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in soene it net sizze mar dochs
is de maitiid begûn. Op it
stuit waait it dat it rikket,
dêrom is’t mar goed dat it hier oan
ien kânt fêst sit. De minsken die
de alvemarrentocht fytst ha ha
in dreeche tocht hân, dat kostet in
minske in protte enerzjy. Wêr’t de
lêste tiid ek in protte enerzjy ynstutsen
is it ‘keatshokje’. Sa as Gosse seit;
it mei dan de royale kant it neist
wêze, mar it is wol moai ta stân
kommen. D’r is sels al gebrûk
fan makke, want de earste
keatspartijen en trainings
ha al plak fûn.
Wêr’t kaloryen ferbaand
wurde, moatte se ek wer
oanfolle wurde. No der ha
Joke en José elk in hearlik resept
foar ynstjoerd. De ‘pittige indiase
groentesoep’ fan José en pinksterbollen’
mei in ferhaal van Joke. Klinkt goed
tocht ik sa.
De peaskehazze hat hjir fansels ek
wer yn Baerd west. Hy wie ek dit
kear net te sunich mei syn aaien. De
bern hawwe it goeie wer genoaten.
Oankommend jier mei hy dan ek
3

wol wer komme, mar hy sil dan oare
helptroepen by him hawwe.
Wa’t ek in stikje ynstjoerd hawwe
dat binne twa nije Baerder Katten,
te witten Sander en Hedwich.
Nijsgjirrich wurden? Lês aanst mar
fierder dan stelle sy sich oan jo foar.
Harren nije hus is fêst enerzjy sunich
boud. Mar hoe sit dat eins mei de rest
fan de Baerder wenningen? De enerzjy
kommisje is d’r drok mei dwaande falt
te lêze yn harren berjocht jouwing oer
Grieneko.
Tjsonge der is hiel wat enerzjy
ferbrûkt yn dit redaksjonele stikje. Ik
hoopje dat, mei it ferskine fan dizze
Baarder Kat, de sinne der bykaam is.
Sadat we fan beide hearlik genietsje
kinne. En mochten jo toch noch
wat enerzjy oer ha, gean dan ris in
slach troch Baerd. Snúf wat positieve
enerzjy op en sjoch hoe prachtich alles
d’r wer by stiet, sa as de blombakken
mei fioeltsjes en geraniums.
In fleurige simmer tawinske en in
protte lêsnocht!
TH M
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Leestip van De Baarder LeesClub:

Kafka op het strand
“Fantasierijk, spannend, mysterieus, filosofisch, surrealistisch, verrassend, een belevenis “, zijn de woorden die van toepassing zijn
op “Kafka op het strand”, geschreven door de Haruki Murakami.
Het verhaal, geschreven in een vlotte stijl, is door de twee verhaallijnen en onverklaarbare wendingen intrigerend en het lezen (en
herlezen...) meer dan waard! M

Blomkemerk:
d’r is goed ferkocht!
Op freed 1 maaie gong de blomferkeap wer los yn Húns, Leons,
Baard, Easterlittens en Wammert.
Ek dit jier is der wer goed ferkocht.
Alle keapers en ferkeapers tige
tank hjirfoar. Der is yn totaal €500
ophelle foar ús skoalle. In moai
bedrach dat wer ynvestearre wurde
kin yn de bern!

Ingezonden brief
Geachte, lieve lezers van de Baarder Kat,
Als inwoner van Baard waar het tot voor kort ‘tige grien en tige smûk’ was wil ik de
gelegenheid aangrijpen om een paar zaken met jullie te bespreken.
Niet als bestuurslid van het een of ander, niet als ‘vrouw van’ maar gewoon als
dorpsbewoner van een klein dorp in Friesland waar we met elkaar te maken hebben, op
het werk, op straat, in de kroeg, bij school, op het kaatsveld, in de kerk, langs het jaagpad,
bij de Coop, bij het toneel , bij het biljarten, in het dorpshuis, en zo kan ik wel een tijdje
doorgaan: daar waar men elkaar ontmoet.
Waar mensen met elkaar te maken hebben gaan er vaak dingen goed en soms dingen
fout. Of moet ik zeggen: gaan er soms dingen goed en vaak dingen fout. In een dorp als
het onze is de menselijke maat altijd belangrijk geweest. Met elkaar in gesprek gaan en
niet over elkaar praten. Hoor en wederhoor toepassen. En het vooral leuk hebben met
elkaar, van het wonen en leven in Baard een feestje maken. Elkaar zien en niet alleen naar
elkaar kijken. Elkaar ‘liken’ in de werkelijkheid van alledag. Geen geroddel en achterklap,
ook geen berichtjes op facebook plaatsen waar je mensen mee kunt beschadigen. Face to
face lijkt me meer op zijn plaats, ook als daar emoties bij komen kijken; niets mis mee,
boosheid en gekwetst zijn, samen uithuilen desnoods en vervolgens elkaar de hand geven
en weer verder.
Rumoer heeft ook een goede kant, er worden zaken opgeschud en dan komt er lucht in.
Dingen komen in beweging. Je bent opgelucht dat je het besproken hebt.
Graag wil ik terug naar de tijd die ergens achter ons ligt, “sa as ’t wie”. Je hoeft het
niet (altijd) met elkaar eens te zijn, maar we moeten en willen met elkaar verder. Een
voorbeeld zijn voor onze jeugd en respect hebben voor elkaar, jong en oud.
Dus wil ik jullie oproepen om een dikke streep onder het rumoer te zetten en vanaf nu het
begrip mienskip weer inhoud -gevoel - mee te geven. Het hoeft niet van de ene dag op de
andere, maar als we nu bijvoorbeeld een beginnetje maken met het dorpsfeest! Is dat niet
een goed idee?

Alderkommisje Jenaplanskoalle
De Stjelp M

Een hartelijke groet,
Aukje
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Reisverslag door Joop Dijkstra - deel 5 en 6

bassade in India maar dit keer hebben
we zelf een visumbureau gekozen.
Hopelijk levert dat beter werk.
In afwachting van dat visum zijn we
intussen naar Noord-India doorgereden. Weg uit het hete Delhi. We zitten
nu op 2300 meter hoogte aan de voet
van de Himalaya’s. Heerlijke temperatuur, frisse schone lucht en uitzicht
op de hoge besneeuwde toppen. Een
bergwindje zingt door de naaldbomen. “Whispering pines” zoals ik hier
ergens een opschrift las.

Met de camper door India

De Taj Mahal: “Het meest indrukwekkende gebouw ooit gezien”

Deel 5
Dhanolti, India
(N30 25.620 E078 14.619)
5 april 2014
Intermezzo
Mochten jullie gedacht hebben dat
we intussen al een heel eind naar huis
6

waren gereden, nee dus. We zitten
nog steeds in India, tegen alle verwachtingen in en ook tot onze grote
teleurstelling. De reden waarom we
niet vorderen is dezelfde als waar we
ons vorige verslag mee eindigde: visumperikelen.
Onze aanvraag voor Iran is bij voor-

noemde Sara, (breek me de bek niet
open) blijven steken. Gisteren hoorden we dat onze aanvraag gecancelled
is en dat het bewuste visumbureau
geen licentie meer heeft. Weg geld,
maar nog erger: weg tijd.
Wel hadden we intussen een ander
bureau al een nieuwe opdracht gegeven, dit op advies van de Iraanse am-

Dhanolti is een toeristisch bergdorpje. De helft van het handjevol huizen
zijn hotels. Wij staan op een rustig
stukje achter een regeringsgebouw.
De huizen en hotels hebben echter
geen waterleiding en in het dorp zijn
slechts enkele publieke watertappunten. Maar toestemming om hier een
paar nachten te verblijven heb je niet
zomaar. We hebben een schriftelijk
verzoek moeten indienen, ons moeten identificeren en onze visa laten
inspecteren. En zonder een bezoekje van drie kerels in de camper kon
het ook niet. Wat zijn Indiërs toch
nieuwsgierig! Zo heeft een paar man
weer werk en gaan de gestempelde
papieren waarschijnlijk met een rapportje weer naar een ander kantoor.
Dit is weer een treffend voorbeeld van
hoe men elkaar bezighoudt en hoe officieel alles hier werkt.
7
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8 april, Amritsar.
Intussen hebben we ons verplaatst
door vandaag de eerste uren over een
smalle bergweg te rijden en later over
een heel goede weg naar deze plaats,
vlak voor de grens met Pakistan. We
staan in Amritsar bij een guesthouse
in een prachtige tuin, weer van alle
gemakken voorzien. Het verkeer in
Amritsar is weer van de soort heksenketel zoals we in grote steden gewend
zijn en we snappen soms zelf niet hoe
we daar zonder kleerscheuren doorheen komen.
We gaan komende donderdag over
de Pakistaanse grens. Dat is de uiterste datum waarop ons visum nog
geldig is en we vertrouwen erop dat
het in Pakistan verlengd kan worden.
In Pakistan moet dat mogelijk zijn
volgens de manager van The Tourist
Development Corporation in Islamabad. Dit contact hebben we van
onze fellow travelers. Want we zullen
in Pakistan meer tijd nodig hebben
dan de 7 dagen dat het visum geldig
is. We hebben gevraagd het nieuwe
Iraanse visum naar Lahore in Pakistan te sturen. Wij halen het daar op
en hopen dan eindelijk een begin te
kunnen gaan maken met onze thuisreis. Onze medereizigers zitten in hetzelfde schip, die zitten al enkele dagen
in Pakistan omdat zij een ander visum
hebben. Maar afgesproken is dat we
samen met hen door Pakistan reizen.
8

