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Verder in dit nummer o.a.: 

Back in town: 
de Brievenbus 

Veel nieuws over
het Dorpshuis/café

Maak kennis met de 
nieuwe uitbaters:
Jaap en Aggie

En nog veel meer...

F Klear!
Het nieuwe kaatshok is af. Binnenin 
meer over de kaatsvereniging...
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Redactioneel

We kunnen wel stellen dat het 
een rare zomer is geweest...
We vielen van het ene 

in het andere extreme weertype. 
Te koud, te warm. Heel hete dagen 
gevolgd door zeer koude. Heftig onweer 
en stortregens, periodes van droogte. 
Harde wind, warme wind, koude wind. Veel 
bomen hebben door hun dichte bladerdek te lijden 
gehad van deze zomerwinden. Bij ons liggen meer appeltjes 
onder de bomen dan dat er nog hangen...

Komt het door deze weers-extremen dat ons doorgaans 
slaperig zomerend Baard de afgelopen maanden niet alleen 
bakte, maar ook bouwde, verfde, trouwde, actie voerde? 

Baard borrelde en bruiste. En dat gaat nog wel even zo 
door. Al deze positieve energie werkt aanstekelijk! Een klein 
dorp kan GROOT zijn.
Lees meer over al deze activiteiten in onze Baarder Kat.

Veel plezier!
TrH  M
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Twee interessante boeken

Baerder Hurddravers

Opbrengst 
collectes

Leestip van De Baarder LeesClub:

De leesclub heeft weer 2 
interessante boeken gelezen 
en besproken.

Bernlef ’s  ‘Buiten is het 
maandag’, is een boeiende, 
sfeervolle, psychologische 
roman die zich hoofdzake-
lijk in Canada afspeelt. De 
hoofdpersoon worstelt met 
de dood van zijn vrouw, 

geheugenverlies en schuldge-
voelens, ten gevolge van een 
noodlottig verkeersongeluk. 
Nadat hij uit  coma ontwaakt 
verdwijnt ook nog zijn enige 
zoon. De zoektocht naar de 
‘verloren zoon’ leidt naar Ca-
nada waar hij zichzelf en zijn 
zoon terugvindt!
Jeroen Brouwers stelt in ‘Het 

Hout’  in romanvorm de misstanden 
in een rooms jongensinternaat aan 
de kaak. De hoofdpersoon, broeder 
Bonaventura, is verstrikt geraakt in 
een systeem van machtsmisbruik en 
sadisme waaronder de aan de orde 
toevertrouwde jongens lijden en wat 
ook de kloosterlingen vervormt en 
beschadigt. 
Het is een roman waarin de lezer zich 
verbaast over de verlammende wer-
king die een eeuwenoud systeem op 
mensen heeft. Walging, boosheid en 
ongeduld over de uitzichtloosheid 
van het  internaatsleven worden af-
gewisseld met sprankjes hoop. Het 
verhaal eindigt in een verrassende 
climax.

Beide boeken zijn het lezen zeker 
waard!  M

In juni heeft Aukje voor het prins Bernhard cultuurfonds
gelopen, de Anjeractie.
Opbrengst voor Baard: € 116,03.

De opbrengst van de collecte 2015 in Baard voor 
het Nederlandse Rode Kruis! : € 144,59
Alle gulle gevers: bedankt! 
Klaas van der Wal, Leendert Brouwer

He Baerder hurddravers, 

Na het succes van vorig jaar, waarna 
enkelen van ons het zelfs gepresteerd 
hebben om de halve Marathon van 
Sneek te lopen, gaan we weer van 
start met de wekelijkse hardlooptrai-
ningen. 
Het is nu op de donderdagen
vanaf 19.30 uur. 

De trainingen duren een uur tot 
maximaal anderhalf uur. Dit 
seizoen zal Jurgen van der Wal 
ons begeleiden, hij traint ook een 
loopgroep in Leeuwarden. Jurgen zal 
rekening houden met de verschil-
lende niveaus, zodat een ieder kan 
aansluiten. De onkosten die Jurgen 
maakt zullen door ons betaald wor-
den (trein Leeuwarden-Mantgum).

Ik zou dan ook graag zien dat een 
ieder € 20,00 betaalt, waarvan ik 
de vergoeding van de trein ed kan 
betalen. Je hoeft dus niet meer per 
les te betalen, wat in tegenstelling 
tot vorig jaar betekent dat doorgang 
niet afhangt van deelname. En dat 
is fijn! Goedkoper sporten onder 
leiding van een heuse looptrainer 
bestaat bijna niet.

Dus schoenen weer uit het vet, 
lampjes checken, sportkleren uit de 
kast en net meer stinne, mar hinne!
Mocht je nog vragen hebben bel of 
mail dan maar even.

Hartelijke groet,
Sjoukje
0517-341235 
of sjoukjedeglee@hotmail.nl  M
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Onze reisvrienden (zie hun website 
www.doubledutchworldsafari.com)
zijn inmiddels al in Iran. Het  samen 
door Pakistan reizen is mislukt omdat 
wij onze visa in Lahore (Noord Paki-
stan) moesten afhalen en zij hun visa 
voor Iran 4 dagen eerder in het veel 
zuidelijker gelegen Quetta. Maar zo 
gaan die dingen op dit soort reizen.
Vanuit Lahore, Pakistan vertrekken 
we op woensdag 23 april om 07.00 
uur richting Multan. Onze gastheer, 
de motorclub leider (een duidelijk 

more sophisticated type dan die hier 
in het nieuws komen), heeft geregeld 
dat we voor een eerste overnachting 
in Bahawalpur worden opgewacht 
door een daar wonend lid van de mo-
torclub. Maar rijdend tussen Multan 
en Bahawalpur bedenken we dat als 
we vandaag proberen wat verder zien 
te komen dat weleens zou kunnen 
betekenen dat we dan Quetta in 2 ipv 
3 dagen kunnen bereiken. Voor ons 
veel gunstiger want dan zouden we 
daar vrijdag de papieren nog kunnen 
regelen voor de benodigde escorte 

Met de camper door India
Reisverslag door Joop Dijkstra - deel 7 (slot)

tussen Quetta en de grens met Iran 
en dan misschien de volgende dag al 
kunnen vertrekken uit Quetta. An-
ders wordt het pas de dinsdag daarna 
(door het weekend) en dus 3 dagen in 
Quetta wachten. Gezien de instabiele 
toestand daar een niet aantrekkelijk 
vooruitzicht. Dus onderweg veel bel-
len met onze gastheer in Lahore over 
onze beslissing. Die begrijpt het en 
regelt weer een nieuwe afspraak met 
een ander motorclublid in Sadiqab-
bad. Zo’n 200  km verder zuid. Mooi, 
maar het kostte een kwartier om ons 
contact in Bahawalpur, die ons bij een 
tolpoort opwachtte, ervan te overtui-
gen dat we niet wilden blijven eten en 

geen bijzonderheden in de stad wilden 
zien. Op weg naar Sadiqabbad belde 
de nieuwe gastheer om ons welkom 
te heten en meldde ons fijntjes dat we 
hij geen enkele reden zou accepteren 
dat we al gegeten zouden hebben, hoe 
laat we ook aankomen. Kijk, dat is 
nog eens gastvrijheid. We halen Sadi-
qabbad als de avond valt met slechts 
één bekeuring voor de snelheid, alles 
loopt soepel en we zitten met 6 mo-
torclubleden, veelal ondernemers, in 
een tuin van een goed restaurant waar 
de avondkoelte nog ver is te zoeken. 
Een van hen heeft een Guesthouse 
met bewaking en daar worden we na 
de maaltijd voor de nacht heenge-
bracht. Mooi geregeld.
 
