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RedactioneelInhoudsopgave

Voor u ligt alweer 
de tweede Baar-
der Kat in het 

nieuwe jasje. Wij als 
redactie zijn er na-
tuurlijk supertrots 
op en we hopen 
dat het voor u als 
lezer ook een genot 

is om deze Kat weer 
te lezen. De winter is 

alweer bijna voorbij. De 
sneeuwklokjes staan volop in bloei, 
krokussen en narcissen volgen. Helaas 
geen winter met schaatsplezier op een 
ondergelopen Kamp. Voordeel is mis-
schien dat er hierdoor wel met man 
en macht gewerkt kon worden aan de 
nieuwe accomodatie van de kaatsver-
eniging. Wie minder aanleg had voor 
het klussen, kon ingezet worden in 
de catering om de harde werkers van 
koffie en lunch te voorzien. 
Waar ook volop gewerkt en geoefend 

is de afgelopen winter, is op de bo-
venzaal van ons dorpshuis. Na jaren 
afwezigheid wordt er in april weer een 
toneelstuk opgevoerd, georganiseerd 
door de toneelvereniging. 
In april kunnen we al genieten van 
wat al bijna jaarlijks terugkeert. Het 
thema-feest georganiseerd door een 
paar enthousiaste Baarders. Dit jaar 
‘het voute feezy’. Wat dat inhoudt? 
Hierover mag een ieder z’n eigen fan-
tasie laten gaan. Om nog maar even 
door te gaan in deze feeststemming, de 
Merkecommissie is aan het voorbe-
reiden om er een geslaagde merke 
van te maken. Dit jaar met als thema 
‘Sa ‘t it wie’. Maar let op de datum, 
dit jaar zoals het was of twee weken 
vervroegd!
Natuurlijk is er meer dan alleen feest-
jes te melden in deze Kat. 
Behalve de verenigingen en stichtingen 
kunnen ook bewoners hun verhaal 
kwijt. De paashaas komt weer in 
Baard, maar wat is het verhaal rond 
Pasen? 
Een oud-inwoonster van Baard heeft 
voor ons haar levensverhaal op papier 
gezet. 
U ziet het, volop nieuws voor en door 
Baarders.
En als u nog niet uitgelezen bent, kunt 
u altijd kijken wat de Baarderboeken-
club aan het lezen is.

In soad lêsnocht tawinske!
M

Het volgende nummer komt uit op 1 juni. 
De deadline voor de kopij is 10 mei.
Kopij sturen naar: debaarderkat@gmail.com
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Oproep van Esther
In de vorige Baarder Kat zijn we een nieuwe rubriek gestart: Heel 
Baard Bakt! Voor deze rubriek vragen we jullie om een heerlijk recept, 
bijvoorbeeld van je oma, of een speciaal familierecept op te sturen. Dit 

plaatsen we dan in het volgende nummer. Het zou leuk zijn om  er een 
fotootje bij te leveren (als het lukt) en als er een leuk verhaal aan vast zit is dat 
zeker welkom. Het mogen baksels zijn, zoete of hartige recepten of culinaire hoog-
standjes, dat maakt niet uit, als het maar lekker is. Dus: mail snel je recept naar 
het adres hierboven...
                       Groetjes van Esther
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Op de boppeseal wordt al een aantal 
maanden druk gerepeteerd voor het 
toneelstuk ‘Gewoan te gek’. En niet 
zonder resultaat, het geheel krijgt 
steeds meer vorm!

In november is de jaarlijkse ledenver-
gadering gehouden. We hebben het 
afgelopen jaar geëvalueerd (waarbij 
een aantal geslaagde activiteiten ge-
organiseerd zijn) en de plannen voor 
het komende jaar besproken. 
Omdat we als toneelvereniging weer 
een echt stuk ten tonele gaan brengen 
hebben we besloten dit jaar weer con-
tributie te heffen. Binnenkort krijgen 
de leden hiervan bericht. 
Uiteraard zijn nieuwe leden welkom! 
De vereniging kan nog wel wat on-
dersteuning gebruiken, zeker nu we 
weer een toneelstuk gaan opvoeren. 
Willen we dat de komende jaren kun-
nen blijven doen, dan hebben we jul-
lie steun hard nodig.

Waar we heel blij mee zijn, is de uit-
breiding van ons bestuur! We hebben 
Elze Pijlman en Karen Mors bedankt 
voor hun inzet in het bestuur de afge-
lopen jaren. Ronald Giessen en Doro-
thea Deelstra zijn inmiddels al druk 
bezig met alle activiteiten binnen het 
bestuur, heel fijn!

Noteer alvast in jullie agenda: het 
weekend van 10/11 april zal de uit-
voering van het toneelstuk plaatsvin-
den op de boppeseal. Nader bericht 
en uitnodiging volgen. Komt allen!

Groet vanuit het bestuur,
Froukje, Anne Marije, Dorothea en 
Ronald. 
M

Er komt weer een echt stuk!

Blomme- & stekjesmerk
yn maaie
Ek dit jier wurde der wer blommen ferkocht oan de doar 
en kinne de moaiste stekjes in nij plak krije. Mei de op-
bringst fan de ferkeap stypje wy de skoalle. Dei en datum 
hearre jim noch. Plak is fansels by de Baarder Kat!

Kollektant socht
Wa wol yn de earste wike fan septimber yn Baard 
kollekteare foar it kankerfûns (KWF)? Wa’t der foar 
fielt kin in mail stjoere nei debaarderkat@gmail.com 
of  it trochjaan oan Anke Roorda.

Nieuws vanuit de toneelvereniging

‘Boven is het stil’
DBLC, De Baarder LeesClub

Dit keer willen wij een boek 
onder de aandacht brengen 
dat bekend staat als een 
klassieker binnen de lees-
club, ‘Boven is het stil’ 
van Gerbrand Bakker.
Dit boek was de keuze 
van Loes Boersma en is 

reeds verfilmd.
‘Boven is het stil’ is een loflied op de 

schoonheid van de natuur. Een boek 
over weilanden, water, vogels, ijs in 
sloten en meertjes, koeien, schapen, 
twee aardige ezels, en één bonte kraai.
Maar in de uitgestrektheid van deze 
natuur kan men snel in zijn eenzaam-
heid verdrinken. Daarom is het ver-
haal van Helmer, boer tegen wil en 
dank, ook het verhaal van een kna-
gende hunkering naar het onbekende.
Gerbrand Bakker is erin geslaagd een 
magistraal debuut te schrijven, een 
beeldend en ontroerend portret van 
een man te midden van de oer-Hol-
landse elementen.

Veel leesplezier.  M

Collecte Diabetesfonds
De collecte voor het Diabetesfonds heeft dit jaar € 100,21 
opgebracht.
Klaas van der Wal, en Leendert Brouwer

Collecte Stichting Alzheimer 
Namens de stichting Alzheimer is er in Baard € 94,37 
opgehaald.
 Met vriendelijke groet, Geertje Valk

Alle gulle gevers bedankt!

 

Gewoan te Gek! 

 
 

 

 

 

 

Wy ha wer toniel... 
It blijspul "Gewoan te Gek!" fan Ton Davids sil opfierd wurde op 11 april 
(10 april generale foar de bern) yn 'e boppeseal.  It stik wurdt 
regissearre troch Flip Lameijer en de toanielploeg bestiet út: Sjoukje de 
Glee, Jan Reitsma, Djoey de Lang, Elbrich Gerbrandy, Stefan van der 
Meer, Djurre Tiedema, Sabrina Lameijer, Carin Reitsma en Janke 
Posseth (ynstekster). Sy binne drok oan it ynstudearjen en it wurd 
prachtich....   

Set 10 en 11 april yn 'e aginda.......Wy hâlde jo op 'e hichte..... 

Groetnis fan it bestjoer 
Ronald van Giessen 
Anne Marije Wiersma 
Froukje Meijberg 
Dorothea Deelstra 
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Tunesisch stoofpotje
Heel Baard bakt

Ingrediënten:
2 uien

3 stengels bleeksel-
derij
1 zoete punt-

paprika
halve courgette

2 teentjes knoflook
1 eetlepel ras el hanout (specerij-

enmengsel, tegenwoordig wel bij de 
kruiden en specerijen in de super-
markt te vinden)
1 blik tomatenblokjes
1 blik kikkererwten (afgespoeld en 
uitgelekt)
1 á 2 eetlepels (kokos of olijf)olie
1 blokje tuinkruidenbouillon
10 gedroogde abrikozen (evt geweld)
 
Bereiding: 
Snijd de uien in dunne halve rin-
gen en snijd de knoflook heel fijn. 
Fruit deze samen in de olie. Voeg 
een eetlepel ras el hanout toe en laat 

even meebakken. Snijd de paprika in 
dunne reepjes en laat deze meebak-
ken. Maak de stengels bleekselderij 
schoon en snijd ze in dunne stukjes, 
voeg toe aan de rest. Snijd de cour-
gette in reepjes en laat deze ook even 
meebakken. Voeg ca. 100 ml water en 
het bouillonblokje toe. Laat even sto-
ven met het deksel op de pan. Snijd 
de abrikozen in reepjes en voeg deze 
als laatste toe met de tomatenblokjes 
en de kikkererwten. Laat de stoofpot 
nog even goed doorwarmen. Breng 
eventueel nog op smaak met wat 
(cayenne)peper.
Lekker met couscous of rijst.
 
