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dorpskrant bij gekomen. Heeft u
ze al ontdekt?
Op het moment dat ik dit schrijf
genieten
we
van
heerlijke
nazomerse dagen. Het lijkt wel of
iedereen en alles nog even van
buiten geniet: Ik hoor menige
grasmaaier, er worden kozijnen in
de
verf
gezet,
er
fietsen
vakantievierende
gezinnetjes
langs ons dorpje, de kikkers laten
zich weer horen en de vogels zijn
druk in de weer met besjes en
zaden.

REDACTIONEEL

Wat een (te) gekke zomer hebben
we gehad. Vele Baarders zullen,
genietend van het zonnetje, in de
krant hebben gelezen over de
overvloedige
regenbuien
en
overstromingen elders in het land.
Hier in Baard was het een tijd
lang eerder te droog. Tot het
weer omsloeg en ook wij eraan
moesten geloven: regen en kou.
Brrrr…het
leek
wel
herfst.
Gelukkig begonnen de scholen
weer. De kinderen hoefden zich
niet te vervelen.

Nog eventjes, dan breekt echt de
herfst aan en is het weer tijd onze
appels en peren, walnoten en
hazelnoten te oogsten en te
genieten van de alom in Baard
aanwezige houtkacheltjes. Denkt
u nog wel even aan de
schoorsteenveger?

Ook de redactie van de Baarder
Kat heeft zich niet verveeld, er
zijn weer nieuwe rubrieken in uw

Wij wensen iedereen een kleurige
herfst!
TrH
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Deinum. Deze stichting probeert
via fondsen aan geld te komen,
om dit te bekostigen.
De kerk staat vanaf ±1250 in
Baard. Dit gebouw is vermoedelijk
een vervorming van een nog
ouder kerkje. Daarvan is de
altaarsteen terug gevonden van
Gertudis van Nijvel (626-659). In
het portaal van de kerk zijn twee
rode bremer grafstenen in de
muur
gemetseld.
Dit
zijn
kinderzerken uit het geslacht
Dekema uit ±1300.
Ons orgel is van Bakker en
Timmenga en is van 1880.
Tijdens Tsjerkepaad is de kerk
iedere zaterdag middag geopend.
Vanaf 5 juli t/m 13 september van
13.30 -17.00 uur. De mensen
komen uit heel Nederland op
bezoek. We verwachten dit jaar
ongeveer 275 bezoekers.
Het zijn elke keer bijzondere
ontmoetingen met de bezoekers.
Veel vragen en mooie gesprekken
en dus voor herhaling vatbaar.
Er zijn al verschillende Baarders
die een middag de gasten hebben
ontvangen. Mocht u denken dat
vind ik ook leuk, meld u dan
vooral aan.

KERKENRAAD VAN DE
NED.HERV.GEM. BAARD
Ieder jaar doen meer dan 250
kerken mee aan Tsjerkepaad.
Baard doet dit jaar voor het eerst
mee.
Aanleiding hiervan komt door het
schilderij dat in de kerk hangt van
Giovanni Dalessi. Deze schilder
was in 2013 schilder van het jaar.
Dalessi heeft voor zeven kerken,
te
weten
Winsum,
Baard,
Easterlittens,
Leons,
Deinum,
Boksum
en
Blessum,
de
patroonheilige van de kerken
gemaakt.
Voor Baard is dat Sint Gertudis
van Nijvel.
Vorig jaar is rondom deze
schilderijen
een
kunstroute
gehouden, waar ongeveer 750
bezoekers op afkwamen.
Omdat we van plan zijn dit
schilderij aan te kopen is er een
stichting opgericht samen met
Leons, Boksum, Blessum en

Hartelijke groet
kerkenraad,
Sj.Terpstra.
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namens

de

oproepbaard
speeltuincommissie
"'t hofke"

Loopgroep Baard
Waar: Baard city, bij de Baarder
kat verzamelen.

Er is deze zomer weer volop
gespeeld in de speeltuin ’t Hofke
Met de nieuwe schommel en wip
en de andere toestellen weer
voorzien van een nieuwe lak,
heeft de speeltuin een flinke
make-over gekregen. Ook de
bankjes zien er weer fris en vrolijk
uit.
Dit
konden
wij
als
speeltuincommissie niet alleen.

Wanneer: Vanaf 18 september om
half 19.30 en daarna iedere
woensdag.
Trainer: Onder begeleiding van
een gediplomeerd trainer Atletiek
Unie: Hiltsje Geertsma. In haar
trainingen staat het individu
voorop, de één kan sneller dan de
ander, en dat is juist leuk, want
van elkaar kun je veel leren. Maar
de één is niet beter dan de ander,
iedereen presteert op zijn eigen
niveau. Het doel is om lekker te
gaan ‘hard’ lopen, plezier met
elkaar te hebben en mogelijk met
elkaar naar een gezamenlijk doel
(sportieve uitjes) te werken. Voor
een ieder wat wils!

We willen iedereen die ons daarbij
(financieel)
geholpen
heeft
bedanken.
Want Baard, is
speeltuin waard.

een

mooie

Namens de speeltuin commissie
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Kosten: Per keer 3,00 euro (ben
je er niet, dan hoef je ook niet te
betalen)
Mocht je nog vragen hebben dan
kun je contact opnemen met
Sjoukje de Glee via mailadres:
sjoukjedeglee@hotmail.nl

weromsjen nei baarders

Faaks is it dan wol wer âld nijs as
de folgjende Baarder Kat ferskynt,
mar ik woe jo dochs even witte
litte dat Sietse Harmen Jongsma,
âld ynwenner fan Baard op 11 july
syn proefskrift, "On a Method
for SimulationBased
Wind
Turbine Blade Design, ferdigene
hat op'e Universiteit Twente yn
Enschede.
Nei tefredenheid fan elkenien.

ingezameld
De opbrengst van de collecte
voor het Nederlandse Rode Kruis
heeft in Baard € 109,- opgebracht.
Het totaal van de afdeling
Súdwest-Fryslân
van
het
Nederlandse Rode Kruis komt
daarmee op € 2984,-

Mei freonlike groetnis,
Alle gulle gevers hartelijk dank!

H. Jongsma - de Vries
Saxenstate 30
8801 DR Frjentsjer

Met vriendelijke groet,
Leendert Brouwer/Klaas van der
Wal
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Wij vinden dat een goede
ontwikkeling.
Ook omdat het Medisch Centrum
Winsum alweer tegen zijn grenzen
aanloopt wat gebruik betreft was
1 en 1 twee. We gaan ons dus
vestigen aan de Wide Hoeke 10B
in het voormalige pand van de
BSO. Het is onbekend wanneer de
aanpassingen klaar zullen zijn, u
zult het mettertijd van ons
vernemen.
Het is de bedoeling dat er
dagelijks
spreekuur
volgens
afspraak gehouden wordt, niet
alleen voor onze patiënten uit
Mantgum maar ook de patiënten
uit Jorwerd , Hijlaard en
omgeving.
Bergwerff en Hoekstra gaan deze
spreekuren
‘bemannen’.
De
medicijnen die telefonisch of online besteld worden kunnen in
Mantgum afgehaald worden. De
apotheek blijft in Winsum en de
telefoon
eveneens: u belt gewoon met
0517-341272 en in overleg met de
doktersassistente bepaalt u waar
u gezien wilt worden.
En
verder:
Het was de tweede keer dat wij in
de zomervakanties open waren.
Voor ons gevoel ging het goed en
we hopen dat u die mening ook
bent toegedaan. Toch zijn er nog
wat logistieke problemen met het
nieuwe
computerprogramma
geweest, onder andere het
doorverwijzen naar het ziekenhuis