En voor onze thuisreis zullen we dan
nog een week of vijf nodig hebben.
Intussen doen we wel leuke dingen
natuurlijk. Vanavond gaan we naar
de dagelijkse grenssluitingsceremonie
(India-Pakistan) bij de Waghaborder.
Iedere dag wordt deze ceremonie gehouden. De grens is open van 10.00
tot 17.00. Die happening hebben we
eerder gezien aan de Pakistaanse kant
en nu gaan we de Indiase uitvoering
bekijken. We weten nu al dat we “Hindustan” moeten scanderen. Morgen
gaan we naar de Golden Sikh Temple hier. Ook dát wordt een weerzien
voor ons.

Deel 6
Iran, 30 april
Zesde reisverslag
Ja, we zijn er nog en dit keer met verdere berichten.
We zijn eindelijk begonnen aan onze
thuisreis. Er is veel gebeurd sinds
ons laatste verslag nog vanuit India,
aan de grens met Pakistan. In Pakistan bleek in de stad Lahore al snel
dat we ons visum daar niet konden
verlengen. We reden daarom naar de
hoofdstad Islamabad, 375 km naar
het noordwesten.
Onderweg daarheen hebben we onze
vrienden Robert en Clary weer ontmoet en samen een bezoek gebracht
aan een grote steenzoutmijn. Het is de
tweede grootste ter wereld. We gingen

Golden Sikh Temple in Amritsar

met een treintje ondergronds om dat
eens te bekijken. Hierna namen we
weer tijdelijk afscheid van onze vrienden, want we hadden nog steeds het
plan om samen door Pakistan verder
te rijden naar Iran.
In Islamabad kwamen we op zaterdag
aan, dus wachten tot het Ministry of
Interior weer openging op maandag.
Maar in dat weekend hebben we wel
een interessante excursie kunnen
maken. We hadden intussen contact
gekregen met de manager van de Pakistaanse toeristenorganisatie in Islamabad, die ons uitnodigde voor een
eerste archeologische excursie in een
serie. Speciaal voor genodigde pers
en reisagenten. Wij waren die dag de
VIP’s. En daarom was de voertaal ook

Engels. We hebben vindplaatsen bezocht van stupa’s en tempels van vele
eeuwen her. Het was een geïnteresseerd gezelschap, dat behalve mij uit
louter mannen bestond. Wij gezellig
in een bus richting de beruchte Swatvallei. Ondanks alle dreigingen van de
Taliban leven de Pakistani hun leven
gewoon verder.
De dagen erna hebben we de verlenging van onze visa kunnen regelen en
zo reden we op woensdag weer terug
naar Lahore. Hierbij moet gezegd
worden dat het Ministry of Interior
in de Red Zone ligt en dat betekent
dat er geen auto’s mogen rijden en
dat elke kruising een politie checkpost is waar je wat hebt uit te leggen.
Eenmaal terug in Lahore kregen we
9
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gastvrij onderdak bij de president van
een grote motorclub in Pakistan. Bij
zijn kantoor hebben we een week gestaan en eindelijk ons Iraanse visum
in handen gekregen. Wat een opluchting was dat voor ons na die lange tijd
van onzekerheid. Maar het had nog
wel wat voeten in aarde voor het zover was.
Een voorwaarde was dat we vingerafdrukken moesten laten maken bij een
politiebureau. Dat werd een lijdensweg. We werden door het centrum
van het ene naar het andere gebouw
gebracht zonder resultaat. Steeds
per riksja’s die ook niet wisten waar
we moesten zijn. We kwamen zelfs
in een gevangenisgebouw terecht in
een ruimte tussen geboeide arrestanten. Toch maar weer terug naar het
Iraanse ambassadegebouw, nog eens
uitgelegd door de daar aanwezige Pakistaanse Elite eenheid (in zwarte kleding met de tekst ”NO FEAR” op hun
rug) waar we naar toe moesten en
eindelijk hadden we het juiste adres te
pakken: een forensisch instituut, afdeling recherche.
Het gebouwencomplex was hermetisch afgesloten, zelfs met pantserwagens op de binnenplaats. We werden
ontvangen door een zeer hoffelijk
afdelingshoofd en een van zijn medewerkers maakte uitgebreid vingerafdrukken van ons. Het origineel kre10

gen we mee en een dik dossier werd
aangelegd met de kopieën ervan samen met allerlei afdrukken van onze
paspoorten, visa en diverse andere
door ons ingevulde formulieren en
verklaringen.
Alles bij elkaar zijn we daar uren mee
bezig geweest en was de ambassade
natuurlijk weer gesloten toen we daar
eindelijk terugkwamen. En intussen
was het weer vrijdag-, zaterdag-, en
zondagsluiting van hun tent wegens
islamitisch weekend. Dus wachten.
Maar onze gastheer had alweer wat
bedacht om ons bezig te houden. Er
was een internationale toeristen-expo
in de stad waar hij met zijn motorclub
ook een stand had. Dus we bezochten
uitgebreid de expositie en de avond
ervoor een culturele dans- en muziekavond waar allerlei groepen optraden. En tot onze grote verrassing
trad daar ook een groep van dansende Derwishen uit Turkije op. Tijdens
eerdere reizen naar Turkije hadden
we gehoopt zo’n optreden mee te kunnen maken, maar tot nu toe was dat
nooit gelukt. En nu dus zowaar in Pakistan wel. M
In de volgende Baarder Kat het
zevende en laatste deel van ons
reisverhaal

BAARDVARIA
Opbrengst collectes
De opbrengst van de
collecte in Baard voor
Amnesty International in
de eerste week van maart
bedroeg € 140,86.
Alle gulle gevers bedankt!
Pim Astro
Het collecteren
voor het Fonds
Gehandicaptensport, heeft
116,85 euro opgebracht.
Betty de Jong
Er is dit jaar weer gelopen
voor het longfonds. De
opbrengst is €75,32
Met vriendelijke groet,
Esther de Croon

Ek nij yn Baard:
Feite

H

allo ik ben Feite
Klijnstra geboren, en
getogen op een boerderij in
Kubaard.
In het dagelijks leven ben ik
werkzaam als monteur en
allround medewerker bij een

Nij yn Baard:
Sander en
Hedwich

W

y binne Sander
Hageman en Hedwich
Stienstra, en drok dwaande
mei ús nijbou wenning oan
de Menistefjouwere no. 5.
Ofrûne moannen binne wy
tegearre mei boubedriuw
Klaversma út Mantgum
en ús geweldige helpende
hannen oan de gong west
om ús hús of te meitsjen.
Prachtige tiid ha we al hân en
tinke kommende tiid noch
mear te genietsjen fan ús
plak yn Baard. Sander wenne

loonbedrijf in Oudemirdum.
Ook staalconstructies,
loodsbouw en het bouwen
van stallen behoren tot
mijn werkzaamheden. In
mijn vrije tijd mag ik graag
kaatsen of crossen op de
crossmotor en doordeweeks
een beetje sleutelen of wat er
dan op mijn pad komt;-).
Ik ben naar Baard gekomen
omdat het mooie vrijstaande
11

foarhinne yn Mantgum en
Hedwich earder yn Britswert
en tegearre komme we no
fanút Snits. Sander wurket as
beweeg- en leefstijladviseur
yn Snits en Winsum, en ek
foar himsels as Personal
Trainer. Hedwich is
boekhâlder by in ynstallaasje
bedriuw. Troch ús sosjale
libben en sport, kuorbal en
keatsen yn Mantgum en
Wiuwert, wiene wy opsyk nei
in doarpke yn Littenseradiel.
Ferline jier is ús projekt
begong en sa as it no stiet
binne wy fan doel fanôf it
pinkster wykein te ferhúzjen,
dus gau ris oan’t sjen!