Variaties: 
je kunt nog extra bijv stukjes wortel of 
aubergine toevoegen
gebruik in plaats van abrikozen eens 
dadels of krenten

Smakelijk eten!
Esther
M

Wedstriid

Jimme ha al in skoftke neat fan my fernaam. 
Yn it hjerstnûmer fan De Kat hie de frou 
al ris foar my waarnaam en yn desimber 
kaam ús dominy mei in ferhaal dat útsoarte 
moai yn de krystsfear paste. No ja en dan 
is der samar in goed healjier foarby. It hie 
likegoed ek net folle skeeld of ik hie dit stikje 
ek net skreaun, want Gosse sit wat yn’e lytse 
loege. Ik sil der hjir net te bot oer útweidzje 
mar guon Baarders dy’t my wat better kinne 
witte wol wêr ’t it skeel sit. Tiden hawwe 
tiden mar de kop stiet my op it stuit net 
nei de stikjesskriuwerij. Mar ja, dan ha je 
sa’n redaksje dy’t je efter de fodden sit mei 
deadlines en sa binne wy dit net fan jo wend, 
Grypstra en dan binne jo der suver wat 
mei oan. Dat it trof moai dat ik fan’e wike 
dominy tsjin it liif rûn. Hy is fansels ek in 
man fan it wurd en as hy it noch in kear fan 
my oernimme koe dan soe ik moai út de brân 
wêze (it stikjesskriuwen bedoel ik, net dat 
oare) 

Om myn saak wat kâns fan slagjen te jaan 
beslute ik om him earst mar ris wat op’e lije 
side te kommen. Dat ik fûn dat ‘er sa ‘n moai 
ferhaal skreaun hie okkerdeis, sa geef, literêr, 
yn in flotte styl en dochs mei ynmoed. En dat 
ik dat as kollega skriuwer bysûnder wurdearje 

koe. Ik sei dat ik him fansels graach de romte 
jaan soe om nochris in bydrage le leverjen, 
as it skikte dan wol graach foar kommende 
freed. 

Mar myn sjerpstrikerij die gjin fertuten. 
Menhear wie frijwat kiezzich en liet my 
witte it net oan tiid te hawwen. Net oan 
tiid? De man is al jierren mei pensjoen, mei 
emeritaat, en hat wier neat om hannen, dat 
ik sette troch. En sa kaam bij eintsjebeslút it 
hege wurd der út. Dat ‘er net in priis wûn hie 
mei syn stikje no toe mar, mar dat syn ferhaal 
net iens nominearre wie dat wie him bot yn’e 
wei; se fûnen it net persoanlik genôch. 

“Priis?” tocht ik, “nominearre?” En 
doe ynienen gong mij in ljocht op, De 
Gemeentepriis foar de Bêste Fryske 
Doarpssjoernalistyk. Fergemy, realisearre 
ik my, no wurdst der ôf riden troch in 
taalbefoarderingspriis, kin it briker? Wat 
befoarderje moatte soe behindere en ik wie 
der moai mei oanklaud. Lang om let beslute 
ik dit ferhaal dan mar op te skriuwen en yn 
te leverjen by de redaksje, ha se dochs wàt. 
Ik sil der grif ek net in priis mei winne en dat 
hoecht ek net, jou ik neat om. Mar al even in 
fraachje oan de sjuery; is it sa wol persoanlik 
genôch?

Gosse Grypstra

  Gosse
Kerstmis ligt al even achter ons, maar naar aanleiding van 
het gezellige samenzijn op de Stjelp, wil ik dit keer een re-
cept plaatsen van Elbrich. Iedere ouder werd gevraagd een 
recept te maken voor het kerstdiner en vooral Elbrich haar 
stoofpot viel goed in de smaak! omdat Elbrich op verzoek 
meerdere mensen het recept gemaild heeft vond ik dat het 
leuk zou zijn als iedereen in ons dorp dit buitenlands re-
cept kan uitproberen.
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Ook is de kop van de nieuwe prak-
tijklocatie aan de Wide Hoeke 10B 
in Mantgum  er af en veel patiënten 
zijn daar al op het spreekuur geweest. 
We hopen dat de war-
me uitstraling van het 
kleurgebruik u  een 
welkom gevoel heeft 
gegeven. Geleidelijk 
aan wordt de praktijk 
in Mantgum door an-
dere zorgverleners in 
gebruik genomen, niet 
alleen de medewerkers 
van Bergwerff houden er spreekuur 
maar de verloskundigen van de prak-
tijk Swanneblom hebben er ook zit-
ting.

Kwaliteit
Zoals u waarschijnlijk weet neemt 
ook onze praktijk deel aan een kwali-
teitstraject: we willen de geboden zorg 
van de huisartsenpraktijk toetsen aan 
de regels van onze beroepsgroep. Ook 
de apotheek doet al vele jaren mee aan 
een certificeringstraject. We zijn trots 

op onze gediplomeerde apothekersas-
sistentes, die al jaren dit kwaliteits-
keurmerk waarborgen.

In het kader van deze kwaliteitsverbe-
tering wilden wij de informatie naar 
onze patiënten toe verbeteren. Bij een 
enquête bleek namelijk dat veel pati-
enten niet op de hoogte waren van de 
praktijkregels. En hoe doe je dat nou? 

Wij hebben destijds 
gekozen voor een 
wachtkamerscherm 
waarop een door-
loop te zien is van 
onze website. Op 
de website van onze 
praktijk kunt u veel 
informatie vinden 
over de organisatie 

van de praktijk. Simpele dingen als 
waar bevindt zich de praktijk, hoe 
laat kun je er terecht, wanneer kun je 
medicijnen halen, wie werken er. Ook 
kunt u iets lezen over de historie van 
de praktijk in Baard, al twee eeuwen 
zit er een dokter in Baard.
In Winsum hangt een dergelijk wacht-
kamerscherm en in Mantgum komt er 
op korte termijn ook een, zodat de be-
zoekers van onze locatie in Mantgum 
niet van praktische informatie versto-
ken blijven. En wellicht dat u dan ook 

Kwaliteitsverbetering
Bericht uit de huisartsenpraktijk van dokter  Bergwerff eens denkt : ik wil daar iets meer over 

weten, ik bezoek de praktijk even op 
het internet ( www.huisartsbaard.nl). 
Dichter bij u thuis kunnen we niet ko-
men…!

Bestrating
Wat staat er nog meer op de agenda: 
in Winsum is het dak aan vervanging  
toe, bij de laatste zware storm vlogen 
de singles van het dak. De vloerbe-
dekking in het MCW is daarna aan de 
beurt: door de verwarmingsbuizen is 
de onderlaag van het tapijt aangetast 
en daardoor zijn er strepen ontstaan 
in de vloerbedekking. Erg vervelend 
vinden wij dit en we hopen de aanblik 
spoedig te verbeteren. 
Tevens willen we in de loop van dit 
jaar de bestrating  voor het gebouw 
aanpakken, aardig wat straatstenen 
zijn verzakt.

Toekomst
Na deze huishoudelijke  medede-
lingen ook nog  een stuk visie op de 
toekomst. Kenmerk van de huisart-
senzorg op het platteland is de inte-
grale(alles bij elkaar) zorg dicht bij 
de mensen, en hieronder valt ook de 
farmaceutische zorg. Het gebied was 
vroeger niet aantrekkelijk voor apo-
thekers vanwege de afstanden tussen 
de dorpen en daardoor werden ge-
neesmiddelen in de huisartsenprak-
tijk bereid. De patiënten konden bij 
die apotheekhoudende huisarts vaak 

dezelfde dag  hun medicijnen krijgen, 
of direct tijdens het spreekuur. 

Zorg onder druk
De continuïteit van deze integra-
le zorg in onze regio staat nu onder 
druk. Sommige artsen besluiten hun 
apotheek los te laten en gaan een sa-
menwerkingsverband aan met een 
apotheker. In onze praktijk kiezen wij 
ervoor onze dienstverlening te con-
tinueren en denken dat alle partijen 
daarbij gebaat zijn. Het beleid moet er 
op gericht zijn dat apotheekhoudende 
huisartspraktijken op het platteland 
dicht bij de doelgroep werkzaam zijn. 

‘Hoes’
Samenwerking van huisartsen  onder 
één dak was vroeger het toverwoord, 
een ‘hoed’ constructie, nu is een 
‘hoes’ constructie een nieuwe bena-
dering: huisartsen onder een samen-
werkingssysteem: huisartsen werken 
in meerdere vestigingen samen wat 
betreft ICT, personeel en kwaliteits-
bewaking. Het woord ‘hoes’ lijkt op 
het Friese  ‘hûs’, patiënten voelen zich 
daar thuis, veilig en vertrouwd.
Want voor ons blijft als een paal bo-
ven water staan: De apotheekhou-
dende huisarts is uw specialist op het 
platteland.  

Baard, februari 2015
A. Bergwerff- de Boer
M

Wij willen 
de informatie 

aan onze 
patiënten

verbeteren

“Een nieuwe Lente en een nieuw geluid!” zijn de eerste 
dichtregels van Herman Gorter’s  gedicht ‘Mei’. Zover is 
het echter nog niet en met een beetje goede wil wordt 
het nog winter, maar feit is dat de kop van het nieuwe 
jaar er af is.
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27-12-2014 hearlik, wy meie wer!

Fan te foaren in protte ge-app.
Under yn it lân is it bar… glêdens, 
snie… en hoe komt it by ús? 
Soe it wiis wêze dat myn kollega 
Nynke út Eelderwolde hjir hinne 
riden komt? 
Ek is der sykte yn de ‘gelederen’. Fiif 
minsken dy’t net komme kinne, fan 
kollega Marieke wit ik dat se slim 
baalt.
Fan ús eigen fjouwer stokjes (“stok-
jes” sa moatte jimme witte binne 
leden fan de Nordic Walking Stok-
kenclub) bliuwe der mar twa oer dy’t 
rinne kinne.

De ôfslanke ferzje yt in 
broadsje by my en dan 
op nei de Jister.