spreekuur

Kopij augustus 2014
Dit wordt de eerste editie ‘nieuws
uit de huisartsenpraktijk van
Bergwerff’ voor de dorpskrant van
Mantgum in 2014. Het lijkt ons
goed om u als lezers van
Mandeguod te informeren over
onze plannen in Mantgum.
We gaan een dependance openen
in Mantgum om ook in dit deel
van onze praktijk aan de wensen
van de patiënten tegemoet te
komen en meer service te
verlenen..
Al geruime tijd was er een verzoek
vanuit
de
Mantgumer
gemeenschap om een huisarts en
dit voorjaar stond er opeens een
winkelpand leeg aan de Wide
Hoeke.
De
overheid
en
de
zorgverzekeraars willen graag dat
de eerste lijn zich meer gaat
manifesteren en meer zorg
aanbiedt dicht bij de patiënten.
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verliep stroef. Hopelijk is dat
probleem nu ook verleden tijd.
Eind juli ontvingen we de auditor
om onze huisartsenpraktijk door
te lichten; hij sprak ‘een
gerechtvaardigd vertrouwen uit
dat we werken aan kwaliteit’ en
dus ontvangen we binnenkort
opnieuw het kwaliteitskeurmerk.
We
rekenen
ook
op
uw
medewerking om ons scherp te
houden en
een eventuele
tekortkoming
rechtstreeks aan
ons te melden. Voor een heuse
klacht( liever niet natuurlijk) treft
u een klachtenformulier aan op de
website.
Personele
zaken:
Begin september hervat dokter
Doornweerd
haar
werkzaamheden;
ook
dokter
Hoekstra blijft aan de praktijk
verbonden.
Met
zwangerschapsverlof is onze POHer Janneke Hoekstra; mevrouw
Geeske van der Molen vervangt
Janneke gedurende haar verlof.
Bent u benieuwd naar onze
praktijkmedewerkers? Bezoekt u
dan
eens
onze
website
www.huisartsbaard.nl, onder het
kopje assistentes kunt u hen
aantreffen.
Tot een volgend keer, vanuit het
doktershuis
te
Baard
een
hartelijke
groet,
Aukje Bergwerff

frije column
Stikje
Gosse sit wat yn in krisis. Jimme
binne went hjir fan him in stikje te
lêzen. Aardige stikjes yn de regel,
skerp, mei wat humor en
somtiden ek noch aktueel. De
MULO hat er mar amper mei de
hakken oer de sleat helle mar de
stikjeskriuwerij giet him goed ôf,
hy hat der ek al prizen mei wûn.
Mar no is der in probleem.
“Writersblock,” seit Gosse. Hy wit
yn de goedichheid net mear wêr ’t
er oer skriuwe sil. “Kinst do net ris
in kear in stikje meitsje?” freget
hy my moarns by it brea-iten. “It
moat hjoed ynlevere en ik ha it
net oan tiid, ik moat mei de auto
nei de garaazje” .“Ja, doehoeg!”
pleagje ik him, “Ik waskje dyn
ûnderguod ek al, it hâldt al in kear
op fansels“. Mar goed, ûnderguod
as net, Gosse stapt yn it âld
rendier en set ôf. No sit ik hjir mei
pinne en papier foar de noas. En
ja, it skriuwen sels is ien ding,
mar wêr ’t it oer gean moat is hiel
wat
oars.
Earst
mar
ris
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harsenskrabje. Wat falt my op,
hjir yn it doarp. Is der de lêste tiid
noch wat bysûnders bard, of wat
gewoans? Wat befalt my, wat
steurt my? It komt grif omdat ik
der fris foar stean mar ik ha
samar ynienen de gong te
pakken. Gosse hat der by myn
witten noch nea oer skreaun mar
it is al jierren in grutte ergernis.
De hurdriderij, it gejakker fan
auto ’s hjir troch de buorren.
Foaral hjir by ús foar de doar giet
it der faak need om ta en ek faak
noch mar krekt goed.
Moai, dat is stap ien. No komt it
der op oan. Gosse fynt research
wol wichtich mar foaral it stikje
beleving makket it stikje neffens
him. Dat ik libje my yn. Stel my sa
foar dat de iene nei de oare
hastige Harry leech oer fleanen
komt of oan de ein fan de Baarder
landingsbaan noch krekt op tiid
remje kin. Folle muoite kostet my
dat net. Wylst ik dit skriuw binne
der al trije auto ’s fiersten te hurd
de hoeke om gisele en it sille de
lêsten ek net wêze. Ik kin it net
helpe mar ik wurd stadichoan lilk
en lilker. Dit moat sa njonkelytsen
ris út wêze. We ha fan alles al
besocht. Buorden by de dyk,
blombakken, folders útdiele. Ja
wis, de gemeente hat ea hjir en
dêr ris in foech ferkearsheuveltsje
delsmiten.
“Schaamheuvels”

neamt Gosse dat want se helpe
mar in ferhipt lyts bytsje.
Der lûkt my in waas foar de eagen
as der no ek in frachtwein foarby
hotsebotst, of is it in trekker? Ik
wit der neat fan mar ik bin sa
poer, it bloed gûnzet my yn de
earen. Je soene fergeemje, ja
watte, je woene der sa wol foar
springe, mei stiennen smite. Of
mei wat oars. Wacht wacht, ik wit
wat. Nei de keuken om in flinke
brijleppel. Ik hymje en it kâlde
swit brekt my út. No stuiterje ik
nei it skuorke. In grutte amer mei
Latex ferve. Jahaaa. Suver te
swier om te tillen mar ik sleep him
oer it paadsje nei de dyk ta.
Moai! En de earste de bêste dy ’t
no noch te hurd…. Klets! Boppe!
Beppepowerrrr!
.....
It kin wol even duorje ha se sein.
Hy krijt in lienauto mei, in knappe
Audi. Gosse rydt nei hûs, it is
moai waar, hy hat it raamke
iepen.
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over het hele land verspreid via
uitgeverij Narratio.
Voor 2015 ben ik afgeweken van
het stramien dat het vegetarische
maaltijden moeten zijn – de
periode voor Pasen heet ook wel
‘vastentijd’, dus minderen – maar
ik heb nu gekozen voor Friese
recepten. De deadline voor de
kalender is altijd al eind oktober,
en
dan
in
december
de
drukproeven en in januari het
verschijnen ervan.
Intussen stop ik nooit met
verzamelen, verhalen die ik hoor
alvast opschrijven en foto’s maken
voor de illustraties. Het thema van
2015
is
de
dubbelzinnige
uitdrukking “ ’n boom opzetten”
en bijvoorbeeld de omgevallen
bomen na de storm aan de
Dekemawei krijgen er een plekje
in.
Tot zover dominee-in-ruste in
Baard zijn.

