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Fierders yn dizze Kat: 

Sinterklaas 
yn Baard 
side 23

Irolt en de Stjelp:
De Draakje-
fleanders
side 6

En noch folle mear...

Op sneon 17 oktober waard ús nije 
café en doarpshûs feestlik iepene

side 27

Iepene E

EXTRA DIKDesimber-nummer



De Baarder Kat - Jaargang 17 - nummer 4 - december 2015

3

Redactioneel

It is somtiden mar krekt hoe as je de 
dingen besjogge. By ús thus tochten 
se dat der op de muorre fan it café 

“gave Baard” stie yn plak fan Café 
Baard. 

En sa is it wol faker. Je sjogge of tinke 
fan út je eigen befining.  Mear nijs oer 
it café en doarpshûs is te lêzen yn dit dikke 
desimbernummer.

It liket wol of sit ús doarp yn in “flow” mei in nij keatshok, 
in nij café, in eigen Facebookside en ek noch de trochstart 
fan de soas. Moaie ynitjatieven dy’t we meinoar delsette.

Dat der noch mear barren giet, falt ek yn dizze Kat te lêzen
No komt de Baarder Kat mar 4 kear yn it jier út mar op 
Facebook is it Doarp Baard sa libben as wat. In moai 
pripboerd foar foto’s, nijs en oare berjochten foar en fan 
Baarders.
 
En om te sjen wer al dy Baarders dan wenje, kin de aktuele 
Kaart fan Baard der by pakt wurde. Op de achterside stean 
de bestjoeren en in tal plakken binne noch leech. Wa wol?

Ik winskje eltsenien in protte lêswille ta!
A.R. M

Inhoudsopgave

Het volgende nummer komt uit op 1 maart. 
De deadline voor de kopij is 10 februari 2016.
Kopij sturen naar: debaarderkat@gmail.com
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Een onderhoudend boek
Leestip van De Baarder LeesClub:

De Baarder Lees Club wil jullie 
opnieuw laten meegenieten 
van een boek dat zij afgelopen 
periode gelezen hebben. 

Na de zware kost ( het Hout 
van Jeroen Brouwers) over 
misbruik in de RK jongen-
spensionaten aan het begin 
van de jaren ‘50 werd de be-

hoefte gevoeld iets luchtigers te lezen. 
Dat werd het boek-met-de-lange-titel 
‘Pogingen iets van het leven te ma-
ken’, het geheime dagboek van Hen-
drik Groen, 83¼ jaar.

Hendrik woont in een verzorgings-
huis in Amsterdam Noord en hij mag 
dan oud zijn, hij is nog lang niet dood 
en evenmin van plan zich eronder te 
laten krijgen. Technisch gesproken is 
hij bejaard. Maar hij heeft een hekel 
aan mensen die zich zo gedragen, het 
eeuwige klagen, het geschuifel achter 
rollators, de roddel en achterklap. 
Met enkele geestverwanten richt hij 
een club op, de Oud-maar-niet-dood 
club; Omanido is een besloten ver-
eniging met als doel de oude dag te 
veraangenamen door middel van uit-
stapjes.
Hendrik schrijft in de vorm van een 
dagboek en begint op 1 januari 2013. 

Zijn observaties zijn beeldend be-
schreven en vaak hilarisch. Neem nu 
de aantekeningen van 2 januari, over 
de schaal met appelflappen die tijde-
lijk op een stoel geparkeerd wordt en 
waar een mede bewoner op gaat zit-
ten, zonder dat zij dit merkt. “Toen zij 
opstond plakten er drie appelflappen 
aan haar bloemetjesjurk die mooi 
pasten bij het motiefje”, constateert 
vriend Evert.

Dagelijkse gebeurtenissen die nu een-
maal in een verzorgingshuis plaats-
vinden: de rol van een directrice, de 
jaloezie van medebewoners,   de bal-
dadigheid van nog vitale senioren. 
Het gaat toch ook over de belangstel-
ling voor de samenleving van nu, met 
een aaneenschakeling van incidenten 
en evenementen. Ook onderwerpen 
als Alzheimer worden niet geschuwd 
of liefde en genegenheid op latere 
leeftijd, het komt op een liefdevolle 
en humoristische manier aan bod. 
Iemand die de wereld van bejaarden 
van binnenuit kent: WIE is toch die 
Hendrik Groen? 