In ‘gesmeerde organi-
satie’ treffe wy dêr oan.
Earst lâns de “be-
stjoerstafel” dan in 
praatsje fan Anke, en, 
nee, noch net troch 
de doar want der stiet 
Geartsje foar. 
Mar dan toch…

LOS
It is geweldich kuierwaar!
Wy rinne nei de buorkerij van Karst 
en Janny Bouma yn Winsum. Der is 
poeiermolke.
Dan op nei de pleats van Marten en 
Anneke de Jong yn Baaium. 
Der moat in prachtige puppy west 
hawwe, ik ha allinne de mem sjoen. 
Har pup hat in protte herten stellen, 
safolle is seker.
Wer fieder, op nei Jan Dirk van Mou-
rik syn pleats… wy snappe no wê-
rom’t Ria dêr sa drok wie mei pylken 
kleurjen. Der hawwe enkele rinners 
de snert mist omdat se linksom de 
rûte fierder rûnen, wylst rjochtsom 

De Barre Krystkuier 2014
Voorpaginanieuws: de snert wie.

Wy kinne fertelle…….. hearlike 
snert!!

Betanke alle frijwilligers dy’t ús oer 
de hiele rûte sa bedoarn hawwe mei 
iten en drinken!
Ja, nei de snert wy it wol wat soppe-
rich.
Floris skynde ús by mei syn ljocht 
en sa wie it bêst te dwaan op dit 
sompige stik.

Noch foardat wy oan drank tochten 
rûnen wy al rjochting Eppie en Jikke 
wêr’t de glühwein en beerenburg 
klearstie en fansels in moai stik 
“Rock yn it geitehok”!!
Yn de Jister DJ Sjouke, dat it feest koe 
fierder fierd wurde.
Tige tank organisaasje, it wie gewel-
dich!

De evaluaasje fûn plak yn de garaazje 
fan Freek en Christien op 31-12-
2014.
De glühwein stie dêr op it petroaljes-
tel en de oaljekoeken en appelflappen 
waarden bakt troch Freek sels.
Under de evaluaasje komt der fan 
alles foarby. 
De earste Kuiertocht hat de grutste 
yndruk achterlitten by de measten. 
Elk hat der har of syn eigen byld 
noch by.
Fierders kjeld- en rein- mominten… 

de “hast” ûngelokken (iis wat foar 
beton oansjoen waard, hesjes dy’t 
earst net, mar no al droegen wurde..) 
en de pup kaam fansels wer foarby.

Dan komt de fraach…”De hoefolste 
tocht wie dit einliks”?
De hiele garaazje telt mei. 
Wy komme in hiel ein troch trofeeën 
te tellen.
In sjaal, in beker, in sleutelhanger, 
een fleske beerenburg, en no in 
rêchsekje...
Fiif kear dan?
Moat sa wêze. 
Wy tinke fiif.
Nee, it is net fiif, it binne der al seis 
west en it is ien jier net trochgon-
gen…
Wat wie dan dochs die sechsde 
trofee???

Oant oare jier…
Marjan Jansma
M



De Baarder Kat - Jaargang 17 - nummer 1 - maart 2015 De Baarder Kat - Jaargang 17 - nummer 1 - maart 2015

12 13

Zaterdag 24 januari hebben wij sa-
men met onze leden ons 30 jarig 

jubileum gevierd.
Het programma van deze dag was 
door onze jubileumcommissie (be-
staande uit 1 lid, Marijn Meijberg) en 
het bestuur bedacht.

4 ballen
We zijn om twee uur  ’s middags van 
start gegaan met een maatbiljartpar-
tij, maar we speelden niet zoals ge-
woonlijk met 3, maar met 4 ballen. 
Dit spel had Marijn voor ons bedacht 
en hij heeft ook de hele middag de 

puntentelling gedaan, 
want bij dit spel was de 
puntentelling anders 
dan anders.  Het gaat 
wat te ver om dat hier 
uit te gaan leggen.  Ge-
loof mij maar dat als je 
dacht dat je er was,  het 
ook zomaar zo kon zijn 
dat je toch weer op nul 
kwam te staan en op-
nieuw moest beginnen. 
Ook was het zaak om 
na elke rake stoot te re-
kenen hoeveel  punten 
je nog moest maken, 
want anders …tja zoals 

ik al zei dan stond je weer op nul.                                    
Hierdoor was het erg boeiend  om 
naar de wedstrijden te kijken en was 
het dus een hele leuke, spannende 
en soms ook best hilarische middag. 
Voor sommige duo’s was de partij 
soms wel heel snel voorbij, hier zul-
len we als we dit systeem nogmaals 
gebruiken dus nog een oplossing 
voor moeten vinden. Maar al met al 
vonden de leden het een erg leuk sys-
teem.

Na een niet zo spannende kleine fi-
nale,  maar een heel erg spannende 

Jubileumfeest groot succes
30 jaar de Baerder keu’s

L.S,
Graag doe ik u hierbij toekomen: Het 30-ja-
rige Baarder-biljarttoernooi verslag van 
de plaatselijke biljart vereniging te Baard, 
opgemaakt anno 2015 te nieuwbouw Baard, 
door onze speciale Baarderbiljart-ambte-
naar, met als oogmerk het biljarten hier te 
lande te promoten.

Ik kan u berichten dat ons 30-jarige Baar-
der-biljarttoernooi hier te Baard ronduit 
succesvol mag worden genoemd. Het was een 
komen en gaan bij ‘t Skipperke om 14:00 en 
op enig moment hebben wij de collega’s van 
logistiek dan ook verzocht een extra flexibele 
afscheiding uit het magazijn te brengen om 
de rij te managen, hetgeen zij ook ten uitvoer 
hebben gebracht. Dit droeg zonder twijfel bij 
aan het ordentelijke verloop van het toernooi.
Uiteraard hebben wij ons strikt aan de 
Baarderbiljart-lidmaatschap gehouden bij 
het beoordelen van de zich meldende bezoe-
kers. Zij dienen immers te behoren tot een 
selecte groep, die al geïnfecteerd is door het 
Biljartvirus, voor sommigen een louterende 
ervaring en die te kenschetsen is als wan-
delende keu’s, en woonachtig zijnde in de 
Baarder Staat (BS).
Lang niet iedereen voldeed hieraan. Zo had-
den zich diverse Nylanders, een Littense en 
ook nog andere buiten-Baarders met biljart 
ambities gemeld, zij konden echter stuk voor 
stuk een  bepaalde mate van affiliatie met de 
BS aannemelijk maken.
In tegenstelling tot het doorgaans normale 
biljart spel met 3 ballen, werd er ter ere van 

het 30-jarige bestaan nu gespeeld met 4 
ballen. Een blauwe bal werd toegevoegd. De 
nieuwe leiden soms tot hilarische taferelen, 
waarbij de oeh en aah’s niet van de lucht 
waren. Geluk, pech en wijsheid liepen door 
elkaar heen. Maar al goed eindgoed, aan het 
eind resulteert er altijd een terechte winnaar. 
1e prijs:  Renny en Bokke. 
2e prijs: Ger en Nico
3e prijs: Edzer en Tine

Na het sportieve deel van de dag, was het 
hoog tijd om de inwendige mens te verzorgen, 
en de bovenzaal van ons etablissement stond 
een heerlijk buffet op de spelers te wachten.  
Bij het eten werden er nog een paar oude 
herinneringen opgehaald.
Na het eten was er tijd voor muziek. En één 
ieder van vrij om te doen en laten wat hij 
of zij wenste. Hieraan werd dan ook gehoor 
geven. Een biertje of een wijntje smaakte 
daarbij niet verkeerd.
Tegen 3 uur des ‘s nachts werd het hoogtijd 
om de laatste biljarters huiswaarts te krij-
gen. Het afscheid verliep alleszins beleefd en 
plezierig, maar permitteert u mij toe te voe-
gen dat zulks doorgaans ook wordt ingegeven 
door de professionele benadering die wij in 
baarderbiljart café ‘t Skipperke gewoon zijn 
hoog te houden.

Hopende u hiermee voldoende te hebben 
geïnformeerd, verblijf ik,

M. Meijberg, Baarderbiljart-ambtenaar te 
nieuwbouw, locatie Baard.

< De redactie 

ontving ook nog dit 

bijzondere verslag 

van het biljartfeest

Een gezellige boel op het jubileumfeest van de biljartvereniging
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grote finale kwamen de volgende win-
naars uit de bus:
1 Bokke en Renny
2 Ids en Ger
3 Edzer en Tine

Buffet
Om half zeven stond er op de bo-
venzaal een heerlijk buffet voor ons 
klaar, waar we met zijn allen lekker 
van hebben gesmuld. Het was een 
gezellige boel en de sfeer zat er goed 
in en er werd uitgebreid nagetafeld.  
Een aantal leden gingen nogmaals het 
nieuwe spel uitproberen en omdat dit 
systeem dus zo goed in de smaak viel 
heeft het bestuur de vierde bal maar 
definitief aangeschaft. (een hele inves-
tering volgens onze penningmeester) 
Nu kunnen we dit systeem vaker gaan 
gebruiken.
P.S. Ondertussen heb ik vernomen dat 
deze bal ons is geschonken door onze 
jubileumcommissie.

DJ
Op het allerlaaste moment (lees vrij-
dagavond) heeft het bestuur nog een 
DJ geregeld voor deze avond. Na 
het buffet waren de introducees ook 
welkom en kon er meegezongen en 
gedanst worden onder leiding van 
DJ Douwe Reekers. (zelfs Ger kwam 
aan zijn trekken met een sessie van 
drie kwartier hollandse muziek) Het 
volume moest zo nu en dan wel even 

aangepast worden, maar al met al 
was het een gezellige boel en zijn we 
doorgegaan tot in de kleine uurtjes. 
Dit was al onze tweede activiteit in 
dit jubileumseizoen en we gaan zeker 
nog iets bedenken om dit feestjaar af 
te sluiten.