huis, waarin mijn exschoonzus met haar vriend
hebben gewoond, leeg kwam
te staan. Zij hadden elders
een huis gekocht. Dit was
voor mij en toenmalige
vriendin een mooie kans! Ik
woon nu alleen, maar met
veel plezier in Baard! Dit jaar
doe ik mee met jeu de pelote
en vertegenwoordig ik Baard.
We hebben een leuke en
gezellige ploeg!
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Serie: Bedrijvig Baard

Anke Söhne, meubelstoffeerder

Een passie voor mooie stoffen
en meubels

A

an de rand van Baard heeft Anke
Söhne haar meubelstoffeerderij
AS een plekje gegeven in een prachtig
verbouwde koeienstal.
In de stoffeerderij gaat het hart van
menig toeschouwer sneller kloppen.
Er zijn zoveel leuke meubels, wachtend op een
nieuwe jas, en prachtige
stoffen te bewonderen.
Het is dan ook geen wonder dat velen onder de
deskundige begeleiding
van Anke het lange traject ingaan van het zelf
herstofferen van een dierbaar meubelstuk.

wil graag dat de cursisten het proces
van meubelstofferen goed leren en
met een kwaliteitsproduct de deur
weer uitgaan.
Menigeen is door Anke’s werkwijze
verslingerd geraakt aan het meubelstofferen. Maar één cursist is wel erg enthousiast.
In de 6 jaar dat hij cursussen volgt bij Anke heeft
hij niet alleen zijn eigen
meubels
gestoffeerd,
maar voorziet hij nu de
meubels van de buurt van
een nieuwe jas!

Een bankje
dat rijp was
voor de
vuilnisbelt
toverde zij
om tot een
pronkstuk

Uit heel Nederland komen cursisten naar AS om uitgebreid
te leren hoe ze hun oude meubeltje
moeten ontdoen van alle vergane
weefsels en hoe ze stap voor stap
het meubel weer opbouwen tot een
gebruiksklaar pronkstuk. Het is een
lange weg die deelnemers hebben af
te leggen. Anke legt de lat hoog. Ze
12

Natuurlijk stoffeert Anke
ook zelf diverse meubels.
Zij kan het niet laten
markten af te speuren naar bijzondere vondsten om die vervolgens op
te knappen in haar stoffeerderij. De
opleiding en ervaring als timmeraar
komt Anke daarbij goed van pas. Zij
weet alles van houtsoorten en –verbindingen.
Zo vond Anke op een markt in Rot-

Anke op het door haar volledig gerestaureerde banje

terdam een prachtig oud bankje. Of
vondt het bankje haar? Al zag het
bankje eruit of het zo naar de vuilnisbelt kon, er was toch sprake van liefde
op het eerste gezicht.

het weer op te bouwen met nieuwe
materialen.

Het bankje is 150 jaar oud en heeft
prachtige elegante pootjes. Aan één
zijde kan de armleuning naar beneden worden geklapt waardoor er een
ligbankje ontstaat.
De houtsoort, beukenhout, is wel
lastig omdat het erg hard hout is. Gelukkig bleken de houtverbindingen
prima in orde.

Nadat er nieuwe singels en veren opgespannen zijn volgen er nog 9 lagen:
verschillende soorten jute en vulmaterialen, enzovoorts, enzovoorts. Een
arbeidsintensief werkje! Al dit harde
werk aan een pronkstukje heeft echter een nadeel voor Anke! Onder haar
handen is de liefde voor het bankje alleen maar groter geworden. Eigenlijk
kan ze het nu niet meer verkopen, het
zal te pronk staan in de stoffeerderij!
Een prachtige bron van inspiratie.

Anke heeft het bankje eerst helemaal
kaal gestript en is daarna begonnen

TrH M
13
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Verslag Dorpsbelang Baard

OPROEP

Yn Baard gebeurt altyd wol wat…
Nei in winter sunder winterwaar sil it
no dan toch ris in kear simmer wurde. Ferline wike de earste simmerse dagen, mar dêrnei koe de jas wol
wer oan. Ik hoopje mar dat it oer in
moanne mei de merke lekker waarm
en sinnich is. Der hat noch praat fan
west om de merke te fersetten om in
draaimole te krijen, mar de measte
Baarders wolle it hâlde sa’t it wie, dus
it is wer deselde wike as altyd mids
juny.
Dan kinne wy op it fjild sjen hoe’t it
keatshokje der by stiet. De “finishing
touch” moat noch, mar wy kinne no
al sizze dat it moai slagge is. It is in
hiele prestaasje om - mei help fan in
protte frijwilligers - yn ien winterskoft sa’n kreas gebou del te setten.
Yn It Skipperke sil it de lêste merke
wêze mei Jaap en Ida as kroechbaas.
Spitich dat sy net mear takomst seagen as utbater yn Baard en dêrom per
1 july de hier opsein hawwe. Baard is
mar in lyts doarp en dan fielt it net
goed as men him hjir net mear thús
fielt. Wat him foar en nei dit beslút
ôfspile hat, hat bytiden de noadige argewaasje oproppen, mar wy
moatte net ferjitte dat foar de measte Baarders it motto “Tige grien, tige
smûk, tige Baard” nog altyd foarop
14

stiet. Litte wy mei syn allen soargje
dat elkenien him of har yn ús doarp
thús fielt. No mar ôfwachtsje hoe’t de
Stichting Doarpshûs der yn slagget
om in nije hierder te finen. Wy wolle as Doarpsbelang yn elts gefal no al
fêst Jaap en Ida bedanke foar alle jierren dat se soarge ha dat wy yn it kafé
en op’e boppeseal teplak koene. It wie
der altyd lekker waarm en gesellich
en de fersoarging poerbêst.
Gelokkich is der ek op oare flakken in
soad aksje west yn Baard.
De toaniel- en kultuurferiening hat
foar it earst yn jierren wer in stik opfierd. Dat is goed slagge en der kamen
safolle minsken op ôf dat der noch
stuollen byset wurde moasten. Wat ús
betreft kin dat wol wer ris.
Nei oanlieding fan de doarpsfisy is in
tal kommisjes ôfrûne winter entûsjast
oan de slach gien:
De brêgekommisje hat mei de provinsje oerliz hân. Dy kin it wol wurdearje dat it daorp sels mei in yntiatyf
komt en sil it meinimme yn de plannen dy’t ein 2015 opsteld wurde.
De kommisje Dekemastins hat mear
plannen as dat der jild foar is, mar der
liket no toch wer skot yn te kommen.
In ynformaasjeboerd of maquette soe

moai wêze.
De energiekommisje hat hiel hurd en
mei faasje oan de slag west en is no
al sa fier dat se concrete plannen hawwe om in energykooperaasje op te
rjochtsjen. Dêr oer sille jimme fan de
kommisje sels noch folle mear hearre.
De ferkearskommisje hat ek no wer
soarge foar de “skilden” lâns de Fâldenserwei en Giele Buorren om de
oerlêst te ferminderjen fan it ekstra
ferkear dat op’t heden troch Baard
riid omdat de Froonackerdyk ôfsluten is.
Yn gearwurking mei de oare doarpen
is Nij Baarderadiel opsetten, mei as
belangrykste doel om as doarpen fan
Littenseradiel yn byld te bringen wat
stêd en plattelân foar elkoar betsjutte kinne. Wannear wy fanôf 2018 by
gemeente Ljouwert hearre is it goed
om as doarpen fan Littenseradiel mei
in dudlik en mienskiplik lûd mei de
gemeente yn gesprek te gean.
Folop aksje dus, sawol by Doarpsbelang as de ferienings. Binne jo noch
gjin lid fan doarpsbelang en wolle
je wol meiprate of bydrage oan de
aktiviteiten jow dat dan troch oan it
bestjoer of fia email secr.dorpsbelangbaard@gmail.com. En wy hearre
ek graach jim miening oer de saken
dy’t spylje en it hiele doarp oangean,
of dy’t better of oars kinne. M

Geachte Baarders!
De vereniging ANBO komt
reeds jarenlang op voor de
belangen van het “grijze
deel”van de Nederlandse
bevolking. Als a-politieke maatschappelijke
vereniging beschikt zij over
een uitgebreid algemeen
oriënterend netwerk en
is zodoende goed geïnformeerd over het reilen en
zeilen van het levenspeil
van ons ouderen. De goede
contacten worden door
ANBO benut met het geven van adviezen aan diegenen die de toon zetten
voor het maatschappelijk

ouderenbeleid.
Littenseradiel heeft één
regionale ANBO-afdeling,
waarvan thans twee van
de vijf bestuursleden einde
dit jaar, vanwege hun
leeftijd moeten aftreden en
uiteraard niet herkiesbaar
zijn.
Mijn oproep aan U is,
of Baard tenminste één
jeugdige vijftig-plusser telt
die in het bestuur plaats
zou willen nemen.
Zo ja, neem dan contact
op met Margot Wieringa,
die U nader kan informeren.
Alex Marjew