24-04-2014 
Om 05.00 uur in de ochtend rijden we 
Sadiqabbad uit op weg naar Quetta. 
Nog 550 km.
Bij Sukkur rijden we de Indus over. 
Dan komen we bij de provinciegrens 
Sindh- Balochistan, hier moeten we 
voor het eerst wachten op een gewa-
pende escorte. Inmiddels is het buiten 
meer dan 45 gr.C en de airco doet 
weinig bij stationair draaiende motor. 
Niet alleen de temperatuur stijgt maar 
ook de risico’s. De militairen komen 
melden dat we nog 2 a 3 uur moeten 
wachten vanwege een bomaanslag 
langs de route naar Quetta. We zien 
op enkele km’s een rookkolom en ja, 

Tempel Mamallapuram 

Verder op pagina 8 >

De thuisreis
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die is van die aanslag zeggen de mili-
tairen. Na een kwartier komt er toch 
een jeep ons ophalen en begint het 
laatste deel van de weg naar Quetta. 
De rijwind is 45 gr. En de omgeving 
zanderig. De escortes worden soepel 
afgelost en we schieten lekker op. We 
passeren Sibi de heetste stad in Paki-
stan. Enkele weken geleden was hier 
een bomaanslag op een trein met vele 
slachtoffers. Door een berggebied be-
reiken we de grens van Quetta.

Omdat deze grote stad opgedeeld is in 
vele districten, met evenzoveel aflos-
singen van escortes moeten we eerst 
lang wachten omdat die aflossingen 
zodanig geregeld moeten zijn, dat we 
zo snel mogelijk ons hotel kunnen 
bereiken. ’s Avonds, inmiddels al lang 
donker, komen we in hotel Bloomstar 
aan. Temperatuur 15 gr. en het on-
weert. Dus vandaag hebben we een 
verschil van 30 gr. ervaren.

We slapen in de camper op de parking 
van het hotel. We mogen het hotel niet 
verlaten zonder militaire begeleiding.
Vrijdagochtend met een politiejeep 
naar het Home Department om een 
NOC (No Objection Certificate) te 
halen, want zonder dat kunnen we 
niet door Balochistan naar de Iraan-
se grens. Zonder dat papier komen 
we zelfs Quetta niet meer uit. De stad 
blijkt zwaar bewaakt te zijn, overal ge-
wapende militairen of politieagenten. 

Wij krijgen ons 
NOC en moeten 
morgenochtend 
Quetta verlaten 
en weer met ge-
wapende escor-
tes 650 km naar 
de Iraanse grens 
rijden. Overi-
gens is de NOC 
en alle begelei-
ding kosteloos. 
Het hotel maakt 
de definitieve 

afspraken met de politie over de ver-
trektijd.
 
Zaterdag even over 07.00 uur ver-
trekken we. Na eerst nog in de stad 
te hebben volgetankt onder stevige 
bewaking verlaten we Quetta. De rit 
door het woestijngebied verloopt vlot 
met vriendelijke mannen op de vele 
checkposts. Als attractie stopt onze 
jeep in een bocht bij een ravijn en 

wenkt ons. Een paar honderd meter 
diep ligt een tankauto die een kilo-
meters lang olieriviertje met zwarte 
smurrie heeft veroorzaakt. Die was 
enkele dagen geleden van de weg ge-
raakt. De omgeving is mooi en ruig. 
De begeleiding stopt in Dalbadin bij 
hotel Al Dawood zo’n 300 km voor de 
Iraanse grens.
We staan achter het hotel op de af-
gesloten binnenplaats. Twee soldaten 
melden zich en zij gaan ons vannacht 
bewaken. Een hele geruststelling al 
die automatische wapens om je heen, 
slaapliedjes overbodig.

De volgende ochtend 27 april 8.00 uur 
vertrek. Om 10.00 uur is het alweer 34 
gr. De weg wordt slecht. Weer moeten 
we hotsen en botsen en zigzaggen om 
de gaten. Tegen 12.00 uur waarschuwt 
ons bandenbewakingssysteem, lekke 
band. Het wordt een warme klus want 
inmiddels is het 40 gr. buiten. Ge-
reedschap wordt te warm om aan te 
pakken in het zand, maar binnen een 
uur rijden we weer, nog 150 km. 14.30 
uur verlaat de laatste militair onze ca-
bine en zijn we in Taftan, de grens met 
Iran. Inmiddels 42 gr.

De grensformaliteiten gaan verbazend 
snel aan zowel Pakistaanse als Iraanse 
kant. Dit komt omdat we aan het eind 
van de zondag zijn en men naar huis 
wil.  De eerste 400 km in Iran moeten 
we nog escorte hebben, wordt gezegd. 

De militairen willen direct vertrek-
ken vanaf de grenspost. Nog even het 
Carnet de passages stempelen. In het 
kantoortje hangt een flink groot rood 
bord met de tekst “DOWN WITH IS-
RAEL” Mijn idee om aan de grens een 
WA-verzekering te kopen vergeet ik 
maar, “geen tijd” zeggen de militairen, 
“Rijden!” Ze houden onze paspoorten 
bij zich.
Na 90 km komen we in Zahedan en 
dit keer met veel gedoe om een ge-
schikte slaapplaats te vinden. Geheel 
tegen onze zin worden we de stad 
ingebracht en bij een caravan van de 
politie gestald. De volgende ochtend 
doet José een goede zet. Want ze 
vraagt de politieman waar onze pas-
poorten zijn. Spontaan geeft hij de 
paspoorten aan José en zegt ook nog 
in welke richting we de stad uit moe-
ten rijden. We bedenken ons geen se-
conde en vertrekken zonder escorte. 
Bij de checkpost gaan we de stad uit 
en daar zien wij kans om achter een 
tankauto buiten het zicht van de po-
litie te blijven en verlaten Zahedan 
zonder escorte. Op naar Bam. Om-
dat we Iran tijdens eerdere reizen al 
hebben leren kennen besluiten we zo 
snel mogelijk er door heen te rijden 
en dit keer alleen te genieten van de 
prachtige landschappen die voorbij 
glijden. Diesel tanken we voor ca. € 
0,15 (soms 7 ct) per liter en we rijden 
in 4 dagen naar de grens met Turkije. 
De wegen zijn super en de omgeving 