Een dolle boel
Ondergetekende is al 30 jaar lid van 
deze club en ik ben trots op onze club. 
(zoals ik vaak zeg “myn clubke”) We 
hebben op dit moment 22 competitie-
leden en nog een aantal zogenaamde 
tientjes leden varierend in de leeftijd 
van 19 tot 68 jaar. (bijna 69) De sfeer is 
altijd prima en ondanks de soms pit-
tige politieke discussies van sommige 
leden is er bijna nooit onenigheid. 30 
jaar geleden zijn we begonnen met 
een aparte heren- en damesclub, maar 
sinds een tiental jaren spelen wij nu 
gemengd op een avond. Dit zorgt er-
voor dat het soms een dolle boel is, 
wat het biljartspel soms niet helemaal 
te goede komt. Gezellig is het abso-
luut en ik hoop dat we nog jaren op 
deze manier door zullen gaan, zodat 
we ook ons volgend jubileum (zal wel 
met 35 jaar worden, want wij houden 
wel van een feestje) op een bijzondere 
en gezellige manier kunnen vieren!

Was getekend,
Wilma van der Bij
M

Met een camper door India (4)
Reisverslag door Joop Dijkstra - februari/maart 2014

De camper houdt het tot nu toe goed. 
Wel heeft Joop voor en achter de 
schokbrekers bij moeten stellen. De 
intercooler had een lekje, maar dat 
is eerder al gelast in Delhi. En een 
versnellingsbak-steun is volledig af-
gescheurd maar Joop heeft zijn zelf 
versterkte reserve-exemplaar gemon-

teerd. Hij heeft gewoontegetrouw 
veel gereedschap en reserveonder-
delen bij zich op onze lange reizen. 
Want reparaties zijn onvermijdelijk 
als je zo lang onderweg bent en ook 
niet verwonderlijk gezien de toestand 
van de wegen hier. Naar het noorden 
gaand zijn de wegen eerst nog rede-
lijk tot goed te noemen, maar ook die 
vereisen grote oplettendheid wegens 
onverwachte onderbrekingen en het 
verkeersgedrag van onze medeweg-
gebruikers. Zo zijn er de vele passa-

Vanuit de zuidoostkust, de Coromandelkust, ten 
zuiden van Chennai (Madras), zijn we  weer noord-
waarts doorgestoken naar Midden-India. Een 
afstand van 1800 km.

Lokaal vervoer, zo kan het ook
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giersbussen die je tegenkomt. Hun 
chauffeurs houden nergens rekening 
mee, niet met hun passagiers en even-
min met hun materieel. Ze raggen als 
het enigszins kan gewoon door, met 
hun volgeladen aftandse vehikels. 
Altijd zonder buitenspiegels, die zit-
ten alleen maar in de weg, geen ach-
ter- of remlichten en vol met deuken. 
En dan de zware vrachtwagens, soms 
met  breed uitstekende ladingen. Het 
lijkt wel aantrekkelijk om daar ach-
ter te blijven hangen en hen te laten 
spoorzoeken naar het juiste pad tus-
sen en over de kuilen, maar dan vor-
dert de reis wel héél erg traag.

De routes die we rijden bepalen we 
met wegenkaarten (Reise Knowhow), 
een Garmin navigatiekastje met OSM 
kaarten en onderweg steeds maar 
weer veel vragen en informeren bij 
medeweggebruikers. Daarbij is het 
soms moeizaam communiceren. 
Vaak kennen de Indiërs hun eigen 
omgeving goed maar verderop is voor 
hen vaak  ”te ver weg” en bovendien 
wordt hun informatie ook nog eens 
flink gekleurd door het chauvinisme 
over hun eigen staat of land. En dat 
leidt dan na enige tientallen kilome-
ters tot wat spicy uitdrukkingen van 
onze chauffeur (Joop).

Zomaar een reisdag, 13 Februari
We worden die dag al om half vijf 
wakker gemaakt door een leipe kerel 

die alsmaar loopt te bonken op de 
auto en om Rupees roept. We staan 
bij een tankstation waar we gister-
avond getankt hebben en waar ons 
verzekerd is dat we er gratis en veilig 
kunnen overnachten. Joop maant tot 
stilte door een raam van de camper, 
met als enig resultaat dat de leukerd 
nu ook met een sterke lamp door de 
ramen gaat schijnen en doorgaat met 
het luidkeels verkondigen van zijn 
eis. Ik krijg er schoon genoeg van, 
open plotseling onze deur in  mijn 
spaarzame nachtkleding en bijt de 
man toe onmiddellijk te stoppen met 
deze vertoning. Zo’n optreden is men 
in India kennelijk niet gewend van 
vrouwen, want verschrikt staakt de 
man zijn geraas en druipt af.

Eenmaal op weg moeten we op een 
vierbaansweg met gescheiden rij-
banen de verkeerde weghelft kiezen 
door een wegversperring op onze 
baan. Het is nog rustig en we voelen 
ons al snel wat ongemakkelijk wor-
den want deze situatie blijft voortdu-
ren terwijl de andere baan intussen 
heel normaal lijkt. En ja, waar we 
al bang voor zijn, er komt ons een 
vrachtwagen frontaal tegemoet met 
een flinke snelheid. Die is kennelijk 
niet bedacht op tegenliggers. Op het 
laatste moment wijken we uit, geluk-
kig juist de andere richting dan die de 
geschrokken truckchauffeur ook op 
het laatste moment kiest. Joop rijdt 

wat witjes door... Een eind 
verder kunnen we weer 
doorsteken naar onze ei-
gen weghelft.
Maar in dit land kun je 
evengoed weer een heel 
andere bedreigende situa-
tie tegenkomen op de weg. 
Tegen de middag rijden 
we op weer op een weg 
met gescheiden rijbanen. 
Zoals steeds is het zo’n 
situatie dat alles en ieder-
een deze middenberm ge-
bruikt voor van alles, maar niet waar 
hij voor bedoeld is. Er wordt handel 
gedreven, dikwijls liggen er mensen 
te slapen maar dit keer sjokt een kud-
de koeien ons tegemoet. Slome, lang-
zame beesten waarvan er een plotse-
ling het onzalige idee krijgt om op de 
weg te springen. We rijden met een 
behoorlijke snelheid, remmen, ge-
heel ontwijken is niet meer mogelijk 
en onvermijdelijk volgt de harde klap 
rechtsvoor. In de achteruitkijkspiegel 
zien we de koe nog stuiptrekken. Het 
klinkt onze lezers misschien wat cru 
in de oren maar in zo’n situatie kun 
je in dit land beter maar doorrijden 
om ernstige problemen te voorko-
men. De koe zal worden geslacht. Wij 
nemen een eind verder onze schade 
op: zoals na eerdere confrontaties 
met medeweggebruikers steeds weer 
blijkt hebben we een heel stevige kar. 
Een kapot knipperlicht en verder wat 

niet noemenswaardige averij. De koe 
is met zijn kop tegen de rand van de 
camperunit geknald direct achter de 
cabine. Zulke dagen horen onherroe-
pelijk bij het Indiase verkeer. En zijn 
“Part of Overlanding”.

De natuur in India is niet spectaculair 
maar kent een grote verscheidenheid. 
De uitlopers van de Himalaya in het 
noorden, de hete Tharwoestijn in het 
westen, de vruchtbare vlakten van de 
grote rivieren in Midden-India en de 
tropische gebieden in het zuiden.
Wij genieten erg van het beboste 
India in Madhya- en Utar Pradesh. 
Soms dichte bossen zoals in de regio 
van het Kanha Park, maar meestal 
rijden we er door een landschap van  
open bossen van uitsluitend loofbo-
men, afgewisseld door bouwland met 
graan en katoen. Er zijn savanneach-
tige delen met hoge gele grassen. Het 

Vervolg reisverslag
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Vervolg reisverslag

India’s toekomst

is licht heuvelachtig en de kleuren 
variëren van groen tot bruin. In onze 
ogen is het soms te vergelijken met 
het zuiden van Duitsland in de herfst.

In dit aantrekkelijke gebied brengen 
we nu enkele dagen door. Want tus-
sen Bhopal en Agra heeft José een 
klein bordje langs de weg opgemerkt 
verwijzend naar een Royal Jungle 
Camp en dat juist op het moment dat 
we een plek voor de nacht zoeken. En 
de aanwijzing is nu eens niet in het 
Hindi. Iets wat in een aantal deelsta-
ten strak is doorgevoerd, zodat je dan 

niets begrijpt van de boodschap. Het 
camp stelt ons niet teleur. Het blijkt 
een paradijselijk plekje te zijn. (N 24 
27.247 E 77 14.832). Een Eko-camp 
met cottages waar groepen ontvangen 

kunnen worden. Er is een restaurant 
bij. Wij zijn de enige gasten.

Het kamp ligt midden in de wilder-
nis, diepe stilte om ons heen, enkel 
verstoord door velerlei voor ons niet 
thuis te brengen vogelgeluiden en af 
en toe een groep nieuwsgierige apen 
(black face monkeys) die verschijnt. 
We eten heerlijk uit de keuken alhier, 
door een paar schooljongens klaarge-
maakt. We komen er niet achter of ze 
dat van hun moeder hebben geleerd. 
En er wordt ook een kampvuurtje ’s 
avonds voor ons gereed gezet. We ko-

men deze dagen heerlijk 
bij van alle vermoeidheid. 
Kortom, een mens zou 
hier vreselijk lui kunnen 
worden. Er is een ondiep 
zwembad, wij denken 
omdat veel Indiërs niet 
kunnen zwemmen. In 
hotels treffen we ook van 
die pierebadjes. Voor een 
wandeling durven we niet 
al te ver te gaan. Volgens 
de brochure leven hier 
hyena’s, jakhalzen, wilde 
beren en ander spul wat 
je tijdens een ontspannen 
wandelingetje liever niet 

tegen wilt komen. Maar men verze-
kert ons dat die altijd voor ons weg 
zullen lopen als ze ons zien.
 
Na het heerlijke verblijf in de Indi-

ase jungle zijn we weer verder naar 
het noorden gereden naar Delhi. We 
kozen een route via Bhopal en Agra. 
De weg was slecht tot redelijk goed 
te noemen. En nu staan we sinds 26 
februari alweer twee weken in Delhi. 
De eerste acht dagen weer achter de 
gastvrije ayur-vedische kliniek. We 
nemen deze keer geen behandelin-
gen, maar kunnen zonder problemen 
weer gebruik maken van alle facilitei-
ten daar, zoals goede maaltijden en de 
wasserij.
Nu zijn we veel tijd kwijt met de or-
ganisatie rondom het verkrijgen van 
de visa voor Pakistan en Iran. Want 
we hebben besloten door die landen 
weer op huis aan te gaan. Het visum 
voor Pakistan is op 13 maart rond, 
maar dat voor Iran is een heel ander 
verhaal. Al op 14 februari hebben we 
dat aangevraagd en betaald. De orga-
nisatie is in handen van een visum-
dienst die ons aanbevolen is op de 
Iraanse ambassade hier in Delhi. 

Het visum zou volgens de toezegging 
in 7-10 werkdagen in ons bezit moe-
ten zijn. Nu, precies een maand later 
en vele trips per metro en riksja’s naar 
hun ambassade en een groot aantal 
mails naar ene Sarah van het visum-
bureau, waarin ze steeds maar om de 
hete brei heen blijft draaien en allerlei 
smoezen gereed heeft, blijkt pas van-
daag dat er een fout is gemaakt en dat 
er helemaal nog niet begonnen is aan 

onze aanvraag. Dit bericht hebben 
althans onze meereisvrienden ont-
vangen. Wij zijn samen met hen dit 
traject ingegaan omdat we ook samen 
met hen door Pakistan willen reizen. 
Afgelopen week hebben we ons bij 
hen aangesloten en staan we samen 
met onze campers op een rustige 
plaats, grenzend aan The Garden of 
5 Senses. Deze parkeerplaats hebben 
we te danken aan het Tourist-office in 
Delhi. Ook hier ondervinden we veel 
gastvrijheid. En voor een plek in de 
stad is dit hoekje redelijk goed. Een 
bijkomend voordeel is dat de ambas-
sades nu per metro makkelijk bereik-
baar zijn.

Gelukkig komen we intussen ook 
nog wel toe aan sightseeing en shop-
ping. Zo hebben we een nieuwe ap-
ple-computer gekocht en voor mij 
een smartphone. Maar dit is niet waar 
we op dit moment onze aandacht aan 
zouden moeten geven. We willen nu 
zo snel als mogelijk India verlaten, 
ook al omdat de temperatuur nu dui-
delijk begint te stijgen hier en we nog 
een warm stuk voor de boeg hebben 
in Pakistan en Iran. Maar het wachten 
is dus op de autoriteiten..... Het geeft 
een vervelend opgesloten gevoel. 

We hopen dan ook een volgend be-
richt aan jullie niet meer uit India te 
moeten versturen maar een heel stuk 
meer naar het westen. M
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Nadat ik op de middel-
bare school het VWO 
had afgerond, was ik 
van plan een werk- en 
leren opleiding te doen. 
Ik zat zelf te denken aan 
defensie of de politie. 
Omdat er voor de politie 
vacatures online op 

de site moesten komen en deze er 
niet waren op dat moment, ben ik 
automatisch voor defensie gegaan. Na 
meerdere keuringen ben ik uiteinde-
lijk afgekeurd, helaas. Als plan B ben 
ik toen Bouwkunde gaan studeren op  
HBO-niveau. 

Ongeveer halverwege het eerste jaar 
van de opleiding, kwamen de vaca-
tures van de politiekundige opleiding 
alsnog online, waarna ik  daarmee 
aan de slag ben gegaan. Om door te 
mogen stromen op de opleiding moest 
ik meerdere keuringen ondergaan. 
Als eerste keuring was er de sport-
test, deze bestond uit een parcour die 
je binnen een bepaalde tijd moest 
afleggen. Naast deze sporttest moest ik 
dezelfde dag ook een intelligentietest 
doen. Na het hebben gehaald van deze 
keuringen werd ik uitgenodigd voor 

de tweede keuringsdag, welke bestond 
uit een psychologische keuring en een 
rollenspel. In de psychologische keu-
ring wilden ze er achter komen of ik 
uit het juiste hout gesneden was en bij 
het rollenspel moest je aantonen dat je 
met bepaalde situaties om kan gaan. 
Na ook het halen van deze dag, werd 
ik uitgenodigd voor het eindgesprek. 
In dit eindgesprek kwamen mijn drijf-
veren aan bod, waarom ik eigenlijk bij 
de politie wil en waarom ik denk dat 
ik daar bij pas. 

Na een tijdje afwachten, omdat er 
teveel “goede” mensen door de keurin-
gen heen waren gekomen, konden ze 
alleen de “beste” uitkiezen, waarvan 
ik er wel een bleek te zijn gelukkig. 
Hierna was er nog een medische keu-
ring en een antecedentenonderzoek. 
Bij dit laatst genoemde onderzoek 
gaan ze kijken of ik al eerder in aan-
raking was gekomen met justitie en of 
mijn familie ook allemaal wel lief zijn 
geweest.

Gelukkig zijn deze keuringen ook 
allemaal goed verlopen en zit ik sinds 
3 november op de politiekundige 
opleiding in Apeldoorn. Hier woon ik 
ook sinds een paar maanden. Rond 20 
maart ga ik voor het eerst echt aan het 
werk in Drachten. Wie weet zie ik nog 
een keer wat bekende gezichten!

Renzo Ambrosio M

De poster hangt al op het raam van het nieu-
we gebouw aan De Kamp. Waar, zoals we 
kunnen zien, met z’n allen hard aan gewerkt 
wordt om alles voor het nieuwe seizoen klaar 
te krijgen.
Ook de Jeugd Sponsor Aktie gaat een succes 
worden als we er met z’n allen de schouders 
onder zetten. Deze heeft de afgelopen jaren 
onze Keatsferiening geen windeieren gelegd.
De opzet van de Aktie vanuit Poiesz is met 
name voor de jeugd om mogelijkheden te bie-
den.  Afgelopen jaren hebben we al een paar 
keer mee mogen doen, en het sponsorgeld is 

gebruikt voor jeugdtrainers en materialen.
Wat hebben we ’s zomers een mooie club 
jeugd op het veld!
Om dit alles ook komend jaar weer mogelijk 
te maken hebben we ieders steun nodig, de 
folder valt wekelijks op de mat en het zijn de 
munten die tellen.
Zaterdag 21 februari zijn wij in de winkel om 
de onze club te promoten en zo veel mogelijk 
munten in de goede buis te laten vallen.

Namens KF Baerd,
Jan Franke M

Naar aanleiding van wat foto’s op facebook van mijn 
beëdiging die ik heb gehad voor de politie, werd mij 
gevraagd om een stukje te schrijven voor de Baarderkat.

Renzo Ambrosio

Rûnom Baard

De keatsferiening “KF Baerd” doet mee aan de 
Jeugd Sponsor Aktie bij Poiesz in Mantgum!

10 jaar Jeugd Sponsor Aktie bij Poiesz!!

Was het toch nog eventjes winter!  (foto genomen op 5-2-2015 door Tr.H.)
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Jong en âld yn Baard

In beukerskoalle hiene wy net yn Jor-
wert, dat myn earste kontakt mei it 
ûnderwiis wie de legere skoalle. De 
klassen wiene sa yndield, ien lokaal 
mei de klassen 1,2,en 3 mei juffrou 
Krikke; de oare mei de klassen 4, 5, 
en 6 mei master Siedsma. Foar dyjin-
ge dy’t net fierder learden wie der de 
mooglikheid om noch in skoftke yn’e 
sande klas te sitten, oant de tiid dat 
jo âld genôch wiene om fan skoalle ôf 
te gean. 

Nulle en tried
Nei de legere skoalle hie ik myn wurk 
foar’t meast thús; moarns en jûns mei 
melke en it jongfee fersoargje, fierder 
ús mem helpe mei it húshâlden. It 
wie net myn winsk, mar ús mem fûn 
dat in takomstige húsfrou goed mei 
nulle en tried om gean kinne moast, 
dat yn Ljouwert krige ik in oplieding 
foar kostumiêre. Dat it diploma is 
der, mar kostumiêre bin ik net. Noch 
krij ik der soms in reade holle fan as 
ik tink oan dy kear dat ik in troujurk 
foar myn buorfamke makke. It brul-
loftsfolk rûn al foar ús hûs lâns en ik 

wie noch mei de jurk dwaande; dy 
iene mouwe woe mar net goed falle, 
altyd mankearre der wat oan. Op dat 
stuit wist ik dat ik net foar dit wurk 
yn’e widze lein wie.
Hjirneist hie ik wurkhuzen en ek 
waard ik frege as ik tydlik de húshâl-
ding ek waarnimme koe salang as it 
noadich wie. Yn sokke gefallen wie de 
frou troch in brutsen skonk, as oare 
tsjinslaggen even net yn steat it sels te 
dwaan.