Laat u verrassen door dit onderhou-
dende boek!
Namens de leesclub, 
Aukje Bergwerff  M

VOORSTELBAARD 1:

VOORSTELBAARD 2:

Hallo,

Mijn naam is Tietie Molenaar en 
ik ben geboren op 20 maart 

1994. Ik woon sinds januari tijdelijk 
in Baard. Ik kom uit Winsum en heb 
hiervoor samengewoond in Franeker, 
wat helaas al snel misliep. Vandaar 
dat ik nu tijdelijk hier woon, tot of ik 
wat anders vind of het huis verkocht 
word. Ik ben Lisanne en Jantinus heel 
dankbaar voor deze mogelijkheid.
In het dagelijks leven werk ik bij de 
Mac Donalds in Harlingen waar ik het 
super naar mijn zin heb.
Groetjes Tietie

Wij hebben op 1 oktober j.l. ons 
nieuwe huis betrokken op de 

Menistefjouwere 7. Wie zijn wij? Wij 
zijn: Ruud Zwart (51 jaar) werkzaam 
als ambulant medewerker voor 
Talant, Peter Bastiani (48 jaar) 
werkzaam als leading engineer voor 
CGI en Yoppe Odi, onze Friese stabij. 
Mvg,
Ruud en Peter

Collectes
De kollekte fan KWF Kankerbestrijding hat 
yn Baard €109,- opbrocht. Alle stipers, tige 
tank!
Freonlike groetnis, Anke Roorda

De opbrengst van de collecte tegen 
Alzheimer was €86,30.
Vriendelijke groet, Geertje Valk

De collecte voor Stichting Dierenopvang 
De Wissel heeft in Baard-Húns en Leons 
een bedrag van €106,- opgebracht.
Met dit geld kan De Wissel dieren in nood 
blijven opvangen. Hartelijk dank daarvoor!
Met vriendelijke groet, Saskia Dijkstra, 
Mantgum

De opbrengst van de collecte voor de Ne-
derlandse Brandwonden Stichting bedroeg 
dit jaar: € 113.24
Voor een klein dorp als Baard een hele 
goede opbrengst, vinden wij. 
Hulde aan alle gevers.
Namens de Brandwonden Stichting heel 
hartelijk dank.
Jose Dijkstra en Tini Bijlsma

De Collecte 2015 voor het Diabetesfonds 
heeft 125,13 euro opgebracht.
Alle gulle gevers bedankt!
Klaas van der Wal en Leendert Brouwer
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Ik freegj’ oan alle bern op hiel de 
ierde: meitsje fûgels by it soad fan 
papier; ferjei alle fleanende aaklik-
heden; lit wy bedekke de loft mei 
wapens fan frede... ús draken!
...is de strekking van het nieuwe lied 
“Ik wit it noch”, tevens de noemer van 
een zestal reünieconcerten van de 

legendarische Friese folkband Irolt, 
waarvan er inmiddels vijf zeer suc-
cesvol plaats hebben gevonden. 
Ik wit it noch geeft het grote onbegrip 
van Nanne Kalma weer over het feit 
dat hij als Leeuwarder jongetje plot-
seling niet meer mag “draakjefleane”. 
De trots van het zelf maken van een 
vlieger en vervolgens het plezier van 
het oplaten daarvan, worden hem 
ontnomen. Hij begrijpt heel lang 
niet waarom, totdat zijn moeder veel 
later uitlegt dat de vliegbasis Leeu-

warden gevaar ziet in deze “papieren 
monsters” voor hun vliegtuigen en 
het simpelweg verbiedt. Diezelfde 
vliegtuigen die in deze hectische tijd 
nu onschuldige mensen en kinderen 
mogen bombarderen, waar ook ter 
wereld... 

Omrop Fryslân maakt een televisie-
documentaire over het hele Irolt ge-
beuren. Wat zou het leuk zijn om daar 
ook daadwerkelijk kinderen bij te be-
trekken, filosoferen we. Nou, daar heb 

ik wel een antwoord op; lang leve de 
openbare Jenaplanschool uit Baard! 
Ik leg de bedoeling uit en krijg alle 
enthousiaste medewerking van leer-
krachten, ouders en leerlingen. Met 
zes kinderen willen we de volkomen 
tegenstelling in beeld brengen. Aller-
eerst het geweld van overvliegende 
straaljagers ervaren, om vervolgens 
onschuldige vliegers te maken en op 
te laten. Ik loot drie kinderen uit de 
bovenbouw en het is voor mij vanzelf-
sprekend dat die vergezeld gaan met 
hun maatje. 

Met Marike, Dylan, 
Joost, Allard, Tjitte en 
Bas rijden we 8 septem-
ber  naar een spotplaats 
tussen Leeuwarden en 
Stiens. Een straaljager 
lijkt veel op Pro Rail; 
nooit op tijd. Heel gezellig doden we 
onze wachttijd derhalve in het Hema 
buffet in Stiens. Maar als ze uiteinde-
lijk vliegen, heeft het een overdonde-
rende impact op de kinderen; letter-
lijk. Die beelden van alle zes en met 
name Dylan vergeet ik nooit meer. 
Wat fijn dat zijn moeder erbij is. 