Vervolg reisverslag

Verder op pagina 10 >

Godin India
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bestaat uit ruig berggebied.
De grensformaliteiten aan Iraan-
se kant verlopen vrij vlot. Maar dan 
wordt het anders. Aan de Turkse kant 
moeten we door een X-ray scanner en 
aan de hand van die “foto” wordt de 
camper onderzocht. De douane vindt 
onze ruime hoeveelheid medicijnen 
uit India en is zichtbaar blij weer eens 
wat te vinden. Uit hun opmerkingen 
begrijpen we dat ze denken te maken 
te hebben met amfetamine en de pil-
len worden met een drugstest onder-
zocht. Aangezien wij niet weten wat 
voor ingrediënten er precies gebruikt 
zijn wordt het voor ons ook even 
spannend. De test bewijst dat we geen 
drugs smokkelen maar een van die 
jongens wil even leuk doen en komt 
met handboeien op José af. Die is niet 
blij met de grap.
’s Avonds 1 mei 2014 rijden we Tur-
kije in en dat voelt als bijna thuisko-
men. In 5 dagen rijden we naar de 
Griekse grens. In Ankara ontmoeten 
we Robert en Clary eindelijk weer. Sa-
men gaan we via Griekenland en van-
af Igoumenitsa per ferry naar Venetië. 
In Venetië nemen we afscheid van 
onze fellow travellers.
Via Oostenrijk en Duitsland rijden we 
snel naar huis.

Maandag 12 Mei 2014
Na bijna een half jaar en 18.000 km, 
rijden we Baard binnen. We zijn blij 
weer heelhuids ons huis binnen te 

stappen. Onze buren hebben goed op 
ons huis gepast, de verwarming op 
tijd aangezet en andere buren hebben 
zelfs het gras gemaaid. De auto heeft 
de soms zware omstandigheden, net 
als wij,  goed doorstaan en ook daar 
zijn wij zeer tevreden over.
Wij kijken terug op een reis vol bij-
zondere en soms indrukwekkende 
ervaringen. Wat ons vooral bij zal 
blijven zijn de ontmoetingen met de 
vele aardige en behulpzame mensen 
van India, Pakistan en Iran.  En zeker 
de soms verpletterende gastvrijheid.
Ons reisverslag geeft in vogelvlucht 
wat flitsen van onze belevenissen 
weer. Gelukkig hebben we een uit-
gebreid logboek bijgehouden waar 
we nog veel meer uit zouden kunnen 
vertellen.
India mag dan volgens de wervende 
posters “Incredible” zijn, onze reis 
was dat ook. We kijken terug op een 
interessante en boeiende reis.

Naschrift 
Begin november 2014 is er een 
ernstige bomaanslag bij Waghabor-
der geweest (enige grensovergang 
India-Pakistan) aan Pakistaanse 
zijde met als gevolg tientallen do-
den. Wij beseffen eens te meer wat 
het betekent om geluk te hebben op 
reizen als deze en ook wat een geluk 
het is om in een land te mogen leven 
waar je je veilig kunt voelen.  M

BAARDVARIA

Sinds ongeveer 
een maand heeft 

Baard er opnieuw een 
inwoner bij. Rachell 
de Lang is bij Edwin 
en Mathilda komen 
wonen. Haar broer 
Djoey woonde al een 
poosje in Leeuwarden 
en nadat Eppie zijn 
zolderkamers nieuwe 

kleuren heeft gegeven, 
is dit nu Rachells 
domein. Ze is verhuisd 
vanuit Harlingen. 
Rachell is 13 jaar en 
gaat dit jaar naar het 
Bogerman College 
in Wommels. Dylan 
en Colin vinden het 
geweldig nu ook een 
oudere zus in huis te 
hebben! Welkom in 
Baard en veel geluk en 
woonplezier gewenst! 

Vanaf juni zijn Jaap, 
Ida, Kayleigh en 

Duncan verhuisd naar 
Winsum. Wij wensen 
hen veel woonplezier 
op hun nieuwe adres.

Schoorsteenveger

Soos

Nij yn Baard:
Rachell

Verhuisd:

Vervolg reisverslag

De zomer hebben we nu echt 
wel gehad, en daarom richten 
we ons nu weer op de winter. 
Traditioneel en net zoals vorig 
jaar, willen we ook dit jaar 
weer de schoorsteenveger laten 
komen. Het rookkanaal van de 
(hout-) kachel dient zoals je weet 
regelmatig schoongemaakt te 
worden, om het risico van een 
brand te verkleinen.
 
Schoorsteenvegersbedrijf 
Dijkstra, Klaas Kooiker uit 
Grou is een erkende firma, die 
na afloop van het werk een 
certificaat afgeeft. Hij komt al 
een flink aantal jaren een dag 
hier in Baard om de aangemelde 
schoorstenen schoon te maken.
 
Doe je mee? Hoe meer hoe 
liever, en bovendien drukt dat 
natuurlijk de prijs. Meld je dan 
voor 30 september a.s. bij Pim:

tel. 0640242372 
of per mail:
pim.astro@gmail.com 
en we regelen snel een datum.

Groetjes, Pim

Helaas nog geen nieuws van de sooscommissie.
I.v.m.vakantie van de sooscommissieleden en 
wisseling van de beheerder van het dorpshuis, 
zijn er nog geen nieuwe soosdagen gepland.

Zodra er meer bekend is, worden de deelnemers 
op de hoogte gebracht.
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Heel Baard bakt

Nodig:
1 Kg verse blauwe druiven zonder 
pit, de kleintjes uit Egypte zijn zeer 
geschikt
500 Gr bloem
Zakje gedroogde gist
Ongeveer 9 eetl olijfolie
Ongeveer 9 eetl suiker
Snuf zout
Bakblik van ongeveer 25x35 cm

Oven voorverwarmen op 180 graden 
Doe de bloem in een bak met het 
zout en roer dit met de garde door. 
De gist en de helft van de suiker doe 
ik in een maatbeker met ongeveer 2 
dl lauw water, niet heet en niet koud. 
Dit roer ik met de garde goed door 
tot de gist is opgelost. 
In de bloem een kuiltje maken en het 
gistmengsel toevoegen, samen met de 
helft van de olie. 
Als het even heeft gestaan ga je het 
doorroeren met je handen, tot er een 
zacht, soepel deeg ontstaat. Als het te 
veel plakt, beetje bloem toevoegen. 
Dit geheel laat ik in de mengkom mi-
nimaal een uur rijzen op een wind-
vrije plek, totdat het verdubbeld is. Ik 
doe er altijd een vochtige theedoek 
over, maar in ieder geval afdekken! 
Vervolgens kneed je het nog eens 

door en rol je het 
uit tot bijna 2x 
zo groot als je 
bakblik. 
Vet het bakblik 
in of beleg het met 
bakpapier. Leg het deeg 
erin en laat het deeg dat over blijft 
over de randen hangen. Verdeel dan 
driekwart van de druiven en strooi 
hier wat suiker en olie overheen. 
Vouw het overtollige deeg terug 
zodat de druiven bijna bedekt zijn. 
Leg hierop de overige druiven, suiker 
en olie. Duw de druiven een beetje in 
het deeg. 
Zet het brood in de oven en na 20 
minuten draai je de oven terug op 
150 graden bak je nog minstens 15 
minuten (evt afdekken met alumini-
umfolie als ie te bruin wordt). 