Ferieningswurk
Yn myn frije tiid hold ik my dwaan-
de mei ferieningswurk, lykas liedster 
fan’e sneinsskoalle en yn it besjoer fan 
de Vrije Vogels. Wy besochten wat 
ferdivedaasje te bieden oan de jeugd 
fan doe. Letter kaam ik yn it best-
joer fan de Jongerein, ôfdieling jonge 
froulju. As jo wat âlder waarden, dan 
waarden de measten dêrnei lid fan’e 
Plattelânsfroulju.
Al hiel jong (14) krige ik ferkearing 
mei Bontsje (16), dêr’t ik yn 1957 mei 
troud bin. Doe’t ik  noch nei skoalle 
gong, wie hy faak mei in hynder by de 
smid, dy’t lyk foar ús oerwenne, foar 
it hoefbeslach. Hy seach my dan nei 
skoalle draven en woe wol mei my 
yn’e kunde komme. Dat koe moai op’e 
Jorwerter iisbaan. Yn Baard hiene se 

Zaterdag 
18 april

It Skipperke
Baard

 €5,- incl.2 drankjes + hapjes

bingo vanaf 21.00

Het voute Feezy &
It ferhaal fan Harmiena Jongsma – de Vries

Yn maaie 1935 kaam ik te wrâld yn Jorwert, as âldste 
yn in gesin fan fjouwer persoanen. Myn broer waard 

yn 1939 berne. Us heit en dy hiene dêr in komelkerij by it 
âlde sportfjild, moai ticht by de buorren.
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gjin iisbaan, dêr waard net earder ree-
driden as de Boalserterfeart sterk wie. 
It Jorwerter Leech, dat winterdeis ûn-
der wetter setten waard, wie samar 
sterk Dêr ha wy ferskate baantsjes 
riden en striden by it miet- op -miet 
spul. Oan’t ús trouwen ta ha wy bei-
de by ús âlden thús wenne, dêrnei 
kamen wy yn Baard te wenjen, yn it 
hûs oan’e Fâldenserwei, nû 18, dêr’t 
Tsjikke Talsma wenne hat. Bontsje 
syn heit wie komelker yn’t Baarder-
leech, no Fâldenserwei 30, dêr’t  J.van 
Wijngaarden wennet. 

Gjin takomst
Skoanheit wie noch te jong om mei 
it buorkjen op te hâlden, sadat dêr 
foar Bontsje gjin takomst wie. Dat 
der moast wat oars betocht wurde. 
Dat wie hekkeljen by’t wetterskip, 
monsternimmer foar’t Suvelfabryk, 
skieppeknippe, en prebearje yn’e fee-
hannel in stikje brea te fertsjinjen. 
Letter socht Bontsje wurk foar it le-
anbedriuw Nagel út Minnertsgea yn’t 
simmerskoft. Dy hiene it materiaal en 
de minsken; wy soargen foar lân dêr’t 
hea klear lei om pakjes fan te meitsj-
en. Thús siet ik by de tillefoan foar de 
kommunikaasje en soarge tagelyk ek 
dat elkenien wat te drinken en te iten 
hie
No is it net mear sa, mar doe’t wy 
oan’e Fâldenserwei 18 wennen wie it 
noch in boerespultsje. Fan’e tsjerke 
hierden wy in pear stikjes lân en sa 

koene wy in pear kij en wat skiep hâl-
de. In 20 tal hinnen leine aaien foar 
de ferkeap.

Binnenbuorren
Yn jannewaris 1959 waard ús Wolter 
berne. Wy ha dêr 3 jier mei syn trij-
en wenne, want doe waard it al dúd-
lik dat it boerewurk Bontsje te swier 
waard. Yn’t plak fan in oar te helpen 
moasten wy no it swiere wurk troch 
in oar dwaan litte. En dat koe de bru-
ne net lûke.
Op in woansdei te moarn kaam 
Bontsje mei Durk Koldijk te pra-
ten. Dy hie krekt de slachterij sluten 
en ferfeelde him. Op’t eintsje beslút 
kaam it hjir op del, as wy ruilen fan 
hûs, dan koe Koldijk buorkje oan’e 
Fâldenserwei en wy wenje yn Binnen-
buorren 3, dêr’t no Spoelstra wennet, 
yn’e lege slachterij. 
Dit waard besluten op woansdei en 
de oare tiisdei’s wennen wy elk op it 
oar stee. De húshâldster fan Koldyk, 
waard daliks ek op’e hichte brocht. 
Se hiene meiinoar kofje dronken en 
nei de kofje woe Anne de jirpels mar 
skile. Doe’t se wer yn’e keamer kwaam 
waard har it nijs ferteld. Dy waard 
sa kel, dat de panne mei wetter en it 
bakje  mei de jirpels liet se fan’e skrik 
falle. In wiete brot op it flierkleed, 
mar de keap gong troch.  Der waard 
mei ien luchtbannewein ferhuze. Fol 
laden fuort en fol laden wer werom. 
Doe’t myn eigen tobben en amers wer 

It ferhaal fan 

Harmiena Jongsma – 

de Vries >>>

op’e Fâldenserwei oankamen, wie’t 
dúdlik dat wy oer wiene.   

Tsjinslach
Yn dat hûs ha wy in protte tsjinslach  
hân. Us Wolter foel mei in flesse yn’e 
kelder en rekke swier ferwûne nei’t 
sikenhûs. Hy hie in iepen wûne fanôf 
it plak dêr’t it hert sit en dat wat fan 
plak  skood wie en de mage wie oan’e 
bûtenkant ynsnijd. Dokter Mauser 
hat him rap nei’t sikenhûs riden, dêr’t 
se troch mefrou Mauser op’e hichte 
brocht wiene dat wy der oankamen. It 
hat der omspant, mar nei in operaasje 
mochten wy de jûns om 12 oere wer 
nei hûs, mei de tasissing dat it wol 
wer goed komme soe. 
Ek Bontsje siet it net mei. Yn’e earste 
acht jier fan ús houlik hie Bontsje al 
14 moanne yn’t sikehûs lein. Letter 
gong it wer wat better en seagen wy 
om nei in hûs mei gelegenheid om 
skiep en kij te hâlden. It lok wie mei 
ús, want de fam Jelle Heida gong nei 
it spul  oan de Tongerwei, dêr’t no 
Dillema wennet, en wy koene dat 
oan’e Fâldenserwei 28 keapje mei acht 
pûnsmiet lân.

FNP
Nei 17 jier namen wy ôfskie fan it 
leanbedriuw. De tiid feroare; hea 
kaam net mear yn pakjes mar yn 
plestik. En it waard hieltyd dreger 
om vakkundich personiel te krijen 
by’t leanbedriuw. En ik woe eigent-

lik wol wat oars. Myn yntresse foar 
it ferienigingslibben wie bleaun en sa 
ha ik ek yn Baard liedster west fan’e 
sneinsskoalle, yn’t bestjoer fan Herv 
Froulju’s ferieniging sitten, Stichting 
doarpshûs, Doarpsbelang, Dûnsklub, 
âlderein reiskes mei fersoarge,  en yn 
it algemien bestjoer fan de wenning-
bou sitten.
Yn’e sechtigerjierren waard yn Fryslân 
de FNP oprjochte; sa ek in ôfdieling 
yn it eardere Baarderadiel. Troch myn 
belangstelling foar de Fryske taal en 
skiednis waard ik ien fan de trouwe 
besikers fan de gearkomsten en mei 
de gemeenteriedsferkiezings fan 1974 
kaam ik op de kandidatenlist.
Mei ús twaen kamen wy yn’e rie, mar 
ik wie daliks in ienmansfraksje, De 
fraksje foarsitter fan de FNP Tsjerk 
de Jong waard wethâlder en dêr siet 
ik alline; ik miste in maat om ris mei 
te oarlizzen om ta in stânpunt bepa-
ling te kommen. Mar ik ha my der 
troch hinne slein en soms learjild be-
telle. Dat net troch leare nei de legere 
skoalle pleage mei hieltyd mear. 

Diploma
Dat doe’t ik 52 jier wie, ha’k it beslút 
nommen om dêr dochs wat oan te 
dwaan. Op’t Friesland College koene 
jo per sertifikaat it MAVO diploma 
helje en dy kâns woe ik oangripe. 
Dat doe’t ik 63 waard lei it diploma 
yn’t laad. De vakken dêr’t ik eksamen 
yn dien ha binne, Frysk, Nederlânsk, 
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Ingelsk, Ierdrykskunde, Ekonomy en 
Skiednis.

Amtner
Yn 1975 kaam der wer wat oars op 
myn paad. Troch dat ik yn’e gemeen-
terie siet en it harren opfallen wie dat 
ik aardich geef  de Fryske taal brûkte 
en it lûd fan’e stim sa wie dat se it op 
de achterste rige ek noch wol hearre 
koene, wie de fraach: as it net wat foar 
my wie om amtner fan’e boargerlike 
stân te wurden . Jappie Fokkens woe 
der mei op hâlde en no sochten se in 
oarenien
Nei ienkear harkjen nei Fokkens ha ik 
JA sein en yn maaie hie ik myn earste 
spantsje foar de tafel. Meinoar ha ik 
475 pearkes troud.
Yn 1980 troude ús Wolter en krigen 
wy der in ( skoan) dochter by. En de 
famylje Jongsma waard yn de tach-
tiger jierren hieltyd grutter. Yn 1985 
kamen Sietse en Tom op’e wrâld en 
waarden wy Pake en Beppe. Yn 1987 
waard Bonny berne en yn 1989 Kay.  
Trochdat se ek yn Baard wennen, koe 
ik mei belibje mei wat harren dwaan-
de hold en dêrfan genietsje. Nei tri-
tich jier binne Wolter en Loes wer elk 
har eigen wei gongen.
Mar wy waarden âlder en Bontsje hie 
wer de noadige kearen yn’t sikehûs 
west en wer waard it ús te dreech om 
alles yn’e blâns te hâlden. Mar it lok 
wie wer mei ús, der kaam in kreas 
wentsje leech oan’e Harmen Sytstra-

wei 8. Yn’t earst like it Bontsje wol op 
fleanen om wer by de tsjerke te wen-
jen. Mar yn 1994 binne wy der dochs 
hinne gongen en nei in tiid begong it 
ek al wat te wennen.

Ûngemak
Yn 1996 oerkaam ús in akelich ûnge-
mak. Op wei nei Frjentsjer waarden 
wy oanriden troch in jongeman. De 
gevolgen wiene slim. Bontsje kaam 
dêrby om’t libben, ik rekke û. o. mei 
in stikken bekken nei’t sikehûs en let-
ter 5 moanne  nei in revalidaasje oar-
de yn Beetstersweach.
It die dêr lang om let bliken dat ik net 
wer better wurde koe. Ik soe net wer 
rinne kinne sûnder helpmiddels.
Desimber 1996 kaam ik krekt foar de 
Krystdagen wer thús en yn febrewaris 
1997 bin ik wer mei it riedswurk be-
gongen. Wat wie it doe moai dat wy 
net mear op it pleatske wennen oan’e 
Fâldenserwei. Dit hûs wie maklik foar 
in ynvalide geskikt te meitsjen. 

Yn’e maitiid fan 2002 ha ik my net wer 
beskikber steld foar in nije riedspe-
rioade. Ik waard 67 jier en hie 28 jier 
riedslid west; it stokje moast no mar 
ris troch jûn wurde. By it ôfskie fan 
de rie krige ik in ûnderskieding, n.m  
ik waard Lid in de Orde van Oran-
je-Nassau. In weardefol oantinken 
oan in libbenlang ynset foar de maat-
skippij.
No ha ik wat mear tiid foar myn hob-

by’s. Ik mei graach hantwurkje, mar 
dêr is de lêste jierren net folle fan 
terjochte kaam en yn de tiid foar de 
Krystdagen libje ik my alhiel út yn it 
meitsjen fan kaarten. Sechtjin jier ha 
ik noch yn Baard wenne oan’e Har-
men Sytstrawei nû 8. Mar doe moast 
de auto fuort, want ik hie gjin gefoel 
mear yn’e fuotten en fernaam net as 
ik de rem brûkte as it gas. Doe ha ik 
omsjoen nei in plakje dêr’t ik mei de 
rolstoel wer wat meidwaan koe oan it 
soasiaal barren. 

Frjentsjer
Dat plakje ha ik fûn yn Saxenstate 
yn Frjentsjer. Ik krige de kâns in ap-
partemint te hieren en 20 novimber 
2012 bin ik dêrhinne ferhuze. Fan ôf 
de earste dei fielde ik my dêr thús. En 
lykas it sa faak yn Baard wie, ha ik 
hjir ek al wer  wat om hannen. Nei de 
preek op freed te jûn tel ik mei noch 
in oare bewenner de opbringst fan’e 

kollekte; ik ha in sit yn’e klanterie, 
dy’t twa kear yn moanne op tiisdei te 
moarn bijinoar komt; ik bin frijwilli-
ger by it klaverjassen, sadat de froul-
ju dy’t wol kaarte kinne, mar net sa 
goed de punten telle, dochs ienkear 
yn’e wike kaarte kinne; ik besykje nij 
ynkommen bewenners fan Saxen-
state en hjit har wolkom en fertel it 
ien en oar oer de gong fan saken yn 
Saxenoord, dêr’t de soarchwennigen 
fan Saxenstate by hearre. En ik lês 
ienkear yn’e moanne in oere foar oan 
minsken dy’t yn’e dei ferpleging sitte. 
En twadde Krystdei ha ik mei mefr. 
Riemersma fan 3 oant 5 oere ferha-
len foarlêzen yn it restaurant, foar dy 
minsken dy’t twadde krystdei net fol-
le oars omhannen hiene.

Dit wie yn fûgelflecht wat my yn’t lib-
ben dwaande hold. 

H. Jongsma- de Vries M

It ferhaal fan 

Harmiena Jongsma – 

de Vries >>>
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Vanaf groep 4 een tablet Pasen
Nieuws van Jenaplanschool de Stjelp Oorsprong en symbolen van lentefeest

In het Paasfeest komen 3 tradities 
bij elkaar: een oud lentefeest, het 
Joodse paasfeest(Pesach) en het 
christelijke Pasen. 

Alle drie de feesten draaien om 
“nieuw leven”. De Duitse en Engelse 
naam voor Pasen (Ostern en Easter) 
gaan terug op de Germaanse godin 
van de lente Ostara. De Nederlandse 
en Franse naam (Pâques) komt van 
het Joodse Pesach. Dit Joodse feest 
herdenkt de bevrijding uit Egypte 
eeuwen geleden én de nieuwe kans 
die ieder mens ook nu nog krijgt om 
zich te bevrijden van onderdrukking.  
Het Hebreeuwse Pesach betekent 
letterlijk ‘springen’. Het verwijst naar 
het ‘over-springen’, het overslaan van 
de Joodse huizen toen plagen Egyp-
te troffen, waarbij de laatste plaag de 
dood was.
Het christelijke Pasen viert dat de 
dood niet het laatste woord heeft 
maar het leven en dat mensen kun-
nen opstaan en verder gaan. 

Symbolen bij Pasen
Het ei staat voor nieuw leven. Uit de 
schijnbaar dode dooier kan immers 
een levend kuiken komen. Door eie-
ren te eten neem je die levenskracht 

over, zo geloofde men. De Egyptena-
ren gaven elkaar eieren bij het len-
tefeest en de christenen namen die 
gewoonte over. Het verstoppen van 
eieren gaat terug op het begraven van 
eieren in akkers om die vruchtbaar te 
maken. 
Het kleuren van eieren is in de 19e 
eeuw ontstaan. De r.k. kerk verbood 
eieren te eten tijdens de vastentijd en 
met Pasen at men dan na 40 dagen 
pas weer een ei. De oude eieren waren 
niet meer eetbaar en werden geverfd.

De haas is symbool van vruchtbaar-
heid. Het dier plant zich immers snel 
voort. De zgn. paashaas gaat terug op 
het verhaal van de Germaanse go-
din van de lente die uit rijden ging 
met een haas voor haar uit. Die haas 

Tablets, kinde-
ren weten er wel 
raad mee... ze 
swipen er rustig 
op los. Onze 
school ziet de 
grote waarde 
van tablets in 
het onderwijs: 

betere aansluiting bij de individuele 
leerlingen en efficiënter leren. Op 
de Jenaplanschool de Stjelp zijn we 
daarom in de herfst gestart met het 
werken met tablets in groep 4 t/m 8. 
Wij doen dit in samenwerking met 
de Stichting Snappet.
Met Snappet kun je de voordelen van 
digitale technologie in de klas ge-
bruiken, zonder de interactie tussen 
leerlingen en leerkracht over rekenen 
kwijt te raken. 
Alle kinderen vanaf groep 4 hebben 
nu een tablet tot hun beschikking. 

Op dit moment hebben wij alleen 
het vak rekenen nog ingevoerd. We 
werken nog steeds met een reken-
methode alleen de verwerking van 
de lesstof gebeurt op de tablet. Deze 
verwerking sluit steeds aan bij het 
niveau van de leerling.

Wat vinden de leerlingen van het 
werken met een tablet?
➢ Het is heel handig dat je bij de 

tablet gelijk een krul krijgt als je 
het goed doet, dan weet je gelijk of 
je het goed hebt begrepen (Fardau, 
groep 4)

➢ Voor je gevoel doe je minder werk, 
omdat je niet alles op hoeft te schrij-
ven maar wel aan het rekenen bent 
(Feya, groep 4)

➢ Je hebt niet meer allemaal verschil-
lende boeken en schriften nodig en 
dat vind ik handig. (Tjitte, groep 5)

➢ Het is gewoon leuker met de tablet 
(Duncan, groep 7)

Ook benieuwd hoe het werken 
met tablets in de praktijk gaat? 
Kom langs op onze open dag 

op woensdag 18 maart 
’s ochtends tussen 8:45 en 9:45 
en ’s avonds van 19:30-20:30.
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trommelde met zijn achterpoten re-
gelmatig op de grond, zodat de zaden 

en bollen wisten dat ze uit de grond 
konden komen.

Graan heeft ook een centrale rol rond 
Pasen. In Israël vierde men het begin 
van de gerste-oogst. De graankorrel 
sterft om nieuw leven voort te bren-
gen: voedsel voor de mens om te le-
ven. In de christelijke traditie wordt 
dit beeld veel gebruikt omdat het in 
de bijbel voorkomt en goed illustreert 
wat Pasen en opstanding betekent.

De matzes die voor Pasen ook in onze 
supermarkten te koop zijn, worden 
gegeten bij de sedermaaltijd vooraf-
gaand aan het Joodse Pesach.
Matzes zijn zonder gist gemaakt: 
“snel” brood om snel te kunnen op-
staan en onderweg gaan. Bij deze 
maaltijd hebben alle gerechten een 
symbolische betekenis en kinderen 
mogen telkens vragen naar het waar-
om (zie het kader hiernaast).

De palmpaasstok wordt gemaakt een 
week voor Pasen en kinderen kunnen 
ermee in optocht lopen herinnerend 
aan het bijbelse verhaal van de in-
tocht van Jezus in Jeruzalem. De stok 
in de vorm van een kruis moet ver-
sierd worden als vrolijk welkom en 
er moeten zoete dingen aan hangen 
die duiden op zoete/goede tijden. Bo-
venop de stok komt een haantje van 
brooddeeg.

De haan heeft een dubbele betekenis. 
Enerzijds verwijst hij naar Petrus, één 
van Jezus’ leerlingen, die – toen Je-
zus werd gekruisigd – tot 3 keer toe 
zei dat hij hem niet kende en daarna 
kraaide de haan. Anderzijds maakt de 
haan de nieuwe dag bekend. Hij kraait 
als de zon opgaat en roept mensen op 
om op te staan. Dat is letterlijk maar 
ook figuurlijk bedoeld. 

Joke van der Velden M

De rabbijn zegt als hij de matze breekt en aan zijn 
kinderen geeft “eet geschiedenis!”.
Anders gezegd: proef waarover bevrijding gaat en 
laat het in je vlees en botten gaan zitten. Slavernij 
en onderdrukking is onverteerbaar, vrijheid is zoet, 
maar met een bittere bijsmaak: het kost je soms 
veel!