Veel vrediger gaat het er ‘s middags 
aan toe in de geitenstal van Eppie 
Veenstra. We leren ze stap voor stap 
een ouderwetse vlieger te maken. Verder op pagina 8 >

Bij de vliegbasis

De Stelp..? Daar 
zit muziek in!

< Meester Aart en “de Draakjefleanders”
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De wind laat ons helaas in de steek 
voor wat betreft het oplaten daarna. 
Dwarrelend en druipend toch Joost..? 
Daarnaast heb ik de groepen vijf tot 
en met acht de dag ervoor het lied 
Wiggeljend op ‘e Wyn aangeleerd, 
passend in het totale kader. Nanne 
neemt het vervolgens in school op. 

Onder de naam “De Draakjeflean-
ders” staan de 
kinderen promi-
nent op de nieu-
we maxi-single cd  
“Ik wit it noch” 
van Irolt. Wat 
een prachtig en 
waardevol project 
door jong en oud 
om symbolisch 
aandacht te vra-
gen voor wereldse 
vrede.

Meester Aart M

In de geitenstal van 

Eppie

Helaas... geen wind

VOORSTELBAARD 3:

Dekemawei  15 heeft er een nieuw 
gezin bij. Jelger Valk en Ida Aalbers 

en hun tweeling Yde en Annewietske 
zijn komen wonen in onze boerderij.
Dit plan, wat al een tijdje speelde, is nu 
werkelijkheid geworden. 

Jelger en Ida wilden graag in ons huis 
wonen en wij willen een huis bouwen in 
de loods, waar de meubelstoffeerderij 
en Media Expresse, eerst waren  
gehuisvest. De plannen zijn druk in 
ontwikkeling en wij hopen volgend 
jaar te kunnen beginnen met de 
verbouwing.

Nu kamperen we  in de loods,  en dat 
gaat prima,  we kunnen het heerlijk 
warm krijgen, eten koken en slapen 
doen we in de caravan.

Jelger werkt bij Bosch stalinrichting in 
Bolsward en Ida werkt parttime in:” 
Zorgcentrum het Bildt Beuckelaer” in 
Sint Annaparochie. 

Yde en Annewietske  zijn op 4 oktober 
jl. twee jaar geworden, en  het gaat 
heel goed met ze op de boerderij. Ze 
vinden het erg leuk om achter bij Pake 
Yge de kalfjes eten te geven en helpen 
met het stro instrooien , en kunnen fijn 
op hun fietsjes over het pad heen en 
weer fietsen en spelen in de omheinde 
speeltuin gemaakt door vader Jelger.  
Mijn Pedicure praktijk blijft zoals jullie 
gewend zijn, op hetzelfde plekje. 

Met vriendelijke groet,

Geertje Valk

Aankondiging 
jaarvergadering en 

thema avond Grieneko 
17 december 20.15 uur

 
U allen bent van 
harte uitgenodigd 
voor de thema avond  
duurzame energie 
en milieudoelen. 
Aanvang 20.15 uur. 
In Dorpshuis/eetcafe 
Baard.
Inleidingen worden 
gegeven over:

•  De wereldwijde klimaatissues 
zoals Al Gore deze ziet

•  Wat betekent dit voor ons in 
Friesland/Baard en omstreken

•  Fiesland Culturele hoofdstad 
2018. Maar ook : Mienskip 
enerzjie!

De namen van vooraanstaande 
sprekers worden nog bekendge-
maakt.
 
Om 19.30 houden we onze korte 
ledenvergadering voorafgaand 
aan de thema-avond. De Grie-
neko leden krijgen daarvoor een 
aparte uitnoding + agenda per 
mail. Direct daarna: de thema 
avond. 
Met groet en tot 17 december 
Grieneko coöp.UA

Supersnel internet in 
het buitengebied

Samen maken we het mogelijk!

Want supersnel en stabiel internet is 
van vitaal belang voor het buitenge-
bied. Of het nu privé is of zakelijk.
Littenseradiel.OpGlas.nl wil graag in 
kaart brengen wie er in de gemeente 

Littenseradiel interesse heeft in snel 
en betrouwbaar internet.

Dus… Woont u in het buitengebied 
en heeft u géén kabelaansluiting, surf Verder op pagina 10 >
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dan naar www.Littenseradiel.OpGlas.
nl en vul vrijblijvend het formulier in. 
Alleen door lokaal 
voldoende belang-
stelling te creëren 
kan de volgende stap 
richting de aanleg 
van supersnel (glas-
vezel) internet wor-
den gezet. Als bur-
gers en ondernemers hun krachten 
bundelen, maken we het samen waar.