voorstelbaard

Nadere kennismaking
Al bijna een jaar wonen wij,
Ronald en Joke, nu in Baard en
hoewel al onze Amsterdamse
vrienden erg twijfelden, bevalt het
ons prima. Nu troffen we het ook
wel heel erg met een prachtige
zomer in de droogste hoek van
Nederland.
Wat doet een mens zoal in Baard?
Allereerst genieten van het wonen
in een kerk. Voor mij als dominee
is dat het summum, want sinds ik
ben afgekeurd voor mijn werk
miste ik het vertoeven in een kerk
erg. Nu zet ik een CD op met
orgelmuziek en doe net of het van
ons eigen orgelfront komt.
Verder ben ik dol op detectives
lezen of soms op de t.v. zien.
Maar mijn belangrijkste bezigheid
is het maken van een kalender
met teksten, gedichten, gebeden,
recepten en (kinder)verhalen. Dat
doe ik al 25 jaar. De kalender is
bestemd voor de 7 weken
voorafgaand aan het Paasfeest,
heet “40dagenkalender” en wordt

Ook ik geniet van het wonen in de
kerk, maar vooral vanwege het
licht door de 8 grote kerkramen,
de tuin waarin mijn beelden goed
uitkomen en het allermeest van
het watertje achter ons huis, waar
inmiddels ook een sloepje prijkt.
Onze Amsterdamse vrienden, die
zo twijfelden of het ons hier wel
zou bevallen, zijn bijna allemaal
langs geweest en “te water”
geweest en met ons enthousiast
geworden over het prachtige
Friese land met de koeien (die
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echt buiten moeten lopen, vind ik
als veearts) en alle watervogels.
We zien voortdurend een fuut met
haar jong op de rug langs
zwemmen
en
een
familie
meerkoet met twee nesten jongen
en natuurlijk wat eenden, die
allemaal bij het geluid van het
openen van onze muggenhordeur
komen aanvliegen omdat ik ze
brood geef. Ben ik ’s morgens te
laat op naar hun zin, dan lopen ze
kwakend en piepend heen en
weer over de steiger.
Na de mantelzorg voor mijn ega
hoop ik dit najaar weer wat
projecten te doen in het
buitenland. Maar natuurlijk blijf ik
ook mijn hobby trouw en heb wat
flinke stenen uit Zimbabwe naast
het huis liggen waar ik weer
nieuwe beelden uit ga houwen.
De
steensoort,
serpentijn
genaamd, is iets harder nog dan
marmer en heeft verschillende
kleuren. Donker bruin, antraciet
en grijs zijn te zien in de voortuin,
groen en lichtbruin en heel licht
grijs en gevlekte stenen staan
bewerkt in de achtertuin. Ik
bewerk ze uitsluitend met de
hand, er komt geen elektrische
apparatuur aan te pas.
Intussen heb ik me in de
spelregels
van
het
kaatsen
verdiept en ben ik onder de indruk
van de vele activiteiten die een
klein dorp als Baard allemaal
organiseert.

Joke en ik hebben samen ook één
keer de ‘andere’ kerk open
gehouden tijdens tsjerkepaad,
maar dat was de warmste dag
van 2014 en dus maar 4
bezoekers.
Ronald en Joke
en Ocho, onze kat die goed past
in dit kattendorp
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de sooscommissie
bedrijvig baard

Hallo Baarders,
Wij zijn op zoek naar nieuwe
leden voorde Soos.
Iedere Baarder boven 55 jaar kan
erbij!
Wij doen bingo en men kan zelfs
kampioen sjoeler worden aan het
eind van het seizoen.
Ook een praatje en een roddeltje
wordt niet vergeten.
De consumpties zijn voor eigen
rekening.
De soos is iedere eerste
donderdag in de maand en begint
om 14.00 uur.
2
6
4
8
5
5

Geertje Valk, Medisch pedicure
Als jong meisje was Geertje al
vertrouwd met het beroep van
pedicure: de broer van haar
moeder was pedicure. Als oom bij
hen thuis kwam ‘deed’ hij vaak
even moeders voeten. Geertje
stond er met haar neus boven op.
Later ontdekte Geertje dat er
naast het zwembad waar zij
zomers ging zwemmen een heuse
pedicurepraktijk was gevestigd. Ze
zag er de cliënten komen en gaan
en dacht: ‘Zo’n praktijk zou ik
later ook wel willen’.
Het heeft nog even geduurd voor
het zover was. Toen de kinderen
groter werden besloot ze de stap
te wagen. Haar baan als pedicure
leek haar goed te combineren met
de zorg voor de 4 kinderen en het
meehelpen in het bedrijf van Yge,
Geertjes man.

oktober
november
december
januari
februari
maart

De Sooscommissie
Net stinne.... der hinne!
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22 Juni 1994 heeft Geertje haar
diploma gehaald en mocht zij zich
pedicure noemen. In de loop van
de jaren heeft zij zich steeds
bijgeschoold. Geertje heeft zelfs
een nieuwe studie moeten volgen
omdat het vroeger ‘pedicure plus’,
gewijzigd werd in ‘medisch
pedicure’. Natuurlijk heeft zij ook
deze examens glansrijk afgelegd
en mag zij (nog steeds) medische
voetklachten behandelen t.g.v.
bijvoorbeeld diabetes of reuma.

zo’n pijn aan zijn voeten dat hij
mollenvellen in zijn klompen had
gedaan om de pijn wat te
verlichten. Geertje heeft deze
cliënt, en later ook zijn vrouw,
jarenlang van zijn pijn kunnen af
helpen.
Wat Geertje in de loop van de
jaren vaak tegenkwam is iemand
met te kleine schoenen. Bij het
ouder worden zakken de voeten
wat uit, maar sommige mensen
blijven zich desondanks in de
oude vertrouwde schoenmaat
persen. Met alle gevolgen van
dien. Geertje heeft menig cliënt
met behulp van haar ‘binnenstokmaatje’ moeten overtuigen
dat de schoenen waarop ze
binnenwandelden echt te klein
waren.
Ook dames die verliefd zijn op
hun naaldhakken hebben er heel
wat voor over: elke 6 weken even
bij Geertje langs om de likdoorns
te laten verwijderen en de hakjes
kunnen weer aan…
Ach, als beginnend pedicure heeft
Geertje een cliënte van haar
superlange nagels afgeholpen: de
nagels waren wel 3,5 cm lang
waardoor
de
vrouw
geen
schoenen meer kon dragen. Het
nam wel 3 behandelingen voor
deze (zaag-)klus geklaard was. Na
deze vuurdoop en haar jarenlange
ervaring kijkt Geertje nergens
meer van op.