IN MEMORIAM

Op 12 maart 2015 is onze dorpsgenoot
Cornelis “Cees” Hovestad overleden.
Cees was een trouw sooslid en miste nooit. Samen
kwamen ze ervoor uit Rhenen. Tijdens een soosmiddag
heeft hij zijn levensverhaal naar voren gebracht wat erg
op prijs gesteld werd.
De laatste keren kon hij door zijn ziekte de soos niet
meer bezoeken. Wij zullen hem missen. Hierbij wensen
wij Siety en de kinderen veel sterkte met dit verlies.
Baarder Soos
15
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Fan de peaskehazze

se bern sochten rûn om de pleats en
de grutte bern yn it lân. De âlden genietsje fan in bakje kofje of tee (dit jier
yn ien kear slagge). Nei in heal oere
wiene alle aaikes wer fûn. Dizze binne
ferdield oer alle bern. Lekker ite.
Dizze dei waard moogelik makke
troch Jan en Ale Reitsma (de peaskehazzen fan 2015). Famylje Tiedema
en Gabe en Dorothea foar it ferstop
plak.
Helaas ek hiel triest niis. Mei pine yn
ús hert moatte wy jim mei diele dat
Tina en Carin der mei ophâlde. Wy ha
it jierren mei leafde dien mar it is tiid
foar nij bloed. Wy ha twa entûsjaste memmen fûn die graach ús stokje
oernimme.
Lisette en Mathilda wolkom yn de
"paashaas commissie". Dat jim krekt
sa'n moaie tiid en wille krije as wy dat
hiene.

6 april betiid yn de moarn. Der rinne
twa frjemde snoeshanen troch Baard.
Dochs nochris better sjen. Ferhip it
binne twa hazzen. It binne twa peaskehazzen, it is peaskemoandei. Wer
soene se de aaien ferstopt ha?
Op de kamp wie dit jier gjin opsje, de
nije keats accommodatie wie noch
net klear en der wie noch gjin wetter
(wol sa handig foar kofje en tee). Dus
hipten en hopten de hazzen fierder.
Der...der wie in machtig moai plak16

je. En sjoch der...in prachtig stikje
lân. De aaien fleagen troch de loft.
Pfff einlings se lizze te plak. No mar
wachtsje op de Baarder bern en harren âlden.
De grutte hazze stie by de Baarderkat
om de bern it goede paad te wizen.
Om goed 10.15 oere wie it in geselliche drokte by famylje Tiedema yn
de tún. Der leine de aaikes dus en yn
it lân fan Gabe en Dorethea. De lyt-

Wy wolle graach noch ekstra dank
sizze oan Inge Dekker en Jenaplan
skoalle De Stjelp! Sûnder jim wie it
feest net kompleet west. Tanksij jim
ha wy hjir yn Baard altiid echte prachtige peaskehazzen. Inge en skoalle tige
dank dêrfoar.
Dat mei ek wolris sein wurde....by dizze.

OUD BAARD
Beste redactie,
Al zoekend naar een artikel over Lucas Sijtsma, afkomstig
uit Baard, gefusilleerd in de oorlog, kwam ik een artikel
tegen van zijn vader, ook genaamd Lucas Sijtsma. Dit was
in 1950 de oudste man van Friesland en werd toen 100
jaar! Voor die tijd best wel bijzonder te noemen. De langste
tijd van zijn leven (79) jaar heeft hij samen met zijn vrouw
(Grietje Kalma) en kinderen in Baard gewoond, de laatste
2 jaren van zijn lange leven woonde hij bij zijn dochter in
Irnsum. Als je bedenkt dat hij geboren is in 1850, in 1870
kwam wonen in
Baard, een heel
ander beeld van de
wereld heeft gehad
dan wat wij nu
kennen. Uiteindelijk is hij in januari
1952 als oudste
inwoner van Friesland overleden,
ruim 101 jaar oud.
Hij is begraven
in Baard bij zijn
vrouw. Het graf is
nog steeds te vinden op het kerkhof.
Hierbij afgedrukt
het krantenartikel
uit de LC van
augustus 1950.
Albert Bosscha

Tina en Carin M
17
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Gosse

De
Hebreeuwse
‘letterlamp ‘
in Baard

Frijwillich

Ik kin it altyd sa mar sjen. Oan myn hûntsje.
As er wat útfretten hat wat net mei. As it
corpus delicti net earne omslingeret dan sjoch
ik it wol oan de eachjes. Hij docht wakker
as of ‘t der neat te rêden is mar dy blik yn ‘e
eagen jout it fuort wei. Bern ha dat ek, eagen
binne de spegel fan de siel seit men wol en ik
leau dat dat jildt foar bern fan alle leeftiden.
Dêrom fûn ik it ek net frjemd dat guon
keatsers my de lêste tiid wat út de wei
bleaune. Want ja, we witte it allegearre
wol, moai hokje fansels mar wol in flinke
slach te grut. En no wiene se benaud dat
Gosse dêr mei syn flymskerpe pinne wat
oer skriuwe soe. Oer welstandscommissies
en horizonvervuiling, oer megalomane
bouprojekten en sa mear.
Mar dat docht Gosse net.
Want litte we earlik wêze, it nije ûnderkommen mei dan de royale kant it neist wêze,
it is wol moai ta stân kommen mei in bytsje
jild, in protte niget en de ynset fan in bulte
frijwilligers. Kom dêr noch mar ris om hjoed
de dei. En och, mocht dat nochris nedich wêze
dan kinne wy as doarp samar help biede oan
asylsikers en oare flechtlingen. Der kinne
neffens my wol trije húshâldingen yn.
Mar no komt der in oar bouprojekt. Faaks net
sa yn it each springend as it keatspaleis mar

we geane wol fan boppe-seal nei boppeseal.
Jawis, ús doarpshûs, sis mar de kamp fan
alle Baarder klups en ferieningen sil opknapt
wurde.
Fansels moat der earst in nije pachter/
behearder fûn wurde wat neffens my noch
net tafalt. Mar goed, linksom of rjochtsom,
as dat allegearre beslikke is dan sil de
akkommodaasje hjir en dêr wat rommer
opsetten wurde sadat ek de grutste ego ‘s der
wer yn passe.
Knyppunten sille oplost wurde om te soargjen
dat elkenien dêr wer mei-inoar troch de bocht
kin. Ek hjir is jild nedich, mar benammen de
ynset fan in protte helpende hannen.
En no sil it my benije. Kinne alle ferieningen
oparbeidzje om te berikken wat ien keatsklup
yn har ientsje klear krige?
As moatte wy inoar skielk ris goed djip yn de
eagen sjen?
Gosse Grypstra

18

24 mei tot
12 september 2015

M

et Pinksteren gaat het om het elkaar verstaan. “Ze spraken een ieder in de eigen
taal” maar toch verstonden ze elkaar. Reden
voor een bijzonder kunstwerk in onze Baarder kerk. De letterlamp is een hangend object
gemaakt door beeldend kunstenaar Mark van
Praagh en ds.Corrie Jacobs, beleidssecretaris
van de Ver. Vrijzinnig Protestanten. Het idee is
geboren in de cursus ‘Hebreeuwse letters en hun
verhalen’ in Hilversum.

uitsprekelijke hoort. God als één, de enige. Het
boeiende van de alef (voor ons klinkt het als een
a en dus als klinker) is dat het een mede-klinker
is. Het hele alefbeth wordt volgens de rabbijnen
bij elkaar gehouden door de eerste, de middelste
en de laatste letter. Samen vormen ze het woord
trouw, betrouwbaar zijn.
Bij iedere letter maakte ds. Jacobs een ‘verhaaltje’. Mark van Praagh maakte een vierkante groot
hangend object dat aan de buitenkant de Hebreeuwse letters heeft en aan de binnenrand de
verhaaltjes, die erbij horen. En dat alles laat licht
door. Vandaar ‘ letterlamp’.