Doet u mee? Attendeer ook uw buren, 
vrienden en familie op de website.

Wilt u meer infor-
matie neem dan 
contact op met de 
projectgroep “Lit-
tenseradiel op Glas” 
via onderstaande 
contactpersoon.

Gabe Schaaf, 058-250 1774 M

U kunt ons ook volgen
op Facebook via: 

www.facebook.com/
LittenseradielopGlas

Ze waren het al zo lang van 
plan, maar telkens kwam er 
iets tussen. Maar nu was het 

dan toch zover; ze gingen uit eten. 
Gezellig samen met de buren.
Toen ze zo rond de klok van zessen 
hun woning verlieten, kwamen ze 
Lies en Carl al tegen op straat. Samen 
liepen ze op naar het eetcafé. Fijn dat 
je in je eigen dorp nu ook een hapje 
kon eten!
Aangekomen in het café kozen ze 
voor een knus tafeltje in de hoek en de 
gesprekken over verre reizen, klein-
kinderen en andere zaken des levens 
kwamen meteen goed op gang.
‘Ik denk dat ik voor de wraps ga...’ zei 

Frans, terwijl hij de wijnglazen van 
zijn tafelgenoten nog eens volschonk.
‘Mij lijkt die saté wel wat...’ reageerde 
zijn buurman, die niet zo’n ervaring 
had met buitenshuis eten, behalve dat 
hij vroeger wel eens een chinees-in-
disch restaurant had bezocht. Vandaar 
die keuze voor de saté waarschijnlijk.
Nadat de goedlachse ober hun bestel-
lingen had opgenomen, merkten zij 
dat het almaar drukker werd in de 
eetgelegenheid. Het verbaasde hen dat 
de mensen niet werden weggestuurd, 
alle tafeltjes waren immers bezet en 
de nieuwkomers waren toch vast niet 
van plan om staand hun avondeten te 
nuttigen...

Het etentje
Een (bijna) waargebeurd verhaal...

Toen de hoofdgerechten werden geser-
veerd, werd het hun duidelijk: uitgere-
kend op deze avond, de avond waarop 
zij eindelijk eens uit eten gingen, was 
er ook een of ander biljarttoernooi ge-
organiseerd in het eetcafé. Dáár waren 
al die mensen dus voor gekomen! 
 
Maar wat eerst een verstoring van hun 
gezellig uitje leek te worden, verander-
de al snel in een genoeglijk samenzijn 
met de biljarters. De spelregels werden 
uitgelegd, rondjes werden over en weer 
gegeven en op een gegeven moment 
waagde Carl het zelfs om een van 
de vrouwelijke biljarters een advies 
te geven betreffende de te maken 
carambole. 
‘Je moet ‘m over rood doen... met een 
verschrikkelijke stoot effect...’
‘Gedraag je Carl!’ kwam zijn vrouw 
ertussen, ‘Wat weet jij nou eigenlijk 
van biljarten. Ik durf te wedden dat 
je het verschil tussen een keu en een 
satéprikker niet eens ziet!’
(De speelster in kwestie maakte ver-
volgens een heel mooi punt. Over wit.)

Maar waar de eters maar niets van 
snapten, was dat er telkens vier spelers 
rond het biljart stonden. Toen ze ‘s 
avonds laat nog een afzakkertje na-
men bij Frans en Ellen hebben ze het 
daar nog wel even over gehad, maar 
echt snappen deden ze het niet.

ED M

Naschrift. Die vier spelers, dat 
kwam omdat het maatbiljarten 
was. Georganiseerd door de 
Baarder biljartclub. En Gabe en 
Jildert wonnen die avond, Anita 
en Nico werden tweede en Wil-
ma en Wilma werden derde.
En o ja, niet alleen bij Frans 
en Ellen werd het laat. Ook de 
biljarters hebben bij de goed-
lachse uitbater van het café het 
terugzetten van de klok naar de 
wintertijd nog meegemaakt.
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Heel Baard bakt

Ingrediënten (ongeveer 20 stuks.)
• 300 gram pure marsepein
• 1½ dl  eiwitten.
• 150 gram suiker.
• Poedersuiker.
Glazuur 
• 2 eetlepels warm water
• 50 gram poedersuiker
• Evt. gesmolten chocolade om de 
onderkant of zijkanten in te dippen.