In haar beginjaren als pedicure
werkte Geertje ambulant, maar
sinds 2000 heeft ze haar eigen
praktijk aan huis en sinds 2005
heeft ze zelfs een praktijk in
Sneek voor 2 dagen in de week.
Het werken op die 2 verschillende
adressen ervaart Geertje als heel
boeiend: In Sneek komen er meer
mensen naar de praktijk om hun
voeten even te laten verwennen
met een lekkere massage, terwijl
in Baard de reden veel vaker een
medische is.
Het is haar missie mensen van
hun pijn te verlossen. Dat zij daar
goed in is blijkt wel uit haar
trouwe cliënten die vaak jaren
achtereen blijven komen.
Een van haar eerste cliënten
kwam aan de voordeur: ‘Ik heb
zere voeten!’. Hij wilde direct
geholpen worden en niet wachten
tot Geertje bij hem thuis kwam,
wat zij als ambulante pedicure
destijds nog deed. De man had
14

Als je last hebt van je voeten kan
je bij Geertje ook nog eens lekker
ontspannen
op
haar
massagematras terwijl zij je
voeten behandelt.
Oeh..au, au…ik moet nodig eens
langs de Dekemawei!
TrH

studiebaardigheid
Ik ben Agnetha Jutte 16 jaar en
ben net geslaagd voor mijn
VMBO-T
opleiding
op
het
Bogerman in Wommels. Ik heb
besloten
om
de
opleiding
verpleegkundige
te
volgen.
Vroeger zei ik altijd van ik wil
dokter worden. Ik wist later zelf
ook dat dit voor mij te hoog
gegrepen was. Vooral toen ik op
de basisschool hoorde dat ik het
niveau basis had. Toen ik wist dat
ik verpleegkundige wilde worden
ben ik super hard gaan werken
om op VMBO-T te komen omdat
ik dan gelijk kon doorstromen
naar niveau 4. Ik zit nu op het
Friesland College in Leeuwarden
bij de opleiding verpleegkundige
niveau 4, de ‘bol’ opleiding. Dit
wordt een 4 jarige opleiding
vanwege de biggenregistratie (dit
betekent dat ik medicijnen mag
uitgeven en dat ik mag prikken) .
Hierna wil ik heel misschien nog
het HBO doen maar eerst even
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zien hoe het MBO gaat, daarna wil
ik in het ziekenhuis werken maar
op welke afdeling dat weet ik nog
niet.
Agnetha

2 eetl olijfolie
Peper en zout
Bereiding
Doe de courgette in een vergiet,
strooi er ½ theel fijn zout over en
schep door elkaar. Laat 20
minuten
staan,
knijp
het
overtollige vocht uit de courgette
en
dep
droog
met
keukenpapier. Het is belangrijk
dat de courgette niet te vochtig is.
Meng in een kom de courgette, ui,
knoflook, feta, eieren, peterselie,
munt, bloem, citroenrasp, zout en
peper naar smaak goed door
elkaar.

Lekker ite mei Esther

Verhit de helft van de olijfolie op
middelhoog vuur in een grote
koekenpan. Schep met een lepel
hoopjes courgettemengsel in de
pan, druk een beetje plat met een
spatel en bak aan beide kanten
ongeveer 2 minuten tot de
koekjes bruiner, krokanter en gaar
zijn.
Leg ze op een bord met
keukenpapier en bak de rest net
zo.

Couregettekoekjes
Ingrediënten, voor 12 stuks
3 kleine courgettes, in totaal 600
gram, grof geraspt
1 kleine ui, geraspt
1 teentje knoflook, geperst
100 gram feta, verkruimeld, +
extra voor erbij
2 middelgrote eieren
2 eetl verse peterselie, gehakt
2 eetl verse munt, gehakt
80 gram bloem
geraspte schil van 1 citroen

Serveer de koekjes met extra feta,
een tomatensalade en evt. wat
geroosterd (Turks) brood.
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maand, nl. 27 september. Jullie
krijgen daarvan nog bericht.
Op zondag 21 september
heeft het bestuur Jan Douwe van
der Ploeg uitgenodigd om voor de
inwoners
van
Baard
een
presentatie te houden over de
ontwikkelingen op het platte land
in relatie tot de stad. Dit in het
kader van de toekomstvisie van
Baard en in algemener zin de
toekomst van ons platteland met
het oog op de aansluiting bij
Leeuwarden: ‘de stad en het land,
het
land
en
de
stad’.
Jan Douwe van der Ploeg is een
geboren Fries, maar werkt nu als
ruraal
socioloog
vanuit
de
universiteit van Wageningen over
de
gehele
wereld.
Wie Jan Douwe van de Ploeg is
kunt u op internet opzoeken. Een
citaat
van
hem:
'plattelandsontwikkeling' is niet
enkel een kwestie is van politieke
programma's en laat zich evenmin
begrijpen als louter retoriek. Het
is met name een breed verspreid
geheel van onderling gerelateerde
praktijken die voortkomen uit de
landbouw - daarmee ontstaan
een
landbouw
en
een
platteland die passen bij de
hedendaagse samenleving. Dit
werd onder meer aangetoond in
de Atlas van het Vernieuwende
Platteland
(in
het
Engels
verschenen als Renewing the
Countryside).

feriening fan doarpsbelang
baard

Berichten van dorpsbelang: noteer
alvast deze dikgedrukte data!
Na
de
goedbezochte
en
geanimeerde tussenbijeenkomst
van juni en na de gezellige Merke
heeft het bestuur nog tweemaal
vergaderd. Eenmaal om de
tussenbijeenkomst te evalueren
en naar aanleiding daarvan
afspraken te maken en een keer
om het nieuwe seizoen weer ‘op
te starten’.
Twee data springen al direct in
het oog: de oogstdag van 13
september. Het fruit kan op 16
september geperst worden bij het
Popta slot, dus indien jullie fruit
van jullie bomen mee willen laten
persen kan dat. Per 5 literpak zijn
de kosten €5.00. Wij plukken het
fruit van de bomen aan de
Faldenserwei en maken er een
gezellige
happening
van.
Burendag valt dit jaar later jn de
17

Wij zijn in ieder geval benieuwd
naar
zijn
observaties
met
betrekking tot ons ‘platteland’.
Plaats van handeling: de NH kerk
in Baard, vanaf 13.30. Van der
Ploeg houdt zijn presentatie om
14.00 uur. Na afloop is er nog
gelegenheid in café it Skipperke
om na te praten.
De dorpsbelangen van de ons
omringende dorpen hebben een
intentieverklaring
uitgesproken
om samen de krachten te
bundelen; er is een lijst gemaakt
van
kenmerken,
zg.
kernkwaliteiten,
waar
de
dorpsbelangen veel waarde aan
hechten en die we ook na 2018
graag willen behouden. Voor de
bijeenkomst op 21 september zijn
vertegenwoordigers van deze
dorpsbelangen
eveneens
uitgenodigd,
evenals
de
dorpencoördinator
van
Littenseradiel en Leeuwarden.

kaartklup
"net te let"
Binnenkort begint het klaverjassen
weer.
Af en toe zal het
klaverjassen
een
avond
verspringen, om er voor te zorgen
dat we niet tegelijk met Hilaard of
op nationale feestdagen kaarten.
Op 5 december hebben we
kaarten en dit komt misschien niet
voor iedereen goed uit, maar toch
hopen we velen van jullie dan te
zien. Dit kon helaas niet anders.
We hopen dat iedereen dit jaar
weer gezellig mee komt kaarten in
Baard en ook dat we weer nieuwe
gezichten kunnen verwelkomen bij
klaverjasclub ‘Net te let’. We
beginnen elke avond om 20.00
uur in Eetcafé het Skipperke te
Baard.

Onze toekomstvisie wordt in een
fraai jasje gestoken door Edzer
Dillema en hopen we jullie bij de
algemene ledenvergadering aan
te kunnen bieden. Tot ziens op 13
of 21 september

Data 2014

10 oktober
maatklaverjassen
24 oktober
7 november
21 november
5 december

19 december
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competitie
competitie
competitie
competitie

maatklaverjassen

Data 2015
2 januari
16 januari
6 februari

20 februari
6 maart
20 maart
10 april

17 april

staan, dat gespecialiseerd is in
webhosting en webdesign met de
naam: DanWij
Tel. 06 22817349
www.danwij.nl.
Email: y.keijer@danwij.nl

competitie
competitie
competitie

maatklaverjassen
competitie
competitie
competitie

In een volgend nummer zullen we
verder kennis met ze maken.
We wensen hen veel woonplezier!

maatklaverjassen

Yge Valk &
Lisanne Miedema

oproepbaard
Baardgenoten
Schoorsteenveger
Sinds 1 juli 2014 zijn wij de
nieuwe
bewoners
(zie
onderstaande
gegevens) van
Harmen Sytstrawei 11A in Baard.