Tweeëntwintig medeklinkers
Het Hebreeuwse bijbelse alfabet (Alefbeth) bestaat uit tweeëntwintig medeklinkers. Letters
zijn meestal ontstaan als een tekeningetje, een
beeld.
De eerste letter van het Alefbeth - de alef - betekent niet alleen runderkop maar functioneert
ook als één. Het is de letter die o.a. bij de On-

Het kunstwerk is te zien op de zaterdagen van
Tsjerkepaad van 4 juli t/m 12 september 2015
en na afspraak met Ronald van Giessen, tel.
0653318479. M
19
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Gewoan te Gek!
Toaniel- en kulturferiening In Goed Begjin
In Goed Begjin, de toaniel- en kulturele feriening fan Baard, sjocht werom op slagge foarstellingen yn april.
Bestjoer en spilers hawwe in gesellich
jûntsje neipraat, de ûnderfinings dield
en wy besprutsen it ferfolch.
Der is hurd wurke troch spilers en regisseur. Omdat in soad spilers foar it
earst meidiene en fanwege de leefty20

dsferskillen wie it net maklik, mar mei
in soad repetearjen is it slagge om in
lestich stik de baas te wurden.
Wy binne tankber foar de massale opkomst en de reaksjes út de seal. It wie
‘Gewoan te Gek’!!!!
Nei in skoft ‘stilte’ wat toaniel oangiet
dus yn Baard in nij begjin mei nije
kânsen om toaniel yn ferskillende
foarmen yn Baard wer in plak te jaan:
binnen mar faaks ek bûten. In jûnfoljend stik, it grutte tal repetysjes en de
kosten ( mooglikheden foar subsydzje
binne der amper) brochten ús op it
idee om mei ienakters te begjinnen yn

it kommende seizoen. Mar dan wol
by foarkar tegearre mei omlizzende
doarpen: elk in eigen ienakter en dan
yn elk doarp alle 3 of 4 ienakters op
in jûn spile. Meikoarten sille wy mei
fertsjinwurdigers fan oare doarpen Húns/Leons, Jorwert en Easterlittensdêr oer prate. Dan sille wy ek foarstelle in lêskommissje yn te stellen (mei
ek mooglike spilers deryn) dy ienacters selektearje en lêze. Hawwe jo
noch suggestjes, ek oer oare kulturele
aktiviteiten? Lit it ús witte! Wy hâlde
jo op de hichte!
It bestjoer: Anne-Marije, Froukje,
Dorothea en Ronald M
21
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Verslag Baarder Keu’s

Feestlike ôfsluting fan
in jubileumjier
Biljertferieniging “De Baarder Keu ‘s”
hat dit seizoen tritich jier bestien. Al
earder diene wij berjocht fan de ferskillende feestlikheden dy ’t dit jubileum mei him meibrocht. Om dit tige
slagge jubileumjier ek nochris op in
moaie manier ôf te sluten hat it bestjoer socht om in aardige aktiviteit,
foar en troch de leden.
No is it de lêste jierren in bytsje gewoante wurden om yn it winterskoft
mei-inoar “on tour” te gean. Wy krûpe dan mei tefolle leden yn in buske
en in auto en ride by ferskate kafee ’s
en doarpshuzen del om dêr in potsje te biljerten en in gleske wetter te
drinken. Troch it jubileumgeweld wie
it dêr dit jier net fan kaam. Dat, mei
op oantrunen fan in pear leden/wetterdrinkers ûntstie it plan om as klap
op ‘e fjoerpylk noch in lyts “tourke”
te organisearjen. Begjinne yn Baard,
dan nei Teake yn Poppenwier om te
biljerten en dêrnei wer werom om
pizza te iten yn de boppeseal.
Lykas oare jierren waarden omke
Douwe út Winsum en ús eigen Bokke wer frege om te riden want dizze
mannen komme fan bûten it doarp
dat dy witte it paad.
22

No, alles gie as it slydjage. Der waard
omraak biljerten mei in ekstra (blauwe) bal, de sfear wie wer optimaal. Op
de weromreis wie der lykwols in lyts
och heden. Krekt as it keninklik hûs
en it kabinet ferdielt it bestjoer fan de
ferieniging him altyd oer beide auto
‘s, mocht der dan in ûngelok barre
dan bliuwt de klup net stjoerleas efter.
No hie de bestjoersseksje yn de foarste auto samar ynienen it idee om ek
noch mar even by Bonnema oan te
stekken, wylst de oare helte fan datselde bestjoer fan neat wist.
Der folgen in pear benaude en betiizjende mominten (by Bonnema, net
by it bestjoer…) mar al gau wie alles
wer glêd strutsen en waard der ek yn
Mantgum noch in partij spile. Nei iten
yn de boppeseal fan “It Skipperke”
koe ús foarsitter de ferskate útslaggen
bekend meitsje. Winner fan de kompetysje wie Tine, dei-winners fan de
tour wiene it matenkoppel Wilma en
Ids. Jaap koe de BBB (Beste Baarder
Biljerter) wisselbeker meinimme en
ek nochris de heechste searje bij de
hearen notearre (15). Ida bleau net
efter mei de heechste searje (13) by de
froulju. Ta beslút waarden Jaap en Ida

ek nochris troch de foarsitter betanke
foar de jierrenlange gastfrijheid, se
krigen in doaske ballen mei dêrop de
nammen fan de spyljende leden.
Hoewol it bestjoer net rjocht wit of

der takom’ jier noch wol in biljert
wêze sil om op te spyljen is it fêst fan
doel om ek it 31-jierrich jubileum wer
op feestlike wize te fieren! M

Baard T
fleurt
weer op!

ijdens de Blomkemerk in Baard hebben we
weer geraniums, potgrond en plantenvoeding gekocht. Hoewel de violen, die geplant zijn
tijdens NL doet, nog mooi waren hebben we de
geraniums toch maar geplant. Twee bloembakken
met violen hebben we “gedoneerd” aan de Stjelp.
We gaan er vanuit dat het wederom een prachtige
zomer gaat worden en volop mogen genieten van
de bloembakken. We willen alvast de vrijwilligers
bedanken voor het onderhouden van de geraniums. Dank zij hen wordt ons dorp elk jaar omgetoverd in een “Village Fleuri”.
Inge Dekker
Jikke Jorna
Gert Zeijlemaker M
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Nijs fan’e Keatsferiening

Dekemastins Baard

Kaatsseizoen weer van start
bij er individueel gestreden werd om
dinerbonnen. De 1e prijs bij de dames
was voor Carin Reitsma en bij de heren was Durk Hoogma de beste. De
2e prijs ging naar Jan Reitsma en Thomas vd Meer en de 3e prijs was voor
Stefan vd Meer en Froukje Meijberg.
Ook de jeugd speelde op hemelvaartsdag zijn eerste ledenpartij. Zij kaatsen
in een A en B klasse.
Bij de A-klasse was de 1e prijs
voor Geert Reitsma en de 2e prijs
voor Klaas Gerrit Meulenaar. In de
B-klasse ging de 1e prijs naar Marike Meijberg en de 2e prijs was voor
Doutsen Meijberg. Een 3e prijs was er
voor Famke Hoogma.
De senioren kunnen net als vorig jaar
op de vrijdagavond competitie kaatsen vanaf 19.15.

De prijswinnaars van de Lachende Koe partij: Carin Reitsma
en Durk Hoogma

De eerste “kaatsen” zijn weer geslagen in
het nieuwe seizoen. Voor de jeugd is er
weer wekelijks training op de woensdagavond en op maandagavond is het competitiekaatsen.
De aftrap voor de senioren was op hemelvaartsdag met de Lachende Koe partij.
Er werd gekaatst met de zachte bal waar-

24

De afgelopen winter is er door vrijwilligers hard gewerkt aan de nieuwe
kleed- en opslagruimte.
Met nog een paar “grote” klussen te
gaan is de nieuwe gelegenheid al in
een vergevorderd stadium. De zomermaanden zullen gebruikt worden op
alles verder af te werken en het streven is om het nieuwe ‘hokje” tegen
het einde van het seizoen officieel te
openen. M

Initiatief om bijzonder
stukje dorpsgeschiedenis
onder de aandacht te
brengen

Oude afbeelding van de Dekemastins

Zo’n 500 jaar geleden, op 1 januari
1494, werd Juw Dekema gekozen tot
potestaat van Friesland*. De laatste
in die functie. Het was in de tijd dat
Schieringers en Vetkopers elkaar
de hersens insloegen. Hij moest
proberen de vechtjassen te kalmeren
en het bestuur herstellen.

*: Potestaat: De
potestaat van
Friesland was een
middeleeuwse
bestuurder die
over (delen van) de
huidige provincie
Friesland regeerde.

Juw, een telg uit een van de rijkste
Friese geslachten, was bekend om
zijn vredelievendheid.