Doe de eiwitten in een schaal en klop 
dit half stijf, voeg de suiker er aan 
toe, klop verder tot het goed stijf is 
(om te weten of het goed is kun je 
de schaal omdraaien zonder dat het 
eruit loop). Voeg de marsepein in 
kleine stukjes toe, en kneed dit goed 
samen.  Als alles goed gekneed is, 
strooi dan een beetje poedersuiker 
op de tafel en rol het deeg zo dik als 
een wortel. Snij de rol in stukken van 
5 cm lang, en maakt hier een lange 
driehoek van.

Bak ze op 220 graden voor 10 min 
lang tot dat de boven kant licht goud 
bruin is, en laat ze op keuken tempe-
ratuur afkoelen.
Wanneer de kransekager goed zijn 
afgekoeld, kun je de onderkant in de 
gesmolten chocolade dippen, en laten 

opdrogen. Meng 
het warme water 
en poedersuiker 
goed door elkaar 
zodat er geen klon-
ten in zitten. Doe 
het glazuur in een klein 
plastic zakje, knip er een klein gaatje 
in en ga er rustig zigzag overheen.
Eet smakelijk!
 
Esther  M

Kransekager

Voor dit nummer hebben we een recept van Famke 

uit Denemarken ontvangen. Het zijn marsepein 

koeken, een welkome aanvulling op alle Sinterklaas 

en Kerstlekkernijen. Als je ze éénmaal per jaar bereidt 

kun je het recept gerust verdubbelen, dan heb je nog wat extra 

achter de hand!

Succes en lekkere feestdagen!

Weetje: Echte marsepein wordt gemaakt van 
amandelen en suiker, amandelspijs. Amandelspijs 
is een dure grondstof om toe te passen. In gevulde 

koeken en ander goedkoop gebak, bijvoorbeeld 
de banketstaaf en de banketletter, wordt daarom 

in plaats van amandelspijs vaak zogenaamde 
banketbakkersspijs gebruikt, waarin de amandelen

zijn vervangen door gemalen 
abrikozenpitten en witte bonen.
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Reünie kinderkoor
De Sjongende Pompeblêden 
en jongerenkoor Lelielûd

Al snel werd het koor steviger op po-
ten gezet; er kwam een bestuur (heel 
belangrijk, al heel wat vrijwilligers 
hebben hier hun tijd ingestoken) en 
we werden een stichting (Stichting 
De Sjongende Pompeblêden). De 
leeftijdsgrenzen voor het koor bleken 
te ruim, dus werd het koor na enkele 
jaren gesplitst in kinderkoor De Sjon-
gende Pompeblêden voor kinderen 
van 7 tot en met 10 jaar en jongeren-
koor Lelielûd voor kinderen van 11 
jaar en ouder. Oudere kinderen die 
graag en mooi konden zingen hoef-
den nu ook niet meer te stoppen.

Inmiddels heeft het koor heel wat 

optredens gehad. Eigen concerten in 
Baard, Leons en Easterein, vaak met 
instrumentale intermezzi van jonge-
ren. Optredens bij kerstdiensten, de 
kerstmarkt, Kinderboekenweek enz. 
Optredens in combinatie met ande-
re koren en op diverse festivals. On-
langs heeft het kinderkoor nog met 
veel succes gezongen en gedanst in 
de musical Ruth van Hindrik van der 
Meer. Heel belangrijk is de samen-
werking met pianist Wiebe Kaspers, 
die onze koren al ongeveer 10 jaar 
extra energie en inspiratie geeft. Ook 
de samenwerking met de Oratorium 
Vereniging van Bolsward is bijzonder, 
zij geven ons de kans mee te zingen in 
de jaarlijkse uitvoeringen van de Mat-
thäus Passion. Binnenkort zal Lelielûd 
meewerken aan hun jubileumconcert, 
waar zij muziek van de 20e eeuwse 
componist B. Britten zullen zingen.

Zo ontwikkelen de koren zich door, 
maar natuurlijk met steeds nieuwe 
jeugd. Sommigen van de eerste leden 
hebben zelf al kinderen! Er zijn ook 
veel oud leden die nog altijd muziek 
maken. Na twintig jaar leek het ons 

Soms lijkt de tijd wel te vliegen! Het is alweer bijna 
twintig jaar geleden dat ik in Baard een kinderkoor 
startte. Na een oproep in Op ‘e Skille stroomde de (toen 
nog Doopsgezinde) kerk vol met wel dertig kinderen 
van 6 tot en met 12 jaar. Het was in die beginperiode op 
z’n zachts gezegd levendig, kinderen stoven door de kerk 
en ik vond ze soms terug achter het orgel. Het was een 
uitdaging om hier enige orde in aan te brengen, maar 
het lukte! Na een namenwedstrijd onder de kinderen 
werd het koor tot De Sjongende Pompeblêden gedoopt.

leuk om een reünie te organiseren. 
Deze vindt plaats op 13 februari 2016, 
van 16.00 uur tot 21.00 uur in Baard. 
Op het programma staat: een optre-
den van de huidige koren, samen zin-
gen van nummers die door de jaren 
heen favoriet geworden zijn, samen 
eten, kletsen, oude foto’s/filmpjes be-
kijken en tot slot een open podium. 
Wiebe Kaspers is ook van de partij en 
kan ook gevraagd worden om op de 
piano te begeleiden op het open po-
dium.