De zomer is weer voorbij, de
houtkachels gaan weer aan. Net
als vorige jaren, willen we ook dit
jaar de schoorsteenveger laten
komen. Het rookkanaal van de
(hout)kachel dient regelmatig
schoongemaakt te worden, om
het risico van brand te verkleinen.

Hans Feddema (56),
email: feddema@tomaatnet.nl
Yvonne Keijer (55),
email: y.keijer@live.nl
Bram Feddema (16)

Schoorsteenbedrijf Dijkstra uit
Grou is een erkende firma, die na
afoop van het werk een certificaat
afgeeft. Hij komt al jaar en dag in

Tel. 0517-785240
Yvonne
heeft
een
eenmansbedrijfje op haar naam
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Baard
om
de
aangemelde
schoorstenen schoon te maken.

Een jaar geleden hadden we deze
reis ook al geheel voorbereid,
maar kort voor vertrek bleken we
beiden hartklachten te hebben,
die
ingrijpen
noodzakelijk
maakten.
Joop
kreeg
een
dotterbehandeling met stent aan
een kransslagader en Jose had
maar liefst vier bypasses nodig.
Nu zijn we een jaar verder en
gelukkig geheel hersteld.

Wil je ook dat hij bij jou komt?
Meld je dan voor 10 oktober aan
bij Pim Astro
Tel; 0640242372

Je kunt ook app'en/ sms'en

We zijn blij dat we jullie weer een
eerste reisverslag kunnen sturen
van onze juist begonnen reis in
India.
Uiteraard weer met onze camper,
maar dit keer zijn we niet
overland
gereden
naar
dit
continent zoals in 2007, omdat
het dit jaar niet mogelijk was om
een visum te krijgen voor
Pakistan. Dat bleek ons begin
augustus. Er volgde toen een
lange periode van bellen, skypen
en
mailen
waarin
we
onderzochten
wat
onze
mogelijkheden
waren.
Onze
werkkamer
leek
wel
een
reisagentschap in die intensieve
maanden.
Het resultaat was dat we op 17
oktober
de
camper
naar
Bremerhaven hebben gereden,
waar vandaan deze rechtstreeks
naar
Mumbai
zou
worden
gevaren.
En wijzelf zijn op 22 november
naar Mumbai gevlogen om de
camper daar op te wachten.

ynstjoerd
Reisverslag van Joop en Jose
in zes delen. In deze Baarder
Kat deel 1 en 2
Deel

1

Beste lezers,
India
van Mumbai

Iets ten noorden
11 dec 2013

We hebben weer een aanvang
gemaakt met een reis door het
land waar we zo’n goede
herinneringen aan hebben van
eerdere
reizen:
India.
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We zaten daar in afwachting in
een
comfortabel
hotel.
De
aankomst van het schip liet op
zich wachten. Het vaarplan was
wat uitgelopen omdat de camper
onverwacht in Dubai op een ander
schip zou worden overgeladen.
Die boot was niet op tijd,
daardoor 4 dagen vertraging. De
camper heeft de overtocht goed
doorstaan, maar in de cabine is
door
dieverij
nogal
wat
uitgespookt. Er lag niets van
enigerlei waarde, maar alles wat
nog enigszins gebruikt
kon
worden is eruit gehaald. Gelukkig
konden de onverlaten niets anders
meer vinden dan zaken zoals een
luxe ruitendoek en twee Hollandse
vlaggetjes.
En
alles
wat
fabriekmatig geconstrueerd was
hebben
ze
zonder
succes
geprobeerd los te krijgen. Maar in
de afgesloten kampeerunit is
niemand kunnen komen. Ook niet
in de gereedschapsbakken onder
de auto. Dus wij kunnen zo de
draad hier oppakken en weer
gaan rijden. We hadden als
rechtgeaarde camperaars allang
genoeg van het hotel na een
dikke twee weken. Nog een WAautoverzekering afgesloten, wat
enkel in India zelf te regelen is en
niet al vooraf kan. Dit soort zaken
regel je niet zomaar even hier.
Het kost meerdere halve dagen
van kastje naar muren gestuurd
worden, alvorens je op het juiste
spoor bent. Maar ook dat is nu

vandaag 11 dec. voor elkaar. Dus
vanaf nu rijden we verzekerd en
dat is in Mumbai een hele
geruststelling, kunnen we melden.
Vanmiddag zijn we richting noord
naar Rajastan vertrokken.
We gaan nu dit hete, hectische
Mumbai verlaten. De laatste
dagen hebben we op het centrale
stadssplein Horniman Circle met
een mooie tuin gestaan waar het
’s nachts soms wel een kwartier
achtereen stil was. In deze
weken hebben we veel van de
stad gezien. We hebben een
uitgebreide City-tour gemaakt met
een aftandse toeristenbus. Dit
was een leuke ervaring, omdat we
de enige buitenlanders in de bus
waren. Op deze manier ervaren
we de Indiërs in hun eigen
ambiance en worden het leuke
ontmoetingen. Ook op eigen
gelegenheid hebben we veel
gezien. Doordat we toch moesten
wachten hadden we daar veel tijd
voor.
Mumbai
is
een
onvoorstelbaar grote en drukke
stad. Toeristische hoogtepunten
worden overschaduwd door de
hectiek
van
het
verkeer.
Oversteken als voetganger vereist
opperste concentratie doordat je
je
door
de
voortdurende
verkeersstroom moet wurmen.17
Miljoen mensen, die met elkaar
moeten leven op 450 km2! In een
zinderend hete, vervuilde stad.
We zagen veel ellendige armoede,
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veel psychisch gestoorde of
lichamelijk gehandicapte mensen.
In tegenstelling daarmee ook
grote rijkdom. Dure hotels, dure
winkels. Maar steeds ontmoetten
we
de
warme,
vrolijke,
vriendelijke kant van dit volk. Dat
is een van de redenen waarom we
zo van dit land zijn gaan houden.

na
anderhalf
uur
en
slechts
enkele
kilometers
opgeschoten te zijn, genoeg
krijgen van dit spektakel en alle
uitlaatgassen. We rijden zelden in
het
donker,
daar
kun
je enkel aan beginnen met ware
doodsverachting. Je kunt dan
allerlei
onverwachte
zaken
tegenkomen, zoals verrassend
vinnige verkeersdrempels, kuilen,
overstekende voetgangers en
paarden- of kamelenkarretjes,
onverlichte tegenliggers of juist
groot licht voerend, hoewel ook
achterop iedere truck gekalkt is:
"use dipper at night". Dus bij het
eerstvolgende stadje verlaten we
de file en vinden we een donkere
parkeerplaats
bij
een
ingebouwd hotel met de wijdse
naam 'SUNPLAZA"'. Rondom ons
open vuurtjes, vliegen en gekrioel
van mensen.In de stad krijgen we
informatie over de file, die we nog
steeds zien voortkruipen: 13 km
verderop
wordt
een
brug
gerepareerd. Een klus die weken
gaat duren en waar maar
mondjesmaat verkeer over kan.
Maar wij hebben geen keus, het is
de enige mogelijkheid om naar
het noorden te rijden. Na een
lekker maaltje in het hotel waar
we op de parkeerplaats kunnen
overnachten gaan we vroeg naar
bed om morgenochtend bijtijds
weer te starten en te kijken hoe
het
er
dan
voor
staat.
Dus om half zes de volgende