Houd je van zoet, dan kan er nog wat 
poedersuiker over!
Smakelijk! 

Esther  M

Druivenbrood

           Geen ingezonden recepten helaas, maar nu de vakantie achter de rug is 
komt misschien de inspiratie, meegenomen uit een ver land. 
  Hopelijk volgend nummer weer een inzending. 
           Voor deze keer heb ik een Italiaans ‘bak’ recept uitgekozen. De herfst 
is in aantocht, maar om het een beetje zomers te houden dacht ik aan een 
druivenbrood ofwel ‘La schiacciata con lúva’. Druiven zijn er nu volop, 
vandaar dus brood met fruit, als dessert of tussendoor bij de thee. 
           De Italianen staan bekend om de eenvoud in de keuken. Het lijkt me 
 daarom voor iedereen makkelijk te maken en zeer smakelijk. 
Nu nog een heerlijke nazomerse avond met een glaasje vin santo en proost!
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Retour Baard!
Terug van weggeweest: ‘onze’ brievenbus

Op de vergadering van Dorpsbelang 
eind mei werden op-
nieuw bezwaren geuit 
tegen het weghalen 
van ‘onze’ brievenbus.
Het voorstel voor een 
handtekeningen actie 
volgde en daar wa-
ren ook al twee vrij-
willigsters: de actie 
resulteerde in 128 
handtekeningen.
Niet dat de ver-
wachtingen hoog 
gespannen waren, 
maar om zomaar 
erin te berusten: 
dat ging menigeen te ver. Bovendien, 
de bus werd echt gemist!
Baard tegen PostNL, het kleine Athe-
ne tegen de machtige Perzen, hoe zou 
die slag verlopen?

Een ingezonden stuk – dat ik de naam 
gaf Athene wint de slag bij Marathon 
-  werd  in de rubriek Te Gast van de 
Leeuwarder Courant geplaatst onder 
de titel ‘Baard wil zijn postbus terug’.

Ook werden twee brieven verzonden, 
één naar PostNL in Leeuwarden en 
één naar de directievoorzitter me-
vrouw Verhagen in Den Haag, zeg 
maar ‘tante Pos’.
Tegelijkertijd vonden er op het ge-

meentehuis in Wommels 
-om in veldslagtermen te 
spreken- omtrekkende 

bewegingen plaats.
De burgemeester be-
pleitte bij PostNL de te-
rugkeer van de brieven-
bus van Baard, en ook 
vertegenwoordigers van 

de politieke partijen 
bemoeiden zich met 

de kwestie.

Dit alles resulteerde 
eind juli in een tele-
foontje uit Den Haag: 

“de bus was weggehaald 
op basis van onjuiste argumenten en 
werd teruggeplaatst”.
Onze actie had er niets mee te maken, 
werd gezegd. Dit valt te betwijfelen, 
hoor ik jullie al denken, als Baard 
niets had laten horen was er ook niets 
gebeurd.

Hoe dan ook, in navolging van de 
hardloper uit Marathon kan ik jullie 

Inwoners van Baard, dank jullie wel! Hier wil ik eigenlijk 
mee beginnen, zonder jullie initiatief en actie waren we  
niet zo voortvarend tewerk gegaan! Hoe ging het alle-
maal in zijn werk?

mededelen: Athene heeft de slag ge-
wonnen! De bus is terug!
En zoals de burgemeester zei: “het 
is nu aan jullie om de brievenbus te 
vullen”.

Bestuur van Dorpsbelang heeft kaar-
ten laten maken met ‘groetnis út 
Baard’ zodat jullie vrienden en beken-
den een kaartje kunt sturen uit een 
dorp MET brievenbus!

Het gebruik van de postbus willen we 
nadrukkelijk stimuleren, ook kunnen 
jullie door middel van de kaart een 
bedankje sturen naar PostNL voor het 
terugplaatsen.
(te richten aan mevrouw E. Verhagen, 
postbus 30250, 2500 GS Den Haag).

Mei groetnis út Athene, pardon, 
Baard

Aukje Bergwerff  M

‘Onze’ brievenbus wordt teruggezet
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De boerderij “Heechhiem” (anno 
1868) met de familie Kuperus in de 
voortuin rond 1925. 
De Nederlands Hervormde kerk 
was de eigenaar, echter de familie 
Kuperus was doopsgezind. In het 
begin was dit geen probleem maar 
op een gegeven moment ging dat 
wringen en heeft het “Heechhiem” 
in 1928 nieuwe bewoners gekregen, 
de ouders/grootouders van de 
huidige bewoners, Sjerp en 
Johannes Wassenaar. 
(Dekemawei 20)

Doetiids...

Uitnodiging
 
Bij deze worden jullie uitgenodigd 
voor een avond met vertalers  - ‘de 
beste lezers’-  om een kijkje te nemen 
in de keuken van het vertalen. Wat ter 
sprake zou kunnen komen:  hoe  kom 
je aan een vertaling; hoe gaat het ver-
talen van een boek in z’n werk; hoe 
vertaal je bepaalde passages; is verta-
len kunst of een ambacht; welk woord 
zou jij gebruikt hebben; samen verta-
len, hoe werkt dat? enz., enz.

Vorig jaar kwam vertaler Jantsje Post 
in de werkplaats van meubelstoffeer-
derij AS te Baard vertellen over haar 
werk. Op dat moment was ze bezig 
met de vertaling  Eine Frau zu sehen/
Een vrouw zien van Annemarie Sch-
warzenbach. Het was een interessan-
te en vooral ook intense en gezellige 
bijeenkomst.
 
Op 2 oktober komt Jantsje Post sa-
men met Elly Schippers vertellen 
over de vertaling waar ze samen aan 
werken Das achte Leben (für Brilka) 

van Nino Haratischwili, een schitterend fami-
lie-epos van maar liefst 1275 pg’s, dat een eeuw 
Georgische geschiedenis beslaat. Ze zullen ook 
vertellen over hun reis naar Georgië deze zomer.
 
Elly Schippers heeft o.a. werk van Joseph Roth, 
Erich Kästner, Charles Lewinsky (bekend van 
Het lot van de familie Meijer) vertaald en ze 
won dit jaar de Europese Literatuurprijs voor 
haar vertaling Een handvol sneeuw van Jenny 
Erpenbeck.
Jantsje Post vertaalde o.m. Nu de angst is ver-
dwenen van Monika Held,  De Rothschildstraat 
van Stephanie Zweig, verschillende boeken van 

Anselm Grün uit het Duits en o.m. werk van 
Marga Claus en van Jetske Bilker, uit het Fries.
 