Ben je oud lid van (één van) beide 
koren, dan kun je je opgeven voor de 
reünie door een email te sturen naar 
reunie.koor.dsp@gmail.com. Graag 

vermelden: naam, adres, de periode 
dat je op het koor zat en of je evt. iets 
zingt of speelt op het open podium 
(kan natuurlijk ook samen met ande-
ren). Heb je oude foto’s/filmpjes, dan 
is het leuk als je die ook naar dit mail-
adres opstuurt. Verder kun je ons ook 
vinden op facebook (Martijn Baard). 
Hoort zegt het voort! 

Martijn van Dongen, 
ook namens de reünie commissie: 
Coby Visser, Helena Jutte en 
Jante van der Veen.  M
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Foto’s makke troch 
Klaas van der Wal

Fûgellân...

Baard in beweging
Verslag van Dorpsbelang

Van oktober 2014 tot oktober 2015 
is het een bewogen jaar geweest in 
Baard.
Het inwoneraantal is 189.
Op 12 maart is Cornelis Hovestad 
overleden.
Op 14 juni is Sverre Oane de Groot 
geboren.

Bij sommige gezinnen gaan de kinde-
ren het huis uit. Bij sommige gezin-
nen komen er een of meer bij. Ook 
gaan er stellen uit elkaar of ze komen 
juist bij elkaar.
Wel zijn er een tweetal nieuwe wo-
ningen aan de Meniste Fjouwere neer 
gezet. 

Met medewerking van een grote 
groep enthousiaste vrijwilligers en 
sponsors werd op 6 december 2014  
het hoogste punt bereikt van het nieu-
we kaatshok. Voor velen in het dorp 
was het wel even schrikken. Op de 
tekening leek de grootte mee te val-
len. Eenmaal het hoogste punt bereikt 
was dat wel even anders. Er was zelfs 
iemand die dacht dat er een skybox 
boven in zou komen. Nu het gebouw 
helemaal klaar is, is het niet meer weg 
te denken. Na een feestelijke opening 
op zaterdag 29 augustus is het gebouw 

officieel in gebruik genomen.

13 december 2014 was er de jaarlijk-
se ‘Maretak Kerstmarkt’. De uitbaters 
van het café It Skipperke, Jaap Fol-
kerts en Ida Massaut, hebben deze 
markt de laatste jaren georganiseerd Verder op pagina 18 >

< Skybox?



De Baarder Kat - Jaargang 17 - nummer 4 - december 2015 De Baarder Kat - Jaargang 17 - nummer 4 - december 2015

18 19

en gaan deze nu in Winsum organi-
seren. Hierdoor raakt Baard jammer 
genoeg iets bijzonders kwijt.
 
24 januari was er een reünie van 30 
jaar Biljartvereniging ‘de Baarder 
Keu’s.’

27 januari kwamen er veel mensen in 
beweging om de bovenzaal te bezoe-
ken voor een energie top van Griene-
ko, de energiecoöperatie die in Baard 
is opgericht.
Twee deskundigen kwamen hun visie 
presenteren over hoe je energie kunt 
besparen. Hoe te isoleren, zonnepa-
nelen, grondwarmte, goedkoop inko-
pen. Ja, van alles kwam aan bod. Door 
de initiatiefnemers van Grieneko  is 
er ook een stukje bewustwording ont-
staan. Hier en daar zie je al zonnepa-
nelen op het dak verschijnen en is er 
meer discussie over dit onderwerp.

Na jaren is er weer een ‘goed begjin’ 
gemaakt met een toneel voorstelling 
in het dorpshuis. Op 10 april kwam 
het stuk ‘Gewoan te gek’ op de plan-
ken, een geweldige voorstelling door 
jonge en iets oudere Baarders.

Op 24 april gingen de kinderen van 
‘de Stjelp’ op de fiets naar de feestelijke 
opening van de  fietstunnel bij Huns 

en op vrijdag 25 september werd de 
rotonde bij Oosterlittens feestelijk ge-
opend.
Door beide aanpassingen is het voor 
de kinderen een stuk veiliger om van 
en naar school te komen.