Deel II
Van Mumbai naar Udaipur.
Een ervaring op de Express Road
(zo heet hier de snelweg, die
steevast klemloopt op een markt
in een dorp)
Vanaf Mumbai naar het noorden
rijdend, komen we aan het eind
van dag twee in een hopeloos
langzaam rijdende file terecht. De
oorzaak
is
ons
nog
niet
duidelijk. Met 3-4 rijen dik kruipen
we de snelweg over. Intussen
proberen allerlei voertuigen elkaar
in te gaan halen. En in dit land
gaat dit altijd gepaard met luid
geclaxoneer. Achter op iedere
truck
staat
geschilderd:
"HORN PLEASE" en dat laten ze
weten ook. Dus als er in deze file
maar een enkel gaatje valt, dan
probeert een ander er tussen te
kruipen. Soms op een haartje na
tegen andermans spul, maar het
loopt steeds weer goed af. Maar
ook dikwijls niet, gezien alle
deuken, krassen en kapotte
achterlichten en bumpers. Het
begint al donker te worden als we
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ochtend zijn we er weer klaar
voor en dringen we ons weer in
de nog steeds aanwezige file. Er
was ons al gezegd dat het
nog
uren
kan
duren.
Gewapend met drankjes, fruit en
lekkere hapjes ontbijten we al
meesukkelend. Er worden door
verkopertjes kleine bekertjes hete
Indiase thee verkocht. Veel
chauffeurs moeten even plassen
langs de weg. En we krijgen zoals
we al gewend zijn veel bekijks en
belangstelling voor onze auto. 2
uur later: Er is iemand die zijn
gammele
voertuig
wel
wil
ruilen met die van ons. Af en toe
staat er een verlaten voertuig op
de middenbaan, waar iedereen
dan langs moet zien te komen. Of
er staat er een met pech. Dat is
altijd herkenbaar aan boomtakken
die
achter
op
de
truck
zijn gestoken. 4 uur later: in een
jeep voor 7 personen tellen we 20
passagiers en dan staan er ook
nog twee achterop. Aan verveling
komen we niet toe. Steeds
verwonderen we ons weer over
die heel andere cultuur en
gewoonten van het verkeer.
Ondanks dat het niet opschiet
blijft iedereen om ons heen
goedlachs en vriendelijk. Maar we
verbazen ons het meest over
de lijdzaamheid waarmee deze
mensen de situatie accepteren
zoals hij is. Wat een andere
mentaliteit hebben wij in het
westen dan. En dan eindelijk om

half 2, 8 uur later en 10 kilometer
verder
zijn
we
de
brug
over en kunnen weer gewoon
doorrijden. Om ons heen een
kakofonie
van
uitbundig
toeterende auto's, die van de
blijdschap van hun berijders
getuigen.
Udaipur.
In deze stad treffen we volgens
afspraak Robert en Clary die ook
met hun camper onderweg zijn in
India. Zij zijn op weg naar
Mumbai. Alweer jaren terug
hebben we hen voor het eerst
getroffen in Syrie en sindsdien
altijd contact gehouden. Het zijn
Nederlanders,
woonachtig
in
Australie en bezig met een
grote wereldreis. In etappes
bereizen ze Afrika, Amerika en het
verre Oosten. Afgelopen zomer
ontmoetten we hen weer op een
overlanderskamp in Nederland.
Toen bleek dat we beiden plannen
hadden om naar India te gaan
beloofden we elkaar daar weer te
treffen en dat is nu dus gelukt. In
hun gezelschap zijn ook een Frans
gezin met 2 tienerzonen. Ook zij
zijn al voor langere tijd onderweg
in hun enorme voertuig (6x6
16tons
truck).
Zij
kwamen
evenals Robert en Clary vanuit
Nepal India binnen. Het zijn
motorliefhebbers en er staan
zowaar
vier
motorfietsen
onder hun slaapkamer, welke 's
nachts bereikbaar is door het hele
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dak 1,5 meter omhoog te
schuiven. We staan gedrieën bij
een
resort
in
aanbouw
voor de muur op een mooie
rustige plaats. Er is veel moois te
zien in deze oude stad prachtig
gelegen aan enkele meren. Met
twee
taxi's
gaan
we
's
avonds de stad in en gaan met
elkaar lekker luxe uit eten. Het
eten kost hier bij eenvoudige
gelegenheden
slechts
een
schijntje van wat je bij ons
betaalt. Een goede, eenvoudige
maaltijd voor 2 personen kost
vaak niet meer
dan 3-400
Roepies voor 2 personen. Dat is
3,5 tot 5 Euro. Al kun je ook luxer
en duurder eten zoals wij deden
in Udaipur met z'n allen.
Door de lage prijzen en het feit
dat alles heerlijk smaakt kook ik
vrijwel niet meer zelf. Na 2
nachten
breken
we
ons
kampement op. We hebben
plannen gemaakt om elkaar weer
te ontmoeten, zwaaien elkaar
weer uit en ieder gaat (rijdt)zijns
weegs.

rand van de Thar-woestijn. De
stad is gelegen aan de voet van
het majestueuze Mehrangarh Fort
dat boven de oude stad uittorent.
Zeker
het
bezoeken
waard. Wat we dan ook gedaan
hebben. De hoteleigenaar is van
oude adel. Hij stamt af van de
Maharadja's
die
na
de
onafhankelijkheid van India in
1947 hun macht hebben moeten
inleveren. Er wordt vanavond
speciaal
voor
ons
een
uitgebreid kerstmaal bereid met
traditionele gerechten uit deze
streek. De keuken van het
restaurant is erg goed hebben we
al
ontdekt,
dus
dat
belooft wat. Bijna overal wordt
uitsluitend vegetarisch gekookt.
Dat is volgens de Hindoeïstische
leer. Wel is het oppassen
geblazen
met
al
te
hete spijzen. Wat de Indiër
medium-spicy noemt, brandt ons
de
mond
nog
uit.
Voorlopig zitten we hier heerlijk in
het zonnetje buiten. De nachten
zijn aan de frisse kant, dus dan
kruipen we er lekker onder,
daarentegen zijn de temperaturen
overdag heel aangenaam.