De avond in Baard begint om 19.30 uur, bij 
meubelstoffeerderij AS, Gele Buorren 3.
De entree is gratis (na afloop staat er wel een 
potje voor een gift).
Graag een eigen stoel meenemen.  M
 

Opgave voor de avond kan bij 
Anke Sohne:
contact@ankesohne.nl
0651205076
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Gosse Grypstra,
ein fan in tiidrek

It sil likernôch trije jier lyn wêze dat 
de redaksje fan De Baarder Kat Gosse 
Grypstra benadere om in kollum te 
skriuwen foar de doarpskrante. De foarige 
skriuwer hie syn tiid úttsjinne en men socht 
om in nijen ien. It moasten stikjes wurde 
oer it doarpslibben yn it algemien en dat 
fan Baard yn it bysûnder. Yn ‘t earstoan 
fielde Grypstra dêr net folle foar. “Wat 
wit ik no fan wat hjir allegearre spilet” 
moat hy sein ha. Mar hy fernaam wol, de 
redaksje wie der bot mei oan en hy woe 
harren ek wol wat temjitte komme. Sa 
ûntstie it folgjende plan. As wy der no ris 
in frije kollum fan meitsje, tocht men, dan 
kin elke Baarder dy ‘t dat wol syn sechje 
dwaan. Mocht der dan in kear net ien wat 
te melden ha dan soe Gosse wol noed stean 
foar in bydrage. 

No, dat hat ‘er witten. 

De measte Baarders kinne it by in gleske 
bier aardich opsizze mar as it dan, kreas 
ferpakt mei in strikje derom, ek nochris 
opskreaun wurde moat dan bliuwt it 
wakker stil. Fansels, dominy levere wolris 

in stikje en sels frou Grypstra hat wolris 
waarnommen mar by eintsjebeslút 
wie it dochs Gosse sels dy ‘t de measte 
kollums foar syn rekken naam. En fan 
de weromstuit krige hy der ek suver noch 
aardichheid oan. 
Mar doe ynienen feroare der wat. Ik trof 
Grypstra in skoftsje  lyn op syn plakje by 
de kamp en ik fûn dat ‘er der mar wat 
skiterich útseach. “Wat no, Grypstra” sei 
ik “Binne jo op dieet?” “No, nee” wie it 
antwurd, “Mar ik bin fan ‘t winter wol 
sa ‘n 65 kilo kwytrekke...” No ja, net botte 
fleurich dus. It waard noch slimmer doe 
‘t syn lêste kollum troch guon ferkeard 
begrepen waard, hy krige doarpsgenoaten 
oan de doar om ferhaal te heljen. Ik leau 
dat Gosse der doe serieus oer neitocht 
hat om te emigrearren, nei Easterlittens 
of sa. Och, sa geane sokke dingen, it each 
sjocht altyd fan him ôf en no toe mar. 
Fan ferhúzjen is úteinlik neat kaam mar 
Grypstra hat dêrnei nea wer in pinne op 
papier set.
Ik fyn, as jo wat wolle yn it libben dan 
moatte jo net eamelje mar de hannen út de 
mouwen stekke dat ik ha mysels doe fuort 
mar by de redaksje oanmelden as ferfanger. 

Dat sa komt it dat ik fan no ôf oan, mei 
it ear oan ‘e grûn en de noas yn ‘e wyn 

  Gosse
ferslach dwaan sil fan wille 
en leed yn ús doarp. Ik sil 
de pleister wêze as it kin en 
it skearmes as it moat. Mar 
wol ûnder in skûlnamme, ik 
wol der gjin lijen fan ha en 
klaaie dogge jimme mar by de 
redaksje. It earste nijtsje kin 
ik fuort al melde, it giet mei 
Gosse Grypstra sa njonkelytsen 
al wer aardich better. It skynt 
dat hy kunde hat oan in kreas 
frommes, ik hâld jimme op ‘ e 
hichte....

Felix Domestica
De Merke fan 2015 wie 
foar ús hiel bysunder.
Al tiidens de Merke rûn 
Szabina swier te iisberen. 
Se wie der klear mei en der 
siet fan alles dwers.
Sneontejun koe se it net 
langer hâlde en moast it 
der ut. Mei help fan de 

ferloskundige binne we 
juns nei Snits ta gongen 
en sneintemoarn de 14 e 
fan de Simmermoanne om 
1.17 seach us jonkje Sverre 
Oane it libbensljocht! 2840 
gram en 50 sintimeter lang.
Sverre Oane en mem 
meitsje it goed en we wolle 
eltsenien betanke foar alle 
kaarten en sa dy’t us kant 
op kommen binne!
 
Groetnis Sverre, Szabina en 
Johannes

2840 gram 50 sm
Sverre Oane

de Groot
14e fan de Simmermoanne 2015

De iene seit: “Hij liket op heit”
en de oare fynt: “op mem”.
Wy soenen sizze:
jimme moatte ús lyts jonkje
sels mar ris besjen!

Szabina en Johannes de Groot
Fâldenserwei 17
8834 XH Baard

Foar besite graach efkes skilje 06-46031280

Sverre
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Alle begjin is swier, sei de boer, doe’t 
er de ko by de sturt yn it buthus lûke 
woe.

Al mei al kinne we werom sjen op in 
tige slagge merke. Hjir en der in lyts 
hinderniske mar dat mocht de pret 
net drukke.

Al betiid yn de foarberieding rûn 
it net lekker. Dreech om in sweef te 
fynen, fragenlist troch it doarp hok-
ker datum mei sweef ....of net mei 
sweef, ophâlden fan twa kommisje 
leden, ophâlden fan kroechbaas, 
foarsitter op fakansje, komme der 

genoch minsken en kin 
it finansjeel wol ut?

We ha noch tocht om 
hielendal gjin merke 
te hâlden mar hjir en 

der wienen der dingen 
die dochs al klear wiene 

en werom gjin oar program-
ma? Dit joech ús toch de krêft 

om troch te setten. In oar program-
ma mei dochs fan alles wat we de 
oare jierren ek hienen.

Wat wol jammer wie is dat der gjin 
puzzelrit wie. No sil dizze wier net 
ferdwiene en gewoan wer in it pro-
gramma opnommen wurde.
Baard ‘sa as t wie’ wie it thema wat we 
al betiid betocht hienen. 
In thema wer fan alles yn sit, werom 
yn ‘e tiid, sa t foarhinne ek wie. Alles 
by elkoar en mei elkoar!

No kinne we fan dat leste sisse dat 
dat tige slagge is en dat we it sûnder 
de help fan de minsken ut it doarp 
net oprêden hiene. Tige tank derfoar!

Groetnis fan de merkekommisje en 
oant oar jier!  M

Baard ‘sa as t wie’ Nieuw klaverjasseizoen
Van de Merke-commissie Klaverjasclub ‘Net te let’

Beste kaarters,

Binnenkort begint het klaverjassen weer. Een keer zal het klaverjassen een avond 
verspringen, om er voor te zorgen dat we niet tegelijk met Bears of op nationale 
feestdagen kaarten. Dit kon helaas niet anders. We hopen dat iedereen dit jaar
weer gezellig mee komt kaarten in Baard en ook dat we weer nieuwe gezichten
kunnen verwelkomen bij klaverjasclub ‘Net te let’. We beginnen elke avond om
20.00 uur in Café Baard.

Hopelijk zien we jullie allemaal op 9 oktober!
Jippe Tinga  &  Harm Jan Zwaagman
06-22401375   06-51072491
j.tinga@zonnet.nl   hzwaagman@gmail.com

Data 2015
9 oktober  maatklaverjassen
23 oktober  competitie
6 november  competitie
20 november  competitie
4 december  competitie
18 december  maatklaverjassen

Data 2016
8 januari   competitie
22 januari  competitie
5 februari  competitie
19 februari  maatklaverjassen
4 maart   competitie
18 maart  competitie
1 april   competitie
15 april   maatklaverjassen



De Baarder Kat - Jaargang 17 - nummer 3 - september 2015 De Baarder Kat - Jaargang 17 - nummer 3 - september 2015

22 23

Berichten uit de huisartsenpraktijk

Nieuws van
basisschool 
de Stjelp

Het lijkt alsof het in de zomer-
maanden rustig is in de prak-
tijk, maar de medewerkers die 
aanwezig zijn werken gewoon 
net zo hard als anders. 

De deuren stonden open in 
Winsum en zo kon u ook in de 
vakantietijd terecht bij uw eigen 
huisarts  en apotheek. Lekker 

makkelijk, direct na het consult de 
medicijnen meekrijgen, hoe efficiënt 
kan het zijn!

In Mantgum was het in juli en au-
gustus rustiger dan normaal en van-
af september heeft de huisarts weer 
spreekuur daar, maar pas na 11 sep-

tember kunnen de medicijnen  weer 
opgehaald worden. Een laatste staar-
tje van de vakanties, dan is iedereen 
weg geweest.

Vanaf 1 oktober begint dokter Berg-
werff met een avondspreekuur; dit 
vervangt het reguliere spreekuur 
NIET. Speciaal bedoeld voor perso-
nen die geen verlof willen of kunnen 
opnemen bij hun werkgever. Loca-
tie Winsum, van 17.00 tot 19.30 op 
woensdag.

Over de bereikbaarheid van de prak-
tijk zijn we nog steeds niet enthousi-
ast; daarom oriënteren we ons nu op 
telefonie via internet. We hopen dat 

dit de oplossing is, samen met extra 
assistentes achter de telefoon.

Ook zijn we begonnen met het oproe-
pen van patiënten voor het CVRM, 
Cardio Vasculair Risico Management. 
Dit houdt in dat mensen met een ver-
hoogd risico op het krijgen van hart- 
en vaatziekten opgeroepen worden 
(uiteraard op vrijwillige basis) voor 
een screening. We weten dat dit on-
derzoek loont.

Ieder jaar wordt de huisartsenpraktijk 
door onze beroepsorganisatie beoor-
deeld op doelmatigheid en kwaliteit. 
In september komt de auditor be-
kijken of de praktijk voldoet aan 
de normen van ‘good practice’. Alle 
voorbereidingen zijn door onze me-
dewerkers afgerond en wij denken 

dat we er klaar voor zijn. Onder het 
motto “het kan altijd beter” is er weer 
veel energie in gestopt. Op woensdag 
9 september verwachten we de audi-
tor en dan loopt de dagelijkse routine 
dus even anders. We hopen dat u daar 
begrip voor heeft.

Hetzelfde motto geldt overigens ook 
voor de certificering van de apo-
theek; voor de vakantie  zijn we door 
de testen heen gerold en voldoen we 
aan alle eisen. Lof voor de apotheker-
sassistenten! We hopen met het hele 
team een ieder van dienst te kunnen 
zijn.

Met een hartelijke groet uit het dok-
tershuis!

Herman Bergwerff  M

Beste lezers van de Baarderkat, 

Het nieuwe schooljaar is begonnen! De vakantie vloog 
voorbij en dat kunnen we ook zeggen van de eerste 
week. De eerste week stond in het teken van groepsvor-
ming en kennismaken. Kennismaken met nieuwe leer-
krachten, nieuwe klasgenootjes en een nieuwe manier 
van werken. 

Juf Els nam “afscheid”  voor de vakantie. Het was een 
mooi en gezellig afscheid. De school zal haar zeker mis-
sen. We zetten  “afscheid”  daarom ook tussen haak-

jes, want we hopen haar toch af en toe nog op 
school te zien! Jetske Hettinga zal haar lesge-
vende taken overnemen en is vanaf dit school-
jaar locatiecoördinator. 

In de zomervakantie is de school anders  in-
gericht door het team, omdat we ook anders 
gaan werken. De middenruimte is nu het 
hart van de school. In deze ruimte kunnen 
de kinderen met elkaar samenwerken en aan 
hun doelen werken. Alle kinderen krijgen een 
doelenboekje. In dit doelenboekje staat wat 

de leerling in de loop van het jaar zou moe-
ten leren. Naast de doelen die vast staan, is 
er ook ruimte voor eigen doelen. Samen met 
de leerkracht wordt gekeken hoe deze doelen 
kunnen worden behaald, wat daarvoor nodig 
is en wanneer hieraan zal worden gewerkt. 
Wanneer zij daar graag hulp bij willen van 
kinderen uit een andere groep of samen met 
iemand uit een andere groep aan dit doel wil-
len werken, dan kunnen zij elkaar in de mid-
denruimte gemakkelijk opzoeken. Hier is ook 
altijd een leerkracht die de leerlingen op weg 

Lees verder op de volgende pagina >
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kan helpen. In het instruc-
tielokaal worden instructies voor 
meerdere leerlingen gegeven. 
De nieuwe manier van werken 
vraagt een hele duidelijke struc-
tuur.  Er zijn vaste momenten met 
je eigen groep en vaste momenten 
in de middenruimte. Om je doe-
len te halen, moet je wel efficiënt 
met die momenten omgaan. Om 
de kinderen daarbij te helpen zijn 
er structureel gesprekjes met leer-
lingen. Hoe gaat het, waar gaan 
we aan werken en hoe. Kortom; 
Maatwerk voor de leerling!

De eerste week zijn we begonnen 
met het wennen aan deze struc-
tuur en manier van werken. Dit 
ging heel goed. Alles rondom het 
thema ‘Beestenboel op de Stjelp’. 
Er werden spellen met elkaar ge-
speeld, vreemde vogels geknut-
seld, bijzondere koeien getekend,  
prachtige verhalen geschreven 
en bijzondere dingen over dieren 
ontdekt. Groep 4 mocht voor het 
eerst op de tablet rekenen. Een 
groot succes. 

De  week werd afgesloten met een 
barbecue. Ouders, kinderen en 
het team brachten allemaal wat 
mee en het werd een heus feest-
maal. Een mooie afsluiter van een 
mooie eerste week!

Met vriendelijke groet, 
Team de Stjelp  M

Vervolg ‘de Stjelp’ >

Foto boven: 
‘Knuffeltik’

Foto onder: Een 
gezellige barbecue 
om ouders 
te bedanken 
voor hun inzet 
afgelopen 
schooljaar en 
hopelijk ook het 
komende!

Stichting Dorpshuis Baard

We hebben zoveel nieuws te melden dat we eigenlijk niet 
weten waar te beginnen.

Er is de afgelopen weken veel, heel veel gebeurd met het 
dorpshuis/café. Ondanks dat het leek dat alles stil stond 
is er in de bouwvak flink doorgewerkt om de woning in 
orde te maken voor de nieuwe bewoners. Ook is er in de 
bouwvak met hulp van vrijwilligers flink gesloopt op de 
bovenzaal. Er kwam een mooie ruime zaal tevoorschijn bij 
het verwijderen van het podium. 
Tijdens de “kijkdag” heeft menig Baarder het al kunnen 

zien, de opkomst was geweldig. Enthousi-
aste reacties leverde het op en leuke tips 
om mee aan de slag te gaan. 

De toezegging van de provinciale subsi-
die had vertraging opgelopen en zo bleef 
het spannend wat we wel en wat we niet 
konden uitvoeren. Uiteindelijk is de sub-
sidie verstrekt en geeft het ons iets lucht, 
maar het blijft spannend om alles rond te 
krijgen. 

Tijdens de sloopwerkzaamheden kom 
je vaak weer voor onverwachte zaken te staan. Zo bleek 
de vloer van het café bij de  terrasdeur verrot, moest de 
zaal onder het podium extra gestut, kwam er in het café 
een verbrand plafond onder de betimmering vandaan (zie 
krantenartikel uit 1939), ontbrak de houten “parket”vloer 
onder het podium, was de verlichting afgekeurd en zo gaan 
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we van de ene uitdaging  naar de andere. Gelukkig werken 
ook de uitvoerders en vrijwilligers mee zodat alles weer 
opgelost wordt. Wekelijks vindt overleg plaats van hoe nu 
verder. 

Het is prettig dat nu alles leeg is ook alles volledig aan-
gepakt wordt, zowel boven als beneden. De opgebouwde 
reserves van de afgelopen jaren zijn niet voor niets geweest 
en nu hard nodig. Inmiddels zijn Jaap en Aggie ook volop 
bezig om alles in orde te maken. Begin oktober hopen zij 
en wij zowel boven als beneden klaar te zijn voor een nieu-
we toekomst!

AJB   M

Veel vrijwilligers bij renovatie bovenzaal
Katertje helpt mee: Er is in de bouwvak met hulp van vrijwilligers flink gesloopt op de bovenzaal
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Maak kennis met 
de nieuwe uitbaters van 
het Dorpshuis/café

   Jaap en Aggie

‘Wij zijn  enthousiast!’

Een mooie zaterdag op een zonover-
goten terras...
Terwijl de stofwolken nog om de 
oren vlogen en er druk werd getim-
merd heb ik op het terras aan de 
Bolswardertrekvaart een gesprekje 
gehad met de verse Baarders Jaap 
Prins en Aggie Brouwer: de nieuwe 
uitbaters en beheerders van het café 
en ons dorpshuis.

Ik zeg bewust ‘het café’ en niet ‘’t 
Skipperke’...: Jaap & Aggie kiezen voor 
een frisse start van het café, met een 
nieuwe naam die zij u zelf elders in dit 
blad laten weten.
Jaap en Aggie komen beiden uit Bols-
ward. Zij hebben 4 volwassen kinde-
ren en 4 kleinkinderen.
Jaap’s carriëre heeft zich de laat-
ste decennia vooral afgespeeld op 

het gebied van beheer. Zijn baan als 
hoofd-beheerder bij Centrum voor 
de Kunsten in Sneek verliet Jaap 5 
jaar geleden om samen met Aggie 
een nieuwe toekomst op te bouwen in  
Spanje. Ook daar was Jaap beheerder, 
courier, bij Vacansoleil.

Aggie heeft al die tijd naast het moe-
derschap in de verzorging en verple-
ging gewerkt.

Een aantal jaren hebben Aggie en Jaap 
een heerlijke tijd gehad in Spanje. 
Veel buiten kunnen zijn in een heer-
lijk klimaat, fijn werk..In de loop van 
de tijd ging er echter steeds meer iets 
knagen. De kinderen waren immers 
nog in Nederland. Het gemis werd 
groter en groter tot Aggie en Jaap be-
sloten het roer weer om te gooien en 
terug te keren naar Nederland.
In die verwarrende tijd kreeg Jaap 
via via een mailtje met de advertentie 
voor een nieuwe pachter/beheerder 
van ’t Skipperke.   
Direkt enthousiast geworden vroeg 
Jaap aan Aggie: ‘Aggie, wil je naar 
Baard?’ ‘Altijd doen!’, was het even en-
thousiaste antwoord van Aggie.
U merkt het al, Jaap en Aggie zijn niet 
bang om een nieuwe uitdaging aan te 
gaan. Maar na deze eerste woorden 

hebben ze zich terdege laten voorlich-
ten en zich voorbereid.

De kennismaking met de Stichting 
Dorpshuis en met het dorpje Baard en 
zijn prachtige omgeving beviel prima. 
De staat van het café was echter nog 
wel even slikken, wat moest er nog 
veel gebeuren...Gelukkig zagen Jaap 
en Aggie de mogelijkheden die deze 
plek en het café kunnen bieden. Hun Verder op pagina 30 >

Prins Brouwer
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enthousiasme werd flink aangewak-
kerd en zij besloten ervoor te gaan.
Tijdens het interview werd er keihard 
gewerkt aan het café en het woonhuis 
(ondertussen werd ook het dorpshuis 
grondig aangepakt door vele vrijwil-
ligers!).

Temidden van het sloopafval, met 
verf aan de handen, droomde Aggie 
van een gezellig café-terras aan het 
water, waar zij het haar gasten graag 
naar de zin wil gaan maken. Terwijl 
Jaap, als oud-muzikant*, enthousiast 
werd bij zijn ideëen over avonden 

gevuld met muziek in het café en het 
dorpshuis. En bij de gedachte aan de 
lekkere maaltijden die zoon Boyd zal 
gaan koken voor de gasten.

Zóveel enthousiasme...dat gaat vast 
beloond worden.

Baard kan gaan uitkijken naar gezel-
lige herfstavonden in het café. Mis-
schien krijgen we een mooie nazomer 
en kunnen we zelfs nog genieten van 
het terras! Bokbiertje?

TrH   M

(*: Jaap was zan-
ger bij Pubstreet 
Blues Band en 
heeft her en der 
opgetreden).

> Vervolg interview 

Jaap en Aggie

Café Baard (voorheen ’t Skipperke)

We willen graag dat Café Baard een begrip wordt in de wijde omgeving, eigenlijk in 
heel Friesland, want Baard moet op de kaart. 
Wanneer wij daar een steentje in bij kunnen dragen doen wij dat met liefde.
  
De opzet voor het runnen van Café Baard en het dorpshuis is een hele uitdaging voor 
ons.
Wij willen er plezier in hebben en dat kan alleen wanneer de gasten ook plezier heb-
ben.
Wil je komen eten? Graag!
We hanteren  een niet al te grote menukaart, maar wat er op staat zal van grote 
kwaliteit zijn.
De grote keuken is  open op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 17.00 en 21.00 uur.
Gelieve te reserveren. 
Je kunt desgewenst ook reserveren voor de andere dagen van de week, met uitzonde-
ring van de maandag, dat gaat onze vrije dag worden.
Uit de kleine keuken kan je altjd bestellen, denk aan  friet en andere snacks. Ook kan 
je dit af halen.

In het café kun je biljarten, eten en drinken. Maar denk ook aan bruiloften en partijen 
of een verjaardag vieren.
Wanneer er in het dorpshuis niets is gepland, willen we de ruimte graag gebruiken om 
verschillende culturele activiteiten te laten plaatsvinden.
Ook het terras zal op zoveel mogelijk manieren worden gebruikt. Het moet en zal een 
visitekaartje van het dorp worden.
Jullie zijn welkom vanaf 10.00 uur tot sluit.
Telefoonnummer : 0657229627
We hopen jullie hiermee genoeg te hebben geïnformeerd, voor vragen kunnen jullie 
altijd even bellen of langskomen.
 
Wij hebben er zin in.
 
Jaap, Aggie en Boyd.

Een bericht van de nieuwe uitbaters

Ja!
Ons mede-redactielid Tina heeft 

op 28 augustus haar jawoord 

gegeven aan Rein.

Wij wensen hen en de kinderen 

heel veel geluk toe.
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Bij de jeugd was er een klassement 
voor de meisjes en een klassement 
voor de jongens.

De eerste prijzen waren voor Geert 
Reitsma en Sybrig Meijberg. 2e prij-
zen waren er voor Klaas Gerrit Meu-

lenaar en Marike Meijberg en de 3e 
prijzen waren voor Reinder Meule-
naar en Doutsen Meijberg.

Ook de senioren streden in een indi-
vidueel klassement om de prijzen die 
aangeboden waren door de schilders  
Eppie Veenstra en Siebe Walinga.  
Durk Hoogma won de krans als beste 
jeugdkaatser bij de senioren en Eppie 
Veenstra was de kaatser met de mees-
te punten van de senioren. 
De overige prijzen gingen naar Ger-
rit Meulenaar, Siemen Reitsma, Jan 
Reitsma en Sjors Jepkema.

Eindelijk weer op de Freule
Nijs fan e Keatsferiening Freule

Als vereniging stond Baard dit jaar 
weer voor het eerst sinds jaren op de 
Freule partij in Wommels.
Stefan vd Meer, Durk Hoogma en 
Klaas Gerrit Meulenaar verloren in de 
1e omloop van Goutum. 
Echter de komende jaren zal Baerd 
op de Freule actief zijn met de kaat-
sers die op dit moment actief zijn in 
Baerd en wie weet zit er nog eens een 
“prijsje” in.

Het nieuwe kaatshok 
Aan de nieuwe kleed- en opslagruim-
te is in de zomermaanden niet veel 
gewerkt. Er liggen nog steeds een  

 
paar “klussen” die gedaan moeten  
worden om het werk te kunnen af-
ronden. De komende maanden zal dit 
verder opgepakt worden.

Financieel was er nog een flinke op-
steker, vanuit het Rabobank Coöpera-
tiefonds Heerenveen-Zuidoost Fries-
land hebben we een bedrag toegekend 
gekregen van 12.500 euro. Begin juli 
is de Rabobank langs geweest voor de 
uitreiking van de cheque.

Met deze bijdrage en alle andere sub-
sidies is het project financieel goed 
afgerond.   M

Tijdens het schrijven van dit stuk hebben we net het 
nachtkaatsen gehad voor zowel de jeugd als de senioren. 
Bij de jeugd was de opkomst goed en bij de senioren 
hadden er nog wel wat deelnemers bijgekund. Dit werd 
ruimschoots gecompenseerd door het aantal dorpsgeno-
ten dat even langskwam om te kijken.

Het Baarder 
partoer tijdens 

de Freule

Foto hieronder:
Zaterdag 29 augus-

tus werd met een 
ouder-kind partij 
het kaatsseizoen 

afgesloten.
’s Middags waren 

alle Baarders 
welkom om een 

drankje te drinken 
bij en kennis te ma-
ken met het nieuwe 
kaatshok. Het was 

erg gezellig!
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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.

Colofon

Tige tank mannen!



Don. 
10 sept. 19.30 u Loopgroep Baard Jurgen v.d. Wal Kaatsveld

Zat. 
12 sept. volgt Fruitplukdag Alle Baarders in Baard

Zat. 
19 sept. weekend De oudpapiercontainer 

staat er weer Ver. van Dorpsbelang Parkeerplaats 
bij de brug

Vrij. 
25 sept. volgt Feestelijke opening rotonde Baard Easterlittens

Zat. 
26 sept. volgt Landelijke Burendag Ver. van Dorpsbelang in Baard

Vr. 02 okt. 19.30 u Vertalers vertellen Jantsje Post en Elly 
Schippers

Meubelstoffeerderij A.S. 
Gele Buorren 3

Zon. 
04 okt  9.30 u Dienst door ds.Post-Knol 

Heilig avondmaal
Kerkenraad v.d. 
Streekgemeente Herv. Kerk Baard

Ma. 
05 okt. Bestuurverg. Dorpsbel. Ver. van Dorpsbelang

Vr. 09 okt 20.00 u Maatklaverjassen Klaverjasclub 
”Net te Let” Café Baard

Vr. 23 okt. 20.00 u Competitieklaverjassen Klaverjasclub 
”Net te Let” Café Baard

Zon. 
01 nov. 09.30 u Dienst door ds Offecer Kerkenraad v.d. 

Streekgemeente Herv. Kerk Baard

Ma. 
02 nov. Bestuurverg. Dorpsbel. Ver. van Dorpsbelang

Vr. 06 nov. 20.00 u Competitieklaverjassen Klaverjasclub 
”Net te Let” Café Baard

Za.7 en 
zon 8 nov

13.00-
17.00 u

Viltexpositie 
Truus Huijbregts

Nationale Kunstweek 
www.kunstweek.nl

Atelier Filt Viltwerk
Tongerwei 4, Baard

Woe. 11 
nov. volgt St.Maarten Speeltuincommissie

Do. 12 of 
19 nov. volgt Alg. Jaarvergadering Ver. van Dorpsbelang Café Baard

Vr. 13 nov. Op tijd Inleveren kopij Redactie deBaarderkat
Kopij bij Anke Roorda of 
debaarderkat@gmail.
com

Za.14 en 
zon 15 
nov

13.00-
17.00 u

Viltexpositie 
Truus Huijbregts

Nationale Kunstweek 
www.kunstweek.nl

Atelier Filt Viltwerk 
Tongerwei 4, Baard

Vr. 20 nov. 20.00 u Competitieklaverjassen Klaverjasclub 
”Net te Let” Café Baard

Zat. 21 
nov. weekend De oudpapiercontainer 

staat er weer  Ver. van Dorpsbelang Parkeerplaats 
bij de brug

Zon. 22 
nov. 09.30 u Dienst door ds.Post-Knol 

Gedachtenis zondag
Kerkenraad v.d. 
Streekgemeente Herv. Kerk Baard

Vr. 04 dec. 20.00 u Competitieklaverjassen Klaverjasclub 
”Net te Let” Café Baard

Baardata