Op 12 juni begon de Baarder Merke 
‘Baard sa at ‘t wie’. Een programma 
iets anders dan andere jaren maar wel 
met veel activiteiten op het kaatsveld 
en twee avonden live muziek in het 
dorpshuis.
Ook was dit het laatste weekend voor 
de uitbater van ‘It Skipperke’. Voor 
Jaap en Ida en de kinderen kwam er 
na 11 jaar cafe ‘It Skipperke’ gerund te 
hebben een eind aan dit verhaal.

Voor de Stichting dorpshuis begon er 
een zoektocht naar geschikte uitbaters 
om het café en het dorpshuis te willen 
runnen. Zij vonden uiteindelijk Jaap 
Prins en Aggie Brouwer en Boyd be-
reid om deze uitdaging aan te gaan.

Na maanden slopen, timmeren, ver-
ven ook door een grote groep en-
thousiaste vrijwilligers en sponsors 
zijn dorpshuis en café flink opge-
knapt. Het café is omgetoverd tot een 
modern ‘grand’ café. Ook is er een 
nieuwe naam onthuld tijdens de fees-
telijke opening op 17 oktober. Café 

Baard prijkt groot op de zijkant van 
het dorpshuis / café.  Niet alleen het 
café is gemoderniseerd maar ook de 
bovenzaal is behoorlijk onder han-
den genomen. Om je heen kijkend 
is werkelijk alles aangepakt. Van de 
jaren’70 stijl van de vorige eeuw is nu 
echt afscheid genomen en we kunnen 
er weer jaren tegenaan.

Op 4 augustus stond  ineens weer 
een brievenbus op het oude plekje 
bij de kerk . Post NL had hem een 
jaar eerder weggehaald omdat zij 
van mening waren dat we de post 
wel in Winsum of Easterlittens in de 
brievenbus zouden gooien. Was toch 
dichtbij vonden ze. Achteraf bleek er 
een fout gemaakt te zijn en na een 
nieuwe berekening kwam de brie-
venbus terug. De acties in het dorp 
en de brievenwisseling met Post NL 
staan hier los van maar ik heb zo mijn 
twijfels hierover.

Er is veel beweging in het dorp gezien 
het verenigingsleven. Nog nooit zijn 

er zoveel subsidie-aanvragen geweest 
uit de pot van het oud papier en dat 
geeft aan dat het enorm leeft.
Op donderdag  zie je een hardloop-
groep bewegen en nog vaker mensen 
individueel een rondje om het dorp 
gaan.

Nadat Margot Wierenga had aange-
geven met de soos te willen stoppen, 
nemen de beide Helena’s het stokje 
over, de eerste uitnodiging is de deur 
al uit.

Wat Baard de komende jaren gaat 
brengen weten we niet. Gaat Baard 
aangesloten  worden op glasvezel, 
komt er een ouderwetse ophaal brug, 
wordt de Dekemastins herbouwd 
voor de KH18 of wordt het een pla-
quette, komt er weer een kerstmarkt, 
zijn er weer schuurfeesten en komen 
er nog genoeg kinderen naar de ba-
sisschool om te kunnen blijven be-
staan?
Wie het weet mag ‘t zeggen!
Maar wat wij wèl weten is dat Baard 
op verschillende punten ‘mee’be-
weegt.

November 2015, 
voor Dorpsbelang Baard,
Johannes de Groot  M

Baard in beweging (vervolg)
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Tradysje

Sûnt ik gjin lytse bern mear ha ûntkomt it my 
noch wol ris. Mar gelokkich wurd ik dan op 
tiid wizer makke troch de lokale middenstân. 
Sint Maarten komt der wer oan, en dan 
moatte jo snobbersguod yn hûs ha. Elk jier 
is dat wer in lyts ljochtpuntsje yn de tsjustere 
novimbermoanne. En ek alle jierren is dat 
wer it selde ritueel. Der wurdt lûd oanbelle 
en as jo de doar op dogge dan steane dêr in 
stikmannich bern mei lampiontsjes en dy 
sjonge (no ja, sjonge….) in ferske foar jo. 
Der efter steane dan wat klomske heiten en 
memmen mei in grutte kollektebus. 

De bedoeling is dúdlik, jo wurde achte as 
tsjinprestaasje de bern wat te snobjen te jaan 
en de folwoeksenen wat lytsjild foar in nobel 
doel. It giet hjir om in strak regissearre aksje, 
de skoalbern binne opdield yn kommando-
ienheden, it doarp is opdield yn rayons. As 
de oerfal syn beslach krigen hat wurdt de 
opbringst yn it kafee op it biljert útspraat en 
ferparten. It jild wurdt teld en elkenien kin 
dan wer foldien nei hûs. 