De groene peterselie staat voor de lente, het nieuwe 
begin. Ingedoopt in zout water, omdat tranen 
zoutig zijn. Er is ook een ei voor nieuw leven. 
Een botje van een lam verwijst naar het lam dat 
geslacht werd om het bloed ervan aan de deurpos-
ten te smeren zodat de dood hen zou overslaan. En 
tenslotte een mengsel van rozijnen, appel, kaneel, 
amandelen en zoete wijn dat enigszins lijkt op het 
leem waarmee stenen moesten worden gemaakt in 
Egypte  toen ze daar slaven waren.

Hallo lieve kindertjes van Baard,

We mogen dit jaar geen kievitseieren 
zoeken, maar we gaan natuurlijk wel 
paaseitjes zoeken. Die vinden jullie 
ook vast veel lekkerder. Ook dit jaar 
gaan we dat op 2e paasdag doen, dit 
valt op maandag 6 april. Als het bijna 
zover is krijgen jullie allemaal nog een 
uitnodiging van mij.

Groetjes van de Paashaas
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Edzer Dillema, reclamemaker

Van zijn hobby 
zijn beroep gemaakt

Serie: Bedrijvig Baard

In de vorige Baarder Kat was zijn naam al een paar keer te lezen: Edzer 
Dillema. Hij werd daarin genoemd als ontwerper van de brochure over de 
Dorpsvisie en als vormgever van de vernieuwde Baarder Kat.

Edzer heeft zijn studio in de ver-
bouwde ligboxstal aan de Tonger-
wei. “Het is een heel prettige werk-
plek” zegt hij, “de rust en de ruimte 
werken erg inspirerend.”
Edzer werd geboren in Amersfoort 
maar heeft Friese roots: heit kwam 
uit Weidum en mem uit Easterwier-
rum. “Ik kan me nog herinneren dat 
in hun trouwboekje stond dat ze in 
de gemeente Baarderadeel waren 
getrouwd. Het voelde dus een beetje 
als thuiskomen toen ik hier in 2006 
kwam wonen.”

Kunstacademie
Als kind was Edzer altijd aan het te-
kenen, “Als ik wat aan mensen moest 
uitleggen, pakte ik er altijd potlood 
en papier bij om mijn verhaal met 
een tekening te verduidelijken.” Het 
was dus geen wonder dat hij naar de 

kunstacademie ging. 
Daar ontdekte Edzer dat kunstenaar 
worden hem toch niet zo lag. Maar 
hij wilde wel graag van zijn hobby 
(tekenen) zijn werk maken. Edzer 
ging werken bij een reclamestudio, 
waar hij al snel doorgroeide naar 
ontwerper. 
“Dat is al heel wat jaartjes geleden 
- en het ging er heel anders aan toe 
dan nu. Het maken van een adver-
tentie of brochure was nog veel meer 
een ambacht. Heel veel dingen die ik 
nu ‘eventjes’ op de computer doe, be-
tekenden toen urenlang handwerk.”
Na het werk op de reclamestudio, 
waar hij vooral bezig was met het 
vormgeven van advertenties en fol-
ders, ging Edzer bij een reclamebu-
reau in Amsterdam werken. Zijn 
werk verschoof van ‘vormgeven’ 
richting ‘strategie’. “Nu was het niet 

alleen een kwestie van een mooi 
kleurtje en een leuk vormpje, ik leer-
de echt nadenken over ‘wat’ moet ik 
vertellen... ‘hoe’ verkoop ik een pro-
duct... en ik leerde samenwerken 
met een tekstschrijver... Prachtig 
vond ik dat!”

Freelance
Na vier jaar reclamebureau, besloot 
Edzer te gaan freelancen. In de com-
municatiebranche was dat toen (de 
jaren 80 van de vorige eeuw) vrij ge-
bruikelijk. Edzer verhuurde zichzelf 
aan reclamebureaus die versterking 
zochten als ze campagnes moesten 
ontwikkelen. Op deze manier werk-
te hij aan reclamecampagnes voor 
bekende bedrijven zoals de Rabo-
bank, Blokker, Hansaplast en Visa.
“In deze periode heb ik zoveel ge-
leerd over het vak, voor zoveel ver-
schillende klanten gewerkt, dat ik in 
1990 dacht: ‘Dit kan ik zelf ook wel.’”
Vanaf dat moment vestigde Edzer 
zich als zelfstandig reclameadviseur 
en bouwde zijn eigen klantenkring 
op. 

Naar Friesland
In 2002 kwam een volgende omme-
keer. Edzer verhuisde met zijn gezin 
naar Friesland. Naar Tjerkwerd, om 
precies te zijn. 
“Daar zaten we vlak bij de afsluitdijk 
en kon ik dus heel snel in Amster-
dam zijn, want daar zaten nog veel 

van mijn klanten.” In de praktijk ble-
ken de ritjes naar de Randstad min-
der vaak voor te komen dan eerst 
was gedacht. “Internet en e-mail 
kwamen toen pas goed op gang. Het 
gevolg was dat ik veel minder op pad 
hoefde. In plaats van de A7 nam ik 
de digitale snelweg.” 
Toen het gezin Dillema in 2006 een 
andere woning zocht, hoefden ze 
geen rekening meer te houden met 
de afstand tot Amsterdam. En zo 
kwamen ze in Baard aan de Tonger-
wei terecht. “Geweldig: wonen en 
werken op een van de mooiste plek-
jes... wat wil je nog meer!”

TrH M

Edzer aan het werk achter de computer
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Colofon

Bêste Baarders,

Wylst ik dit stikje sit te skriuwen leit 
der bûten sa’n 5 sm snie. Dat wie 
eartiids hiel gewoan mar de leste 
jierren is soks bysûnder.  Okkerdeis 
doe’t wy mei ’t merke bestjoer om’e 
tafel sieten yn it kafee, hienen wy in 
praatsje oer wat foarhinne gewoan 
wie en no net mear. Winter, muze-
pleach, fergaderje  yn ’t cafe, gjin fa-
cebook, ensafoarthinne. Dit wie foar 
us de ynspiraasjebron  foar ’t tema.  
Baard, sa’t it wie!

Mei dit tema sjogge wy ferskate 
mooglikheden om in moai program-
ma yn elkoar te setten. Huurbasis 
kin ‘t bestjoer  it net allinich dwaan 

en hawwe wy jimme help ek nedich. 
Foarhinne dy it hiele merke bestjoer 
alles. Der wiene gjin sub-kommisjes 
en sa, mar soks is net mear fan dizze 
tiid en dat sil dus ek net feroarje. Wy 
sille dus ferskate minsken freegje om 
mei te helpen.
Helena is der mei stoppe en dat is 
spitich. As we werom gean nei in 
merke wêrby  Helena net yn it be-
stjoer siet, moatte wy werom nei de 
foarige ieu.  Ja, mear as 15 jier hat sy 
yn it bestjoer sitten!
Wy hoopje op wer itselde waar 
as foarig jier en wy sjogge jimme 
graach op’e merke fan 2015!! 

It merke bestjoer,
Ida, Ronald en Johannes M

Baard, sa’t it wie!
Nieuws van de Merkecommissie



Do. 05 mrt Soosmiddag 14.00 uur Sooscommissie ‘t Skipperke

Vr. 06 mrt. Kompetysjeklaverjasse 20.00 uur
Klaverjasklup 
“Net te Let”

‘t Skipperke

Vr. 20 mrt. Kompetysjeklaverjasse 20.00 uur
Klaverjasklup 
“Net te Let”

‘t Skipperke

Za. 21 mrt.
De oudpapiercontainer 
staat er weer

weekend Ver. van Dorpsbelang
Parkeerplaats bij 
de brug

Za. 04 apr.
Stille zaterdag dienst 
door ds.Post-Knol

20.30 uur
Kerkenraad v.d. 
Streekgemeente

Herv. Kerk Baard

Ma. 06 apr.
De paashaas bezoekt 
Baard

volgt Paashaascommissie

Vr. 10 apr. Kompetysjeklaverjasse 20.00 uur
Klaverjasklup 
“Net te Let”

‘t Skipperke

Vr. 10 apr.
Toneelvoorstelling 
‘Gewoan te gek’

Volgt
Toneelver. 
“In goed Begjin”

‘t Skipperke

Zat. 11 apr.
Toneelvoorstelling 
‘Gewoan te gek’

Volgt
Toneelver. “In goed 
Begjin”

‘t Skipperke

Zon. 
12 apr.

Dienst door ds.Y.Slik 09.30 uur
Kerkenraad v.d. 
Streekgemeente 

Herv. Kerk Baard

Vr. 17 apr. Maatklaverjasse 20.00 uur
Klaverjasklup 
“Net te Let”

‘t Skipperke

Za. 18 apr. Voute Feezy 21.00 uur Party makers ‘t Skipperke

Zat. 09 mei
De oudpapiercontainer 
staat er weer

weekend Ver. van Dorpsbelang
Parkeerplaats bij 
de brug

Zon. 
10 mei

Inleveren kopij Op Tijd
Redaksje de  
BaarderKat 

Kopij bij Anke 
Roorda of 
debaarderkat@
gmail.com

Zat. 16 mei Keunstrûte Littenseradiel
11.00uur tot 17.00 
uur

Gem. 
Littenseradiel

Zon. 
17 mei

Keunstrûte Littenseradiel
11.00uur tot 17.00 
uur

Gem. 
Littenseradiel

Zon. 
24 mei

Dienst door ds. H.Post-
Knol Pinksteren

09.30 uur
Kerkenraad v.d. 
Streekgemeente

Herv. Kerk Baard

Do. 28 mei 
of 11 juni

Begin Merke ‘Sa ’t it wie’
(onder voorbehoud)

Programma volgt Merkecommissie

Baardata