Verder op pagina 26 >
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Nauwelijks was hij gekozen of een
van zijn tegenstanders nam de wapens weer op. Juw kon zijn taak niet
uitvoeren. Zijn Stins in Baard werd
tot 2 keer toe in brand gestoken en
hij vertrok naar Franeker. Daar is hij
in 1523 gestorven.
In 1989 werden net buiten Baard de
resten blootgelegd van het huis/stins
waar Juw Dekema heeft gewoond.
Een muur van 18 x 1,5 meter en
diverse voorwerpen werden opgegraven. Daarna is het project beschreven, het graafgat weer gevuld en ging
er gras over. Slechts enkelen weten
waar de Dekemastins heeft gestaan.
In 2014 namen enkele dorpelingen

het initiatief om deze bijzondere
dorpsgenoot weer bekendheid te
geven.
Men heeft even gespeeld met de
gedachte een groot monument op te
richten, het is per slot van rekening
een soort kasteel. Wie wil dat nou
niet in zijn dorp? Uiteindelijk zullen
er drie informatieborden, tweetalig,
op een geschikt terrein bij de Dekemawei komen. Daarnaast komt
er een kleine tentoonstelling van
historische voorwerpen.
In ons digitale tijdperk is het mogelijk informatie over o.a. de middeleeuwen digitaal tot leven te wekken.
Wat zou het mooi zijn, staande op de

contouren van de stins te zien opdoemen. Ook daaraan werken wij.
Destijds lag er ook een pelgrimsroute
langs de stins. Bij de opgraving is een
pelgrimsteken gevonden van H. Cunera. Veel mensen lopen het Jabikspaad,
deze komt ook langs de plaats waar ooit
de Dekemastins heeft gestaan.

Het pelgrimsteken van de heilige Cunera,
gevonden tijdens de opgravingen in Baard

parkeerplaats ten westen van Baard, op
je smart-phone een 3D filmpje met de

Fondsen en particulieren worden
aangeschreven voor een financiële bijdrage ter realisatie van bovenstaande.
Wilt u meer weten over Juw Dekema,
op de site www.baard-frl.nl staat het
verhaal.
Hannah van Wijngaarden M

Bericht uit de huisartsenpraktijk van Bergwerff.
‘Geen bericht is goed bericht’ wordt
wel gezegd als mensen een reis maken en niets te melden hebben aan de
achterblijvers. Maar om nu helemaal
niets van ons te laten horen… Daarom nu wat ‘oud’ nieuws.
“Sinds 1815 is er in het dorp Baard,
gelegen aan de Bolswarder Trekvaart
een heelmeester ten plattelande gevestigd. Niet alleen als chirurgijn, maar
ook als vroedmeester zijn deze genees26

heren actief. Tevens werd een apotheek
beheerd en werd de dokter door de kerk
(de armvoogdij of diaconie) betaald als
geneesheer voor de armen.
Andere functies die de geneesheren
in die tijd hadden betrof de zorg voor
baby’s en kleuters (o.a.vaccinaties), de
medische zorg voor schoolkinderen
(vanaf 1917) en de doodschouw.
Het doktershuis heeft op verschillen-

de plekken in Baard gestaan. Vanaf
1864 wordt op de huidige plek het
doktershuis gebouwd, waarna het nog
verschillende verbouwingen zal ondergaan. In 1988 neemt dokter Bergwerff
de praktijk over van dokter Mauser.
Het inpandige koetshuis werd verbouwd tot apotheek, maar is nu niet
meer als zodanig in gebruik.
Dokter Steven Frederik Hoekstra was
de eerste dokter in Baard die een auto27

Verder op pagina 28 >
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mobiel aanschafte; in 1908 ontving hij
een bewijs tot rijbevoegdheid.
Artsen die in Baard gepraktiseerd
hebben:
Addeko Johannes Blom
van 1815 tot 1830
Suffridus Nauta Binksma
van 1830 tot 1856
Pieter Sijdses van Goinga
van 1856 tot 1906
Steven Frederik Hoekstra
van 1906 tot 1937
J. Boersma van 1937 tot 1946
H. G. Meier van 1946 tot 1951
H. W. Mauser van 1951 tot 1988
H. B. Bergwerff van 1988 tot heden.
Wist u dat Jan Jacob Slauerhoff, de grote friese dichter/
scheepsarts tussen twee scheepsreizen door nog enkele weken de
praktijk heeft waargenomen van
dokter Hoekstra in Baard? Van
hem wordt verteld dat hij zijn patiënten behandelde in de wachtkamer. Hij
reed op zijn motorfiets door het gebied
van de Greidhoeke, iets dat zijn ‘tere’
gestel geen goed deed. ”
(Citaat van onze website.)
Tot zover dit historische inkijkje.
Een oplettende lezer heeft opgemerkt
dat de dokterspraktijk in Baard dus
dit jaar twee honderd jaar bestaat.
Ook al komen er in het doktershuis in
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Baard geen patiënten meer, de regie
vindt nog wel plaats vanuit het pand
uit 1868.

Nieuws van de Stjelp
We hebben een drukke en gezellige tijd
achter de rug op de Stjelp. Misschien
bent u in weekend van 19 en 20 mei
wel even binnen komen lopen en heeft
u de prachtige werkstukken gezien die
de kinderen tijdens ons kunstproject
hebben gemaakt.

Recentelijk kwamen twee namen uit
het verre verleden voorbij: een nazaat
van dokter Binksma klampte mijn
man aan en de echtgenote van de
zoon van dokter Hoekstra reed door
Baard en keek even naar het huis waar
haar man geboren was. Hoe toevallig.
Misschien zijn er mensen die nog herinneringen aan deze dokters hebben,
dan houd ik me aanbevolen voor deze
verhalen. Met de familie van dokter
Mauser hebben wij nog altijd contact
en regelmatig komen zij even herinneringen ophalen in Baard.

Met hulp van een aantal ouders en
deelnemers van de Keunstrûte zijn
er een aantal leuke workshops georganiseerd. Er is gekleid, geschilderd,
getekend, gevilt en gedaan!
Daarnaast zijn we op 24 april in een
grote optocht naar de opening van
de fietstunnel bij Húns geweest. Een
prachtige tunnel waardoor de kinderen
nu veilig van en naar school kunnen
fietsen!

En dan nu naar het heden.
Zoals ik al aangaf wordt er in Baard
niet meer gepraktiseerd, de patiënten
komen naar Winsum en Mantgum.
Het pand aan de Wide Hoeke is sinds
kort duidelijk herkenbaar door nieuwe belettering op de ramen. De vijzel
en de aesculaap op de voordeur geven
aan dat er zich een apotheekhoudende huisarts bevindt in het pand.

Vindt u het leuk om op de hoogte te
blijven van alle nieuwtjes van de Stjelp
en geregeld een leuke foto voorbij te
zien komen? Like ons dan op facebook!

Bent u toch mooi even bijgepraat….al
waren het dit keer oude koeien uit de
Baarder Sleat!
Baard, mei 2015
Aukje Bergwerff- de Boer M
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Pittige
Indiase groentesoep
50 gram boter, 1 gesnipperde ui,
1 teentje knoflook fijngesneden,
1 wortel in plakjes,
1 el gerapte gemberwortel,
2 stengels bleekselderij in
ringetjes gesneden, 1 courgette
in blokjes, 1 el kerrie, 1/2 rood
pepertje in ringetjes, 2 el bloem,
1 liter groentebouillon, zout.

Heel Baard bakt

Lekkers uit India...
Beste Baarders, ditmaal kunnen we
aan de slag met maar liefst twee
ingezonden recepten. We beginnen
met een hartige soep afkomstig van
José Dijkstra die inspiratie op deed in
India. Zo kunnen we niet alleen genieten
van hun reisverhalen, maar er ook een beetje deel van
uitmaken.
Als tweede kreeg ik een recept van Joke van der Velden,
eigenlijk bedoeld voor pinksteren, maar dan heeft iedereen
het alvast voor een volgend jaar. Het gaat om zoete broodjes, dus zie het als een hoofd- en nagerecht…
Hartelijk bedankt voor de inzendingen en nu aan de slag
en Baarders misschien motivatie voor nieuwe inzendingen?
Esther
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De ui, knoflook, wortel, gember
en pepertje even fruiten. Dan de
bleekselderij en courgette 5 minuten mee laten bakken. Kerrie
en bloem even licht meeverwarmen en daarna de bouillon erbij
gieten en alles 20 minuten laten
garen.
Op smaak brengen met zout en
peper.
Je kunt de bleekselderij vervangen door knolselderij en de kerrie
(gedeeltelijk) door het Indiase
kruidenmengsel Garam massala .
Je kunt de soep desgewenst
pureren, op borden schenken
en naar smaak een lepel yoghurt
toevoegen met daarop wat vers
gesneden korianderblad. Lekker
met naanbrood.