In moaie tradysje fyn ik it. It past ek goed 
yn it seizoen, want fan âlds is de hjerst de 
tiid dat de kollektebussen wer foar ’t ljocht 

komme. Meast as jo krekt oan de ierappels en 
de brij sitte komt der in doarpsgenoat by de 
doar mei in bus, foar in doel wêr ’t jo tige foar 
of just poer op tsjin wêze moatte.  Persoanlik 
bewarje ik dêrom it wikseljild fan myn 
sigaretten foar it kankerfûns en it lytsjild fan 
it kafee foar de maag-lever-darm stichting. 
Dogge je dochs wat…. Ek dit is in soarte fan 
tradysje. De kollektant docht dit hielendal 
frijwillich en seit freonlik tankjewol hoewol ‘t  
hy der gjin sint fan kriget. 

Sa fier hinne, sa goed soene je sizze, mar 
dochs stekt dêr wat. Want al hoe moai ik it 
ek fyn dat der altyd wer guon yn te hieren 
binne om dit wurk te dwaan soe it eins net 
nedich wêze moatte. Wy libje mei inoar 
yn in wolfeartssteat. Elkenien leveret, nei 
fermogen, in bydrage oan de grutte pot wêrút 
alderhande wichtige, needsaaklike en nuttige 
dingen betelle wurde. As der foar bygelyks it 
ûndersyk nei in slimme sykte mear jild nedich 
wêze soe dan moat dat neffens my gewoan út 
de algemiene middels komme. Byneed moat 
de belesting dan mar wat omheech. Sterker 
noch, elke euro dy ’t wy yn de kollektebus 
triuwe  jout de oerheid it foech in euro 
minder út te jaan. En dy oerheid binne wy 
dan wer sels, folgje jo it noch?

Mar wat sizze we dan tsjin al dy leave 

  Felix
frijwilligers, bliuw tenei mar 
thús? Dat is no ek wer sa wat. 

Dêrom ha ‘k in kompromis. 
We stjoere ien kear yn ’t jier, 
sis yn de maitiid, in kollektant 
by de doarren lâns dy ‘t it hiele 
jierbedrach yn ien kear ophellet. 
Dat wurdt dan op it biljert 
smiten en ferdield want dat is 
foar elkenien in stik nofliker. 
En as we dy kollektant sa fier 
krije kinne dat hy ek noch in 
stikje foar ús sjongt dan koe dat 
wolris in hiele moaie nije tradysje 
wurde.

Woensdag 11 november 
is de dag! Ja Sint Maarten. 
De kinderen hadden ook 
dit jaar weer leuke liedjes 
ingestudeerd. Sintemaarten 
mic mac, in verschillende 
variaties en natuurlijk sint 
maarten sint maarten de 
koeien hebben staarten. De 
jongste was 3 en de oudste 
was 12 jaar. 

Zoals elk jaar heeft ook dit 
jaar de speeltuincommissie 
weer met alle kinderen van 
Baard snoep (zakken vol) 
en geld opgehaald.
De opbrengst van de 
collecte was 220 euro en 
een klein beetje. Bedankt 
allemaal daarvoor. Het geld 
zal gebruikt worden voor 
weer een nieuw toestel (len) 
voor in de speeltuin. Door 

de bouw van de nieuwe 
Kaatsaccommodatie zijn 
de rekstokken, de zandbak 
en de wiebelbrug er niet 
meer. Daarvoor in de plaats 
zal wat nieuws aangeschaft 
worden.  Wat dat zal wor-
den? Er zijn al wel ideeën en 
er is ook specifiek om een 
bepaald toestel door de kin-
deren gevraagd. Mochten 
er nog meer suggesties zijn, 
dan kun je dat doorgeven 
aan Yne, Marijn, Nico of 
Merie. Dat kan via de mail 
of een pb’tje op facebook..of 
gewoon iemand van ons aan 
de mouw te trekken.
We horen het graag! Dan 
gaan we daar in het voorjaar 
mee aan de slag.
 
Groeten, namens
de commissie, Merie  M

Sint Maarten
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Bijenflinterlint
In het verleden hadden vele boeren 
een paar bijenvolken. Wat moeten de 
weiden en bermen bloemrijk zijn ge-

weest.

Eerder  dit 
seizoen is er al 

wat verteld, zowel 
in de Baarder Kat als in  

de Skille over de bijenflin-
terlintgroep. Hierbij een korte uitleg 
en een update van wat we afgelopen 
tijd hebben gedaan.

Een van de 2 tot 3 speerpuntprojecten 
van “Nij Baarderadiel” zijn de bijen-
flinterlinten. Alle 10 dorpen van Nij 
Baarderadiel zijn vertegenwoordigd 
in de projectgroep die zich hiermee 
bezig houdt. We hebben ons geori-
enteerd