebben er zin in!
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Octoberfest Baard
Ja, ja mensen ook wij gaan er aan
geloven…..
Op zaterdag 4 oktober staat er
een heus Octoberfest gepland.
In een schuur vlakbij Baard zal
een orkest van 15 man voor jullie
optreden.
Het wordt één groot feest, te
denken valt aan pullen bier,
worst, lederhosen, muziek,
kortom FEEST.
Zet deze datum alvast in jullie
agenda, zodat je erbij bent.

Openbare basisschool

Vernielingen schoolplein
Helaas zijn we in de afgelopen
weken verrast door vernielingen
op het schoolplein. Jammer, het
geeft een onplezierig gevoel en
daarnaast kost het ook een hoop
geld. De vernielingen vinden
vooral in het weekend plaats als
er niemand op school aanwezig is.
We zouden jullie daarom willen
vragen om met ons een oogje in
het zeil te houden om verdere
vernielingen te voorkomen.
Team Jenaplanschool de Stjelp
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miene dat. Sa waard mei gang it
hiele parkoers ôflein, om úteinlik
ûnferbidlik te bedarjen by de
skuld fan de Poalen, Roemenen
en wat foar Nije Negers der ek
noch mar mear binne.
Ik moat sizze, ik bin it net gau,
mar ik wie suver wat ûnder de
yndruk. Safolle ûnnoazelens op in
heale kante meter! Ik kin it hjir
frijút opskriuwe want sokken lêze
myn stikjes net; gjin flau benul
mar wol de bek yn beide hannen,
sa ’n spultsje wie it. Syn byrider
wie ek ûnder de yndruk, mar grif
om in oare reden as my. Hy hold
him wat op de flakte, mar koe
fansels de wjerfraach net ûntwike.
“En do dan, giest do wol te
stimmen dan? “
Och, miende
junior, as hy der oan ta kaam en
der wie neat op de televyzje dan
soe ‘er miskien wol even, it hong
ek wat fan de freondinne ôf. “En
do witst wol op wa as ’t dan
stimme silst?” klonk it skamper.
Ja, dat blykte dan wer net sa ’n
toer te wêzen. Syn âld buorman,
sjoch, dy hie him ris holpen mei
de auto. Poerbêste fint. No ja en
dy buorman siet dus by de
gemeente yn de rie of sa, dat dy
soe it dan wol wurde.
It bleau in skoftke stil. No ’t de
polityk ynienen in gesicht krigen
hie waard de âldste justjes
mylder. “Fan hokker partij is dy
buorman fan dy?” woe er witte.
De demokraat naam in slok út syn
fleske en sei dat er dat net rjocht

Frije kollum
Opkomst
Se sieten oan ‘e taap, sa rûchwei
op it selde plak as altyd, mei it
gebrûklike fleske Amstel foar de
noas. Folle praat hiene se net.
Froulju, fuotbal en feemerk, it
wichtichste
nijs
wie
wol
behannele. Efter de bar waard
wat pield en glêzenspield, ik lies
myn krantsje en de klok die wat
er net litte koe.
In skoft lang barde der neat mar
doe ynienen kaam de jongste wat
yn ’t sin. “Silst ek te stimmen fan
‘e wike?” sei er. Syn maat seach
fansiden, sette him yn syn ien, liet
de koppeling opkomme en wâde it
gas al mar fierder yn. “Stimme?
Watte? Dy poppekast?” No, dêr
die hy net oan mei, wat in flauwe
kul alle kearen. En wylst ik
sabeare krantlies kamen yn
hieltyd heger tempo alle klisjees
foarby dy ’t je yn sa ’n gefal
ferwachtsje kinne. Se diene nea
net wat se beloofden, sieten der
allinne mar foar it eigenbelang, se
moasten ris dit en se moasten net
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wist. “Iets linksichs, wol ‘k leauwe.
Makket dat wat út?” En dêrmei
wie it petear ek wol sa ’n bytsje
dien. De kammeraten kamen ta
de konklúzje dat der ek wolris in
goeie ‘n ien tusken sitte moast en
bestelden mar gau wer twa
frissen.
Ik tearde myn krante ticht,
rekkene ôf en stapte it gruzige
waar yn. Djip yn de kraach dûkt
rûn ik wat mismoedich nei hûs,
mysels ôffreegjend wa fan harren
it demokratysk proses no it
measte knoeide. It like my dat wy
ek dizze kear mar wer hoopje
moasten op in lege opkomst …….
Gosse

moai opstarte ûnder de noflike
tint fan de keatsklup. Letter dy dei
gong de tint de loft yn en
moasten we mei man en macht
de tint nei under lûke en útelkoar
helje. Ek de blommen makken in
gisel, mar ha it oerlibbe.
Mei auto’s en in lorry gong de
blom ferkeap de hiele dei troch.
Yn Baard, Leons, Easterlittens,
Wammert en Mantgum waard oan
de doar ferkocht. Yn
Huns
waarden der rekken mei blommen
delset en ferkocht op it keatsfjild.
Elkenien dy’t ferkocht hat, mar ek
elkenien dy’t kocht hat… tige
tank!
We ha €580 ophelle en dat is in
prachtich bedrach om moaie
dingen mei te dwaan yn en bûten
skoalle.
Takom jier wer!

Blommenmerk

Alderkommisje De Stjelp

Freed 9 maaie ha in protte âlden
har ynsetten om blommen te
ferkeapjen foar it goede doel:
ekstra jild foar aktiviteiten foar
alle bern op Jenaplanskoalle De
Stjelp.
It wie in stoarmeftige dei en de
blommen en ferkeapers koenen
14

Verhuisbaard
Feriening fan
doarpsbelang Baard

In maart zijn Johannes en Mariska
Wassenaar samen met hun
kinderen Cezanne en Bjorn Liam
verhuisd naar Heeg.
Wij wensen hen veel woonplezier
toe.

Dizze kear it tema ferkear en
ynfrastruktuer. Sa as jimme
rûnom wol sjen kinne bard der yn
Fryslân in soad op it mêd fan
ynfrastruktuer. De heak om
Ljouwert en de sintrale as binne
der fan de grutte foarbylden. Mei
nammen de heak sil foar ús
Baarders fan ynfloed weze op ús
takomstich reizgjen.

Anderhalf jaar geleden zijn
Jantinus en ik verhuisd naar de
boerderij van mijn vader in
Winsum. Ons huis in Baard heeft
sindsdien een tijdje leeggestaan,
totdat mijn vader er dit jaar een
tijdje in gewoond heeft. Hij is
kortgeleden echter weer verhuisd
naar Winsum. Ons huis zal
binnenkort dan ook te koop
komen te staan. Jantinus en ik
zorgen nu met veel plezier voor
onze dieren op de boerderij en we
zijn ook druk bezig met het
herinrichten van het erf.

Mar ek tichter by hûs feroaret der
ynkoarten in soad. Foar de N359
Boalsert-Ljouwert stean der in
trije tal projekten op’e planning.
De oanpak
fan it fiadukt by
Winsum,
de
fytstunnel
by
Huns/Leons en de krusing by
Hilaard.
Foar Hilaard en Winsum duorret
de grûn oankeap wat langer en
derom hat de Provinsje besletten
de fytstunnel by Huns/Leons as
earst ut te fieren.

Afgelopen maart is Jeltje Osinga
verhuisd van de Dekemawei 4
naar Wjelsryp. Het nieuwe adres
is Pastoryleane 1a.
We
wensen
Jeltje
veel
woonplezier op haar nieuwe stek.

De beammen binne al om seage
en se binne no dwaande mei it
15

omlizzen fan kabel en liedingen.
Ferwachting is dat de oannimmer
nei de boufak begjint mei de
oanlis fan de tunnel. Rûn maart
2015 sil de tunnel dan klear wêze.
Neist de N359 Boalsert-Ljouwert is
de provinsje ek dwaande mei it
feiliger
meitsjen
fan
de
froonackerdyk (N384). De dyk
krijt in nije asfalt laach en ferskate
krusingen wurde rotondes of
wurde oanpast. Tusken Baard en
Easterlittens sil in rotonde oanlein
wurde mei in diagonale fyts oer
stek plak. It ûntwerp hjir foar is te
sjen op ús webside. (www.baardfrl.nl)

Rondom baard
In Swannenpear hat, yn’e sleat
oan de Fâldenserwei besocht, in
nêst te bouwen. Dat nêst wei
hielendal klear mar der is
spitigernôch gjin gebrûk fan
makke. It stel is ferhûze nei in oar
plak. Al it wurk foar neat.

Foar it doarp sels is doarpsbelang
mar ek de ferkearskommisje
dwaande mei lobby wurk by de
gemeente foar in stoepe lâns de
Tongerwei nei de Menistefjoure.
Derneist
arbeidet
de
ferkearskommisje mei de bern fan
O.B.S.
de
Stjelp
oan
Baarderferkeerskatten. Doel is om
de bern bewust te meintsjen fan
gefaarlike
oerstekplakken
yn
harren doarp. De ferkearskatten
moatte der foar in ûnthâld wurde.
Ek hat de ferkearskommisje it
gniisbekje nei de Faldeserwei
helje kind om de autoriders sjen
te litten dat se faaks te hurd jeie.
Dus pas ek op jo eigen gonkje en
tink ek om in oar syn jonkje.
Klaas Bouma
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In oerke letter wie dit feestje wer
ôfrûn en koe eltsenien nei syn/har
peaskebrunch.
Wy hoopje alle Baarder(s)katsjes
wer te sjen op peaskemoandei
2015!
Hup hup.......oant sjen dan mar
wer...
Ut namme fan de peaskehazze,
Tina & Carin

Van de paashaas
Op peaskemoandei binne de
peaskehazzen wer lâns west yn
Baard.
Lytse hazze (Reinder Meulenaar)
en grutte hazze (Miriam Saffrie)
ha alle aaikes fan de bern
fersammele.
De aaikes leine dit jier op de
kamp ferstoppe en op it skoalplein
en skoaltûn.
Spitich genoch gong it dizze kear
wer mis mei de kofje. It mei
gewoan net.
It oare jier better.........de kofje
stiet
seker
klear
op
peaskemoandei 2015!
Nei dat de bern alle aaikes fûn
hiene koene se noch in aai
“pimpen”.
Net ferve mar beplakke mei
stickers of opkleurje.
Foar de bern wie der wol ranja en
in lekker koekje.
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omheech. De heechste serie by
manlju wie foar Jaap mei
caramboles. De heechste serie
de froulju wie foar Yne mei
caramboles.

Yn it simmerskoft is der wer in
oantal kearen “simmerbiljerten”.
De data hjir fan sille fia de mail
bekend makke wurde oan de
leden. Yn septimber geane wy
wer fan start mei in nije
kompetysje.

Biljertklup
"de baerder keu's"

Op sneon 26 april wie de slotjûn
fan it biljertseisoen 2013-2014.
We ha in moai seisoen ôfsletten
mei in maatbiljertparty. Hjir diene
12 leden oan mei en elts mocht
syn/har eigen maat sykje. Ûnder it
genot fan in hapke en in drankje
is it in tige slagge jûn wurden.
De
útslacht
fan
maatbiljertparty:
1e priis : Anita en Gabe
2e priis : Jildert en Marijn
3e priis : Wilma en Nynke
4e priis : Renny en Edzer
5e priis : Tine en David
6e priis : Merie en Yne

de
13
by
13

Biljertklup De Baerder Keu’s

de

De merkecommissie
CSI Baard
As it goed is hawwe jim it
programmaboekje foar de Baarder
Merke al hielendal troch nommen
en hinget it koelkast pragramma
al op it goeie plak. Dit jier is it
thema CSI Baard, krekt as CSI
Miami of CSI New York, welke jim
fest wol kinne. Ferskate
underdielen binne yn de trend fan
CSI. Sa is der de spannende
puzzelrit, in moorddiner yn de
foarm fan de BBQ, en net te
ferjitten de moordwedstriit tusken

Ek waarden dizze jûn de prizen
fan de kompetysje útrikt.
1e priis: Renny
2e priis: Anita
3e priis: Tine
De BBB (Bêste Baerder Biljerter)
beker wie dit jier foar Anita, sy
giet takom jier mei 2 caramboles
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Nederlan en Spanje. We binne
nog drok dwaande mei de
foarberiedings en alles liket goed
te kommen. Tiidens de merke en
de sneins kinne we wol ris wat
hulp bruke….dat as eltsenien in
lyts bytse mei helpt kinne we
machtig mooie spannende merke
hawwe. Oant 12,13, 14 en 15
juni.
De merkecommissie

foar de bern! Wa wol no net ris
sûnder folwoeksenen, dy’t altyd
mar de baas spylje?
It is dus feest foar de bern: gjin
seurende âlders, gjin skoalle en
gjin plysje. Wat hearlik, sa’n
frijheid! Mar al gau komme de
bern der efter dat it ferhaal ek in
kearside hat: wa soarget no foar
iten, hoe moat it mei pine yn ‘e
mûle en o jé: “wat as it skytpapier
no oprakket?”
Ien ding is dúdlik: de bern moatte
tenei har eigen beantsjes dopje.
Dat is lestiger as tocht, want net
elkenien wol itselde. En dus brekt
binnen de koartste kearen rúzje út
en ûntstean twa rivalisearjende
bindes dy’t fjochtsje foar de
macht yn Timptille.
Rêde de bern it op om der meielkoar wat fan te meitsjen? Of
moate de âlders dochs yngripe?
Kom nei de foarstelling ‘Bern de
Baas’ fan it Berne Iepenloftspul yn
Easterwierrum en sjoch hoe dit
ôfrint!

Ynstjoerd
It BERNE IEPENLOFTSPUL
spilet
Bern de Baas

12 -14 -15 -18 -20 -21 juny
www.berneiepenloftspul.nl
Bern de Baas

Elk jier is it Berne Iepenloftspul wer in
hiele happening yn ús gemeente en
dus ek foar de bern yn Baard. It
iennichste iepenlofstpul yn hiel
Nederlân spile troch bern. út Baard
steat Famke Hoogma yn juny op de
planken yn de Pastorijtún fan
Easterwierrum.

“Oan alle bern fan Timptille. Wy
binne fuort! Wy haw ús nocht.
Gjin freonlike groeten fan de
âlders fan Timptille”. Sa’n brief
krije de bern út it Fryske doarp
Timptille. Dat is fansels gjin straf
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Wa is dizze spiler?

Famke Hoogma, 11 jier, is in dûnser
en figurant

En de leukste sêne is…
Famke hâldt fan it ferske: de lêste

stim.
Wêrom dogt Famke eins mei oan
BIS?

Wat ferwachtet Famke fan de
foarstellings?

Famke hat in dúdlik rolmodel. Jill
Bijlsma en Hilda de Boer gongen har
foar, krekt as een soad oare bern. Dat
hat sa’n yndruk makke. Famke is dan
ek heal entûsjast oer it Berne
Iepenloftspul. Het is moai om
meielkoar soks moais te meitsjen.

Dat it hieieieiel spannend is fansels.
En gesellich. Dat de lêste jûn
fantasysk wurdt.

Oer de audysje

Famke, Brecht en Dedmer (ut Huns,
sitte ek op de Stjelp yn Baard) diene
dit jier foar de earste kear audysje. En
Bente (ut Easterlittens, sit ek op de
Stjelp yn Baard) foar de twadde kear.
It wie wol spannend fansels.
(de bern wurde ferdield yn trije
groepen. De groepen skowe hieltyd
troch: om de beurt moatte bern sjen
litte wat hja kinne op it mêd fan
aktearje, dûnsje en sjonge).

Spreekuur

Berichten uit de dokterspraktijk.
Sinds ons laatste ‘bericht’ zijn er
alweer aardig wat wijzigingen in
onze praktijk te bespeuren.
Allereerst is er het prachtige
nieuws
van
een
nieuwe
wereldburger: Dokter Doornweerd
is op moederdag bevallen van
een zoon, na drie dochters
natuurlijk een blijde verrassing.
‘Kleine’ Jan ( want er is ook een
grote Jan) woog maar liefst 10
pond. Moeder en kind maken het
goed.

En dan …………… de útslach!
Der binne twa audysjerondes foar
BIS. Twa kear dat spannende momint
fan bin ik al of net troch. En hoe
reagearje je dan as je hearre dat je
troch binne? Sawol de earste ronde
als twadde ronde wie Famke heel
bliid. It wie wol heel spyttich dat
Bracht en Dedemer net troch wiene,
dat fûn Famke hiel jammer en baalde
se ek fan. Maar se wie sels wol super
bliid fansels.
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Binnenkort gaat Janneke Hoekstra
voor een aantal maanden met
zwangerschapsverlof, zij verwacht
haar derde kind in augustus.
Omdat dokter Doornweerd tot
september met verlof is hebben
we een nieuwe dokter in ons
midden verwelkomd.
Tsjerk
Hoekstra is net klaar met zijn
huisartsopleiding maar heeft ook
in het ziekenhuis (o.a. in
Heerenveen) gewerkt op de
Spoedeisende hulp en dus ruime
ervaring kunnen opdoen. Dokter
Hoekstra is afkomstig uit Joure,
spreekt Fries en woont met vrouw
en kind in Leeuwarden. Geweldig
dat hij ons team wil komen
versterken!
Kennelijk is de naam Hoekstra
zo’n beetje een praktijknaam aan
het
worden:
bij
de
doktersassistentes hebben we de
afgelopen periode Femia Hoekstra
ingewerkt om de continuïteit in de
vakantie tijd te waarborgen. Noch
Janneke, Tsjerk of Femia zijn
familie van elkaar.
Sinds eind vorig jaar werkt er ook
een praktijkondersteuner van de
GGZ twee dagdelen in onze
praktijk. Marion Halman biedt een
luisterend oor en geeft natuurlijk
ook goede adviezen aan mensen
die wat extra hulp nodig hebben
bij
levensvraagstukken.
Een
steuntje in de rug kan wonderen
doen!
Wilt u weten hoe onze nieuwe
medewerkers eruit zien? Bezoekt

u dan eens onze website (www.
huisartsbaard.nl) of de praktijk in
Winsum, daar staan hun foto’s op
het wachtkamerscherm.
Met al die deeltijdbanen is
overdracht en communicatie een
belangrijke factor; er gebeuren
zoveel dingen in de praktijk dat
een foutje zomaar gemaakt is.
Natuurlijk proberen we dit tot een
minimum te beperken, maar
helaas komt het soms voor dat
iets misgaat. Aan u het verzoek
om dat direct te bespreken, laat
het probleem niet nog groter
worden. Wij van onze kant doen
er alles aan om goede zorg te
leveren. Daar kunt u van op aan.
Ook in de financiering van de
huisartsenzorg is weer een en
ander veranderd. Bij de uitgifte
van medicijnen bent u gewend
voorlichting te krijgen over het
gebruik ervan en eventuele
bijwerkingen. Nieuw is, dat
medicijnen die u voor de eerste
keer meekrijgt of al langer dan 12
maanden niet gebruikt heeft,
beschouwd worden als ‘nieuwe
’medicijnen. Voor de zorg die uw
apotheekhoudende huisarts heeft
verleend- de zg. eerste uitgifte of
het
eerste
terhandstellingsgesprekgeldt
een apart tarief. U vindt dit tarief
terug op uw declaratie overzicht
van uw zorgverzekeraar. Indien u
vragen heeft over dit declaratie
overzicht verzoeken wij u contact
op
te
nemen
met
uw
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zorgverzekeraar. Het kan van uw
polis afhangen wat er onder het
eigen risico valt. Voor bezoek aan
uw huisarts bent u verzekerd en
valt dus NIET onder het eigen
risico,
maar
kosten
voor
onderzoek of zorg buiten de
huisartspraktijk vallen hier wel
onder. Uw huisarts is niet bekend
met uw polisvoorwaarden.
De
handelingen
in
de
huisartsapotheek staan onder
voortdurende
controle van de
DEKRA,
die
ons
het
kwaliteitskeurmerk
opnieuw
verleend heeft voor 3 jaar. Heel
veel werk is hier voor gedaan
door Jantsje
die, samen met
Tineke en Lieuwkje, werkt aan
goede zorg.
Wist u, dat voor elk medicijn dat u
voor het eerst meekrijgt , de
assistentes het volgende voor u
hebben gedaan: *nagegaan of u
andere medicijnen gebruikt, *of
het medicijn voor u geschikt is
(allergieën), *of u het medicijn
kunt gebruiken in combinatie met
andere medicijnen, *wij nemen
indien nodig contact op met de
voorschrijvende
specialist,
*
hebben uw gegevens, het gebruik
en evt. waarschuwingen op het
etiket gezet, * uitleg gegeven van
het gebruik, de werking en evt.
bijwerkingen, * de schriftelijke
uitleg van het medicijn – meestal
in de vorm van een bijsluiter- aan
u mee gegeven.

Het
gebruik
van
zelfzorg
geneesmiddelen,
zoals
paracetamol, ibuprofen of een
neusspray lijkt vaak onschuldig
maar kan wel degelijk invloed
hebben op de werking van de
geneesmiddelen die u op recept
hebt gekregen. Daarom vragen
wij regelmatig of u ook deze
zelfzorggeneesmiddelen gebruikt.
Dit gebeurt allemaal volgens de
richtlijnen van de beroepsgroep,
zodat u erop kunt vertrouwen dat
uw medicijn a. goed werkt en b.
veilig gebruikt kan worden. Blijven
er toch nog dingen onduidelijk,
neemt u dan gerust contact op
met de apotheek.
De zomermaanden staan weer
voor de deur: denkt u om het
tijdig bestellen van uw ( herhaal)
recepten? Maar ook in juli en
augustus staan wij voor u klaar in
de praktijk en apotheek in
Winsum. Een hartelijke groet uit
het doktershuis!
A.Bergwerff-de Boer
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B A A R D A T A
Don. 29 mei
10.00 uur Jeugd
Kaatsveld
Lachende Koe Partij (zachte bal)  Keatsferiening” K.F.Baerd”
Don. 29 mei
13.00 uur Senioren
Kaatsveld
Lachende Koe Partij (zachte bal)  Keatsferiening” K.F.Baerd”
Don. 12 jun.
18.45 uur
in Baard
Start Merke CSI BAARD
 de Merkecommissie
Vr. 13 jun.
09.00 uur
in Baard
Vervolg merke programma
 de Merkecommissie
Zat. 14 jun.
12.00 uur
in Baard
Vervolg merke programma
 de Merkecommissie
Zon. 15 jun.
14.00 uur
heel Baard
Opruimen
 Iedereen
Zon. 22 jun.
09.30 uur
Herv. Kerk Baard
Kerkdienst door ds Post-Knol
 Kerkenraad v.d. Streekgemeente
Zon. 22 jun.
11.00 uur
Kaatsveld
‘Skipperke’partij Sen.HerenA/B&Dames
 Keatsferiening” K.F.Baerd”
Zat. 05 jul.
weekend
Parkeerplaats bij de brug
De oudpapiercontainer staat er weer Ver. van Dorpsbelang
Zon. 27 jul.
09.30 uur
Herv. Kerk Baard
Kerkdienst door ds Post-Knol + geref. Kerkenraad v.d. Str.gem.
Zon. 10 aug.
11.00 uur
Kaatsveld
K.N.K.B. Dames Hoofdklasse
 Keatsferiening” K.F.Baerd”
Woe. 20 aug.
op tijd
kopij bij Anke Roorda
Inleveren kopij
 Redaksje Baarder Kat
Zat. 23 aug.
19.00 uur Jeugd
Kaatsveld
Schilderspartij (Nachtkaatsen)
 Keatsferiening” K.F.Baerd”
Zat. 23 aug.
21.00 uur Senioren
Kaatsveld
Schilderspartij (Nachtkaatsen)
 Keatsferiening” K.F.Baerd”
Zon. 31 aug.
09.30 uur
Herv. Kerk Baard
Kerkdienst door ds.H.Post-Knol
 Kerkenraad v.d. Streekgemeente
Zat. 06 sept.
14.00 uur
Kaatsveld
Hoogma Ouder-Kind Partij
 Keatsferiening” K.F.Baerd”
Zat. 13 sept.
weekend24
Parkeerplaats bij de brug
De oudpapiercontainer staat er weer Ver. van Dorpsbelang