Pinksterbollen

Benodigdheden: 250 gram bloem
(wit), 1,5 dl melk, 1 zakje droge
gist, 1 eetlepel suiker, 150 gram
geweekte rozijnen( gele), 60 gram
boter, snufje zout, zakje vanillesuiker.

Kleur van Pinksteren

Pinksteren is het feest van de komst van de Heilige Geest,
waarvan gelovigen zeggen dat die Geest je levensenergie
geeft en enthousiast(in het Nederlands “geestdriftig”)
maakt. De uitdrukking “in vuur en vlam” ergens voor
staan hoort hierbij. Door de Geest ga je “vruchten”
dragen.

...en wat lekkers
uit Baard
In de kerk wordt gesproken van 7 vruchten of gaven: Zeven is het getal van het samengaan van de hemel (drie is
het getal voor God) met de aarde (de vier windstreken).
Rood is de kleur van het Pinksterfeest vanwege de kleur
van vuur dat zich als vlammen op de hoofden van de
mensen aftekende volgens de bijbel.
In de Joodse traditie is het gebruik om met Pinksteren
zuivelproducten te eten in combinatie met verse vruchten. Het wit van zuivel wijst naar de zuiverheid van de
Thora, de Joodse wet. Letterlijk betekent Pinksteren 50ste,
nl. vijftig dagen ná Pasen.
Pinksterbollen worden gebakken vanwege de verbondenheid en de mogelijkheid om uit te delen.
Joke van der Velden
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Bereiding: verwarm de melk
handwarm, roer er gist en suiker
door. Voeg toe aan de bloem, het
zout, vanillesuiker en het gistmengsel zodra dit gaat schuimen.
Smelt de boter en giet dat door
de bloem met gistmengsel. Kneed
het met een natte hand een paar
minuten en zet het met een vochtige doek over de kom ong. 45 minuten op een warme plek. Meng
dan de rozijnen (goed afdrogen
eerst) erdoor en laat opnieuw 45
minuten rijzen.
Verwarm de oven op 200 graden.
Vet een bakblik in en strooi er wat
bloem over.
Maak 2 cirkels met elk 7 bolletjes
deeg op ca. 2 cm van elkaar.
Bak dit in 20 – 25 minuten.
Beleg: meng 250 gram magere kwark met 100 gram crème
fraîche. Schep hierdoor 2 eetlepels
rode jam van rode vruchten. Leg
hierop 7 rode vruchten zoals
aardbeien of frambozen.
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Kennismaking Omtinkers

Informatie van de ad hoc energiecommissie

Grieneko

Zoals u waarschijnlijk wel weet, heeft de gemeente
per 1 januari taken overgenomen van het Rijk.
Door de gemeente Littenserediel is een gebiedsteam
gevormd. Dit gebiedsteam is het aanspreekpunt als
het gaat over zaken op gebied van zorg, Wmo, werk
en inkomen en jeugd.

beschreven, de juiste instanties benaderd worden.

Om de zaken goed te kunnen organiseren, wil het gebiedsteam graag korte lijnen met de dorpen. Daarvoor is
het de bedoeling om in alle dorpen
contactpersonen te kennen die het gebiedsteam kan bellen als ze een (praktische)vraag hebben. Dat zou dorpsbelang of een kerk kunnen zijn, maar
ook een individu.

Het is allemaal nog in een ontwikkelingsfase. We houden contact met de
gemeente. Na de zomer staat er een
volgende avond gepland.
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ties gehad. Dat is een hoog percentage. Dank voor uw betrokkenheid.

Men kan zelf ook contact opnemen
met de gemeente via Tel nr. 140515
(zonder kengetal)

Bij vragen en of opmerkingen kunt u
altijd bellen.

Dorpsbelang Baard heeft er voor gekozen om deze taak zelf niet op zich
te nemen, maar ons, Carin Reitsma en
Betty de Jong, gevraagd deze taak op
zich te nemen.
Er zijn inmiddels 3 informatie avonden geweest, georganiseerd door de
gemeente. Zo hebben we kennis kunnen maken met het gebiedsteam. Verder is er met de andere dorpen van
gedachten gewisseld.
De omtinkers (dit vinden wij een wat
vriendelijker benaming) hebben een
signalerende functie. Het gaat erom
dat, zodra een dorpsgenoot hulp nodig heeft in de vorm zoals boven staat

Coöp. UA in oprichting

Carin Reitsma:
Tel. 342453

Betty de Jong:
Tel. 341434
M

Op verzoek van Dorpsbelang zijn we
als ad hoc energiecommissie hard aan
het werk gegaan. 27 februari, tijdens
de massaal bezochte bijeenkomst in ‘t
Skipperke hebben we u de uitgewerkte plannen voorgelegd.Grote steun
is toen uitgesproken om de plannen
verder uit te werken.
We hebben u huis aan huis verzocht
een enquete in te vullen. Daar is massaal gehoor aan gegeven.We hebben
63 lijsten ingevuld teruggekregen.
8 huishoudens gaven aan geen enquete in te willen vullen omdat men geen
belangstelling heeft. Van de 76 adressen in Baard hebben we dus 71 reac-

Tijdens de bijeenkomst zullen we u de
uitkomsten voorleggen (bijv. 30 huishoudens geven aan zonnepanelen te
willen, 9x zonneboiler, 8 x gevelisolatie enz).
We komen met voorstellen en gaan
met u in overleg hoe we het verder
aanpakken. Eerst per woning een detailanalyse? En dit collectief aanpakken? Vraagbundeling? enz. Zuinig
met energie omgaan, een goed geïsoleerde woning, dat is van primair
belang.
En wellicht eigen energieproductie.
Om alle activiteiten goed te kunnen
coördineren is een structuur nodig.
Zoals aan u voorgelegd op 27 februari gaan we een Coöperatie oprichten:
Het wordt een zgn. coöperatie UA:
Ben je daar lid van en het gaat financieel fout dan ben je maximaal je lidmaatschapsgeld kwijt.
We hebben voor de naam GRIENEKO gekozen: Grien uit Tige grien,
Tige smûk, Tige Baard, EKO=ekologisch, maar ook Griene Ko: We wonen immers in de Greidhoeke. Edzer
33
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Dillema heeft het mooie logo voor
ons ontworpen.
Deze coöperatie wordt lid van Us Koöperaasje, een Fries energiecollectief
dat samen met Groningen en Drente
een eigen groen energiebedrijf heeft:
NLD energie.
NLD staat voor: Noordelijk Lokaal
Duurzaam
De bedoeling is dat de bewoners zich
daarbij via onze coöperatie aansluiten
en voortaan groene energie van NLD
afnemen. Dat kan zowel goedkoper
als iets duurder zijn dan bij de gro-

te energiemaatschappijen, maar de
winsten worden teruggesluisd naar
de ledencoöperaties. Elke coöperatie
bepaalt zelf wat er met deze winst in
de toekomst gedaan gaat worden. Zo
staat er in de statuten van Grieneko
dat de ledenvergadering bepaalt aan
welke sociaal maatschappelijke doelen in haar werkgebied de gelden besteedt gaan worden.
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We hebben Dorpsbelang Húns en
Leons gevraagd om met ons mee te
doen.Dat viel in goede aarde. Men
gaat ook de enquete huis aan huis verspreiden. Met Easterlittens is er ook
overleg.
De voorbereiding kost geld: Door
Dorpsbelang is op ons verzoek een
subsidieaanvraag ingediend bij de
Provincie Friesland: € 2500 is toegewezen om de opstartkosten te dekken.