Jodhpur.
Kerstochtend.
N26.16,214
E73.02,311
Na enkele nachten een bushcamp
te hebben gevonden (N 25.
19.427 E 73.31,600,) en (25.
25,659 E 73. 27,587) waar we
heerlijk in alle rust alleen staan,
staan we deze feestdagen in een
rustige, frisse hoteltuin in een
buitenwijk van deze stad aan de

27
december,
Agra,
Idhar
railwaystation.
Gisteravond
zijn
we
bijna
vastgelopen in deze drukke stad
met zijn smalle straatjes. Het
werd Joop soms bijna te veel. Als
je denkt dat je weer vier meter
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ruimte hebt komen er een paar
motorrijders, (fiets)riksja’s van de
andere kant die net doen of je er
niet bent en dus tegen je bumper
gaan staan. Joop dacht erover om
gillend de auto uit te springen en
hoopte daarbij dat hij deskundig
zou worden opgevangen. Maar na
dit geworstel vonden we zomaar
deze parkeerplaats achter een
treinstation. Weliswaar zanderig
en stoffig maar in het weekend
rustig.
Hier vandaan gaan we de Taj
Mahal morgen bezoeken. Maar
eerst kijken we onze ogen uit op
de gewoonten van de Indiase
treinreizigers.Allereerst laat iedere
binnenkomende trein zijn fluit
goed horen. Zodat de rails
vrijgemaakt wordt. Dan komt hij
met knarsende remmen en
oorverdovend gefluit tot stilstand.
De reizigers spoeden zich naar de
trein. Er is wel een loopbrug die
de drie perrons hier overspant,
maar dat is teveel geklik voor de
mensen, dus die springen gewoon
het platform af, steken de rails
over, klimmen er aan de andere
zijde het perron weer op en weer
eraf en bereiken op die manier
snel hun trein, weliswaar niet aan
de perronzijde, dat is geen
bezwaar, ook aan de kant die niet
aan het perron ligt zijn de deuren
te openen en bestijgen ze zo het
treinstel. Behulpzame handen
trekken hen er wel in. En ook als
de trein onder luid gefluit weer in

beweging komt proberen nog heel
wat reizigers op deze manier nog
in de al rijdende trein te klimmen.
We nemen een riksja naar de Taj
Mahal waar we lekker vroeg al
binnen denken te zijn. Maar
kaartjes
kopen,
heel
veel
beveiliging
passeren
en
nauwgezette controle van onze
rugzak en handtas neemt heel
veel tijd in beslag en is het
intussen toch al heel druk. Wij als
buitenlanders
moeten
een
highvalue kaartje kopen, maar dat
geeft ook voorrechten. In plaats
van urenlang in de rij te moeten
staan mogen wij langs een
snellere weg naar binnen en
worden ook langs een speciale
route door het complex geloodst.
Maar wat hebben we genoten.
Zoals
het
mausoleum
daar
plotseling voor je opdoemt in de
ochtendzon. Zo sereen, en tegelijk
zo groots en majesteitelijk in wit
marmer tegen een blauwe hemel.
Ik ben heel gelukkig dit te hebben
mogen zien en daar heb ik graag
wat Indiase ongemakken voor
over.
's
Middags,
vlakbij
de
parkeerplaats van het station, wat
eetstalletjes bekeken voor een
lunchhapje. En bij een onooglijk
tentje met versleten meubilair,
malle hoge betontreden in een
zanderige "stoep" vonden wij het
weer tijd om onze magen te
testen. Op de stoep stond de
"kok" in een grote wok met olie
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pakora's te bakken die hij ook zelf
had gekneed en gevouwen.
Heerlijke lunch. Stel je daarbij de
geuren voor van vuurtjes, verkeer
en een vleug urine en je begrijpt
nooit meer waar het over gaat bij
een
Michelinster.
Gisteren in Delhi aangekomen.
Hier vieren wij de jaarwisseling.
Wij sturen jullie onze beste
wensen, gezondheid en veel
schone lucht.

aangevraagde
subsidie
toegekend.
Daarmee zitten we nu op ruim 75
% van de begroting en kunnen de
eerste
voorbereidingen getroffen worden
om een nieuwe kleed en
opslagvoorziening
te bouwen bij het sportveld.
Daarnaast is de vergunning
aanvraag de deur uitgegaan die
op
dit
moment
in
behandeling
is.
Ter zijner tijd zullen we nog een
beroep doen op vrijwilligers die
willen
meehelpen
met
slopen
en
bouwen.
Al me al proberen we voor het
nieuwe
kaatsseizoen
een
prachtige
nieuwe
accommodatie gereed te hebben.

Jose
en
Joop
NB. Reacties vinden wij leuk,
maar
dat
kan
alleen
via joopfrie@scarlet.nl
of joopfrie@gmail.com

IIsclub Baerd & KF Baerd
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KEATSFERIENING
"K.f. BAERD"

Waren Jan Jaap en Sonja
Pijlman

Goeiejun,
Graag
onderstaande
input
meenemen in de eerstvolgende
Baarderkat

40 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd met
dit jubileum.
Nog vele jaren toegewenst.

Stand van zaken nieuwe hokje
In de eerste week van september
is
door
de
provincie
de
26

openbare basisschool
Nieuws van de Stjelp
We zijn dit schooljaar gestart met
de gouden weken. Weken waarbij
het vormen van een groep en het
werken aan een goed leerklimaat
centraal staan. De leerlingen zijn
vooral samen aan de slag gegaan.
Niet alleen binnen de eigen klas,
maar ook samen met hun ‘maatje’
uit de onder- of bovenbouw. Op
de foto’s ziet u de leerlingen
werken aan ‘cirkelpaintings’ een
vorm van samenwerken waarbij
ieders bijdrage even waardevol is.
In school zijn de prachtige
werkstukken te zien.
We sloten de eerste gouden week
af met een barbecue, een erg
gezellige avond voor jong en oud!

KEATSFERIENING
"K.f. BAERD"
Op zaterdag 6 september hebben
we het kaatsseizoen sportief
afgesloten met de Hoogma
Ouder-kind partij. Een partij die
de laatste jaren altijd op het einde
van het seizoen op de agenda
staat en met 20 parturen nog
steeds erg populair is. Het mooie
weer en de prachtige prijzen
zorgden voor een prachtige

Team Jenaplanschool de Stjelp
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afsluiting van weer een seizoen
met volop activiteiten.
Het jaar 2014 staat voor een
groot deel in het teken van de
voorbereidingen voor het nieuw te
realiseren hokje. Op dit moment
zijn we in het stadium dat de
begroting nagenoeg rond is en we
ons kunnen richten op de
vergunningsaanvraag
en
het
sloopen
bouwwerk
wat
daarachter aan komt.
Begin mei konden we op de
trainingsavond
weer
alle
jeugdleden en nieuwe “kabouters”
verwelkomen. Onder begeleiding
van de trainers Jan Franke, Tessa,
Margriet Bakker en Grietzen
Boersma
is
er
tot
de
zomervakantie elke week getraind
en is er op de maandagavond
gekaatst in competitie verband.
Verschillende jeugdleden slaan
ook hun “balletjes” in andere
dorpen bij het federatie kaatsen
of op de wedstrijden van de
KNKB.
Dit jaar waren we als vereniging
vertegenwoordigd
op
de
Nederlandse kampioenschappen
van de pupillen jongens en van de
schooljongens.
Klaas
Gerrrit,
Geert en Duncan gingen er bij de
pupillen net af in de 2e omloop
tegen het favoriete Kimswerd. Bij
de schooljongens verloren Stefan,
Durk en Klaas Gerrit in de 2e
omloop van het goed kaatsende
Franeker.

Succes was er dit jaar wel in de
Federatie afdelingscompetitie. De
pupillen
jongens
werden
kampioen en de schooljongens
werden 2e achter Winsum.
Nieuw dit jaar was het senioren
kaatsen op de vrijdagavond. Na
een voorzichtig begin is er tot de
vakantie op vrijdagavond een half
uur getraind gevolgd door een
competitie ronde.
Gedurende het seizoen zijn de
KNKB welpenjongens en de
Dames hoofdklasse te gast
geweest in Baard.
Daarnaast zijn er natuurlijk
verschillende
ledenpartijen
geweest: De Chauffeurspartij, De
Lachende Koe partij, de Skipperke
partij,
de
Schilderspartij
(nachtkaatsen) en de Hoogma
Ouder-Kind partij.
De Lachende koe partij op
hemelvaartsdag is een groot
succes geworden. Ruim 30
senioren gingen de strijd aan met
elkaar. Daarnaast was er dit jaar
bij het nachtkaatsen een nieuwe
lichtinstallatie waardoor er in het
holst van de nacht met goed
“zicht” gekaatst kon worden.
Chauffeurspartij 10 mei 2014

Uitslag jeugd meisjes
1e
2e
3e

Famke Hoogma
Kayleigh Folkerst
Brecht Kuipers

1e
2e

Reinder Meulenaar
Geert Reitsma

Uitslag jeugd jongens

28

3e

Klaas Gerrit Meulenaar

Dries Posseth
Hotze Bonnema

Uitslag Senioren B
1e
2e
3e

Djurre Oostra
Baukje de Vries
Durk Hoogma

1e

Thomas vd Meer

Schilderspartij nachtkaatsen

Uitslag senioren

Uitslag Senioren A

Lachende Koe partij 29 mei

Uitslag jeugd

1e
2e
3e
4e
5e

Durk Hoogma
Siemen Reitsma
Sjors Jepkema
Jan Reitsma
Thomas vd Meer

1e
2e
3e
4e

Geert Reitsma
Silke Tiedema
Reinder Meulenaar
Feya Heida & Fardau Orré

Uitslag jeugd

1e
2e
3e
4e
5e
6e

Douwe Roskam
Klaas Gerrit Meulenaar
Geert Reitsma
Marike Meijberg
Silke Tiedema
Amarins Heida

1e
2e
3e
4e

Ronald Orré
Marijn Meijberg
Stefan vd Meer
Gerrit Terpstra

Uitslag A poule

1e
2e
3e
4e

Baukje de Vries
Yne Binnema
Anita Lameijer
Sabrina Lameijer

B-poule

Hoogma ouder-kind partij

Uitslag Heren B

1e Klaas Gerrit Meulenaar & Gerrit
Meulenaar
2e Stefan vd Meer & Thomas vd
Meer

Uitslag Dames B

1e Jens Jepkema & Sjors Jepkema
2e Geert Reitsma & Houkelien
Bouritius

C-Poule

Skipperke partij 22 juni 2014

1e Amarins Heida & Jan Franke
Heida
2e Andre Lameijer & FLip Lameijer

B-klasse
1e prijs

2e prijs

3e prijs

Sipke Hiemstra`
Pytrick Hiemstra
Stefan vd Weg

D-Poule

Gerrit Meulenaar
Sjors Jepkema
Neno Viëtor

E- Poule

1e Silke Tiedema & Gerrit Terpstra
2e Marike Meijberg & Marijn
Meijberg
1e Reinder Meulenaar & Yne
Binnema
2e Tjitte Reitsma & Siemen
Reitsma

Pieter Hilverda
29

opkomst foar de puzzelrit, it
keatsen, de bingo, de BBQ, de
Brunch en in soad minsken ha nei
de brunch de Hûneshow massaal
besocht. It hat wol oanjûn dat de
misken mei elkoar ien wiene. As
der sa’n 140 inwenners fan Baard
op de brunch komme dan is dat
wol uniek. Op de foto liket it in
hiel skrale, súterige Merke mar it
wie alles behalve dat.

DE MERKECOMMISSIE
Merke 2014.
Yn de merke fan 2013 waard ‘de
Baarder Kat’ en oare dingen yn t
doarp ‘rose’ ferve. Dat hie doe
alles te krijen mei it thema ‘Rose’.
It is eins noait boppe wetter
kommen wa’t dat doe dien
hawwe.
Oant no ta binne we der noch net
efter kommen en dochs hawwe
we der in hiel CSI team op los
litten. Net allinich it CSI team hat
probjearre de oplossing te fynen
mar ek ferskate misken út’ t
doarp.
We setten út ein mei in speurtocht
die’t fier bûten de doarpsgrinsen
gie.
Der
binne
Tsjerketoeren
beklommen, molens besjoen en
binne sels de Mummies ûnder de
loep nommen. Sels sneon te
middei
binne
der
noch
speurhûnen oan ‘e Kamp west,
mar nei in jier wienen de sporen
sa fier fuort reint dat der neat
mear te fynen wie. We moatte de
saak dan ek mar yn de kast
parkearre. It wurd in ‘Cold Case’.
Fierder wie de Merke fan 2014
súper gesellig. Mei in grutte

Vrijdag 29 augustus zijn in
Baard getrouwd
Marloes Zijlstra & Edwin
Hurkmans
Wij willen ze van harte
feliciteren!
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B A A R D A T A
Zon. 21 sept.
09.30 uur
Herv. Kerk Baard
Dienst door dhr.U Zwaga
Kerkenraad v.d. Streekgem.
Zon. 21 sept.
13.30 uur
Herv. Kerk Baard
Presentatie ontw. Platteland J.D.v.d Ploeg Ver. van Dorpsbelang
Woe. 24 sept.
19.30 uur
Rond de Baarder Kat
Loopgroep vanaf nu iedere woensdag
Loopgroep Baard/H. Geertsma
Zat. 27 sept.
volgt
in Baard
Landelijke Burendag
Ver. van Dorpsbelang
Don. 02 okt.
14.00 uur
‘t Skipperke
Start Soosmiddag
Sooscommissie
Zat. 04 okt.
20.30 uur
Loods van Terpstra
Baarder Oktoberfest
Tonielfer. “In goed begjin”
Vr. 10 okt.
20.00 uur
‘t Skipperke
Maatklaverjasse
Klaverjasklup “Net te Let”
Zon. 12 okt.
09.30 uur
Herv. Kerk Baard
Dienst door ds.Post-Knol
Kerkenraad v.d. Streekgem
Vr. 24 okt.
20.00 uur
‘t Skipperke
. Kompetysjeklaverjasse
Klaverjasklup “Net te Let”
Don. 06 nov.
14.00 uur
‘t Skipperke
Soosmiddag
Sooscommissie
Vr. 07 nov.
20.00 uur
‘t Skipperke
Kompetysjeklaverjasse
Klaverjasklup “Net te Let”
Zat. 15 nov.
Op tijd
Anke Roorda of debaarderkat@hotmail.com
.Inleveren kopij
Redaksje Baarder Kat
Zon. 16 nov.
09.30 uur
Herv. Kerk Baard
Dienst door ds.Post-Knol
Kerkenraad v.d. Streekgem
Vr. 21 nov.
20.00 uur
‘t Skipperke
Kompetysjeklaverjasse
Klaverjasklup “Net te Let”
Zat. 22 nov.
Weekend
Parkeerplaats bij de brug
De oudpapiercontainer staat erweer
Ver. van Dorpsbelang
Don. 04 dec.
14.00 uur
‘t Skipperke
Soosmiddag
Sooscommissie
Vr. 05 dec.
20.00 uur
‘t Skipperke
Kompetysjeklaverjasse Klaverjasklup “Net te Let”
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