Wordt lid van
Grieneko coöp, doe mee
met de collectieve aanpak
en neem voortaan energie
af via dit initiatief!!!
We zullen u
daarvoor benaderen!
Op donderdag 21 mei hebben we u
geïnformeerd over het Baarder energie-initiatief, voortgekomen uit de
Dorpvisie. De sluitingsdatum(10 mei)
voor kopij van deze Kat lag ver voor
deze vergadering. Daaruit dus geen
informatie.
Namens de ad hoc energiecommissie:
Pim Astro, Joop Dijkstra, Ronald van
Giessen, Yge Valk en Renée de Ronde
(namens Húns en Leons) M

Klaverjasclub ‘Net te Let’

Terugblik op een mooi seizoen
Na een jaar weer met z’n allen gezellig
en fanatiek te hebben gekaart zit het
seizoen er alweer op.
Afgelopen jaar is een jaar van wisselingen binnen de kaartclub geweest.
Zo hebben beide bestuursleden hun
functie neergelegd. Eerst Yge Valk en
later Lisanne Miedema. Yge en Lisanne zijn beide met een bosje bloemen
bedankt voor hun inzet voor de kaartclub. Deze functies zijn door Jippe
Tinga en Harm Jan Zwaagman overgenomen.
Verder hebben wij nog wisseling in de
vleesprijzen gehad. Na wisseling van
het bestuur heeft Margot Wiersma
een stapje naar voren gedaan om de
vleesprijzen te verzorgen. De prijzen
komen bij slager ‘De Bras’ uit Leeuwarden vandaan. Vanuit de kaartclub
willen wij Margot nog graag bedanken voor het verzorgen van deze geweldige prijzen.
En nu verder naar de uitslagen van
de competitie. Afgelopen jaar werden
door de kaarters erg sterk gekaart. Zo
heeft tijdens de competitie Jan Laferte
en Jappie Karsten een boom van maar
liefst 2838 punten behaald en dat
maar denken dat je bij stilzitten 1500
punten krijgt. Zo heeft Jelle Wolbers

de hoogste score van maar liefst 6175
punten op één avond gehaald, dat is
meer dan 2000 punten gemiddeld per
boom.
De eer wie de meeste poedelprijzen
tijdens de competitie heeft gewonnen moest zelfs door Jappie en Jippe
worden gedeeld. Beide heren hadden
maar liefst tweemaal de droge worst
binnen gehaald.
Dan de uitslag van de competitie:
op de eerste plaats, samen met de
wisselbeker, is geëindigd Jelle Wolbers met maar liefst 35.984 punten.
De tweede plaats Rindert Wolbers met 35.937 punten.
Op de derde plaats
Jippe Tinga met 34.665
punten en op de vierde
plaats Jappie Karsten
met 34.642 punten.
Namens
de kaartclub
Harm Jan
Zwaagman M
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AED kan levens redden

Geef je op voor een cursus

Ruth

De Fryske
Ruth:
musical met
grote Baarder
inbreng

Dansende, spelende, zingende kinderen. Samen, vredelievend, en alles lijkt goed daar in de buitenlucht ergens in Bethlehem. Maar als de dans uit is wordt het stil en zegt één van de
kinderen: “Mem, ik haw sa’n honger.” Allemaal beginnen ze te
roepen om eten. De openingsscène in de Friese musical ’Ruth’
liegt er niet om. Het verhaal over het leven, oorlog, armoede,
hoop en liefde werd zaterdag 16 en zondag 17 mei gespeeld in
de Drachtster schouwburg De Lawei.
De Fryske Ruth werd uitgevoerd door het Kwartettekoar,
het kinderkoor de Sjongende pompeblêden uit Baard onder
leiding van Martijn van Dongen, dansers, orkest en solisten.
“Sjonge, dûnsje en spylje, alle eleminten sitte deryn. Ik haw
hiel wat wurken makke, fan berneferskes oant tsjerkelieten
en musicals, mar yn dizze Ruth komt alles by-inoar. ” Aldus
Hendrik van der Meer.
Het kinderkoor heeft hard geoefend en vaak gerepeteerd,
maar het resultaat mocht er zijn. Uit Baard deden mee: Fardou Orré, Doutsen en Sybrig Meiijberg, Elisa en Anna de
Roo. Twee keer optreden voor een volle zaal, was een bijzondere ervaring. Wie weet komen we deze dames nog eens in
een andere musical tegen. M
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Een middelgroot dorp in Friesland,
ongeveer drie maanden geleden
Een vrouw van begin veertig wordt
niet goed middenin het dorp en valt
bewusteloos neer. Een paar mensen
rennen naar het huis van een inwoner
waarvan ze weten dat die kan reanimeren. De man is thuis, rent naar de
AED, rent terug naar de vrouw en laat
de AED zijn werk doen. Met succes.
Hierdoor heeft een andere man zijn
vrouw nog. Hierdoor hoeven twee
kinderen van onder de tien hun moeder niet te missen. Geweldige uitvinding, zo’n AED. En geweldig dat iemand die ermee om kon gaan thuis
was op het gewenste moment.

kundige thuis is op Het Moment. Plus
degenen die een cursus gedaan hebben, zouden wellicht een opfriscursus
kunnen gebruiken.
Heb je belangstelling, geef dit dan
door aan een van de bestuursleden
van Dorpsbelang Baard. Bij voldoende deelnemers kunnen we dan weer
een of meerdere cursussen organiseren!
Namens DBB,
Mathilda. M

Gelukkig hebben we in Baard ook
een AED. En zijn 10 inwoners die
hem zouden kunnen bedienen als het
moet, want zij hebben de beginnersen de gevorderdencursus gevolgd.
Een kleiner aantal is langs andere
weg capabel om in actie te komen. De
AED is aangemeld, wat betekent dat
de locatie bekend is wanneer mensen
112 bellen.
Dat aantal inwoners is mooi, maar
het kan natuurlijk groter. Hoe meer
mensen een AED kunnen bedienen,
des te groter is de kans dat er een des37

De Baarder Kat - Jaargang 17 - nummer 2 - juni 2015

Colofon
Editie:
jaargang 17, nummer 2, juni 2015 oplage 100 exemplaren.
Kopijadres & secretariaat:
Faldenserwei 21, 8834 XH Baard telefoon: 06-23429485
E-mail: debaarderkat@gmail.com
NL06RABO 0371051525 van de Rabobank Leeuwarden Noord
West Friesland.
Redactie:
Anke Roorda, Betty de Jong, Esther de Croon, Gert Zeijlemaker,
Truus Huijbregts, Tina Hendriks.
Vormgeving:
Edzer Dillema
Informatie:
De Baarder Kat verschijnt vier maal per jaar (te weten rond
1 maart, 1 juni, 15 september en 1 december) met de agenda,
het nieuws en de activiteiten en / of bijeenkomsten van de
stichtingen, verenigingen, commissies en clubs van Baard voor
de eerstkomende drie maanden, aangevuld met ingezonden
stukken, oproepen en redactionele artikelen, verzameld in een
onafhankelijke krant.Kopij hiervoor dient het liefst vier weken
voor de verschijningsdatum te worden ingeleverd bij voorkeur
per e-mail.
De Baarder Kat wordt GRATIS verspreid onder alle inwoners
van Baard en bezorgd bij actieve buiten-Baarders. Overige
belangstellenden kunnen zich abonneren voor € 6,- per jaar, incl.
verzendkosten. De Baarder Kat is ook digitaal te lezen. U gaat
daarvoor naar de website: www.baard-frl.nl
De redactie is niet aansprakelijk voor fouten in de tekst of de
aangeleverde kopij en zij behoudt zich het recht voor deze te
redigeren en zonodig in te korten.

38

Baardata
Vr. 12 juni

Merke “Sa at ’t wie”

Start 14.00 uur

Merkecommissie

in Baard

Zat. 13
juni

Merke “Sa at ’t wie”

Vanaf 09.00 uur

Merkecommissie

in Baard

Zon. 14
juni

Opruimen

14.00 uur

Iedereen

heel Baard

Zon. 21
juni

Dienst door ds. PostKnol

09.30 uur

Kerkenraad v.d.
Streekgemeente

Herv. Kerk
Baard

Zon. 28
juni

Ledenpartij

11.00 uur

KF Baerd

Kaatsveld

Zat. 04
juli tot 12
sept.

Tentoonstelling
Herbreeuwse Letterlamp

iedere zaterdag
tijdens Tsjerkepaad
van 15.30-17.00

Zon. 05
juli

K.N.K.B. Dames
Hoofdklasse

11.00 uur

KF. Baerd

Kaatsveld

Zat. 11 juli

Oudpapiercontainer

weekend

Doarpsbel.Baard

Parkeerpl. bij de
brug

Zon. 26
juli

Dienst door de heer U.
Zwaga

09.30 uur

Kerkenraad v.d.
Streekgemeente

Herv. Kerk
Baard

Zat. 15
aug.

Schilderspartij
(Nachtkaatsen)

19.00 uur jeugd
21.00 senioren

KF. Baerd

Kaatsveld
Kopij bij Anke
Roorda of
debaarderkat@
gmail.com

Herv. Kerk
Baard

Zat. 15
aug.

Inleveren kopij

Op tijd

Redaksje de
BaarderKat

Zon. 23
aug.

BBQ partij frije form.

11.00 uur

KF. Baerd

Kaatsveld

Zat. 29
aug.

Hoogma Oud-Kind Partij

14.00 uur

KF. Baerd

Kaatsveld

Zon. 30
aug.

Avonddienst door ds. S.
Ypma

19.30 uur

Kerkenraad v.d.
Streekgemeente

Herv. Kerk
Baard

Zat. 19
sep.

Oudpapiercontainer

weekend

Doarpsbel.Baard

Parkeerpl. bij de
brug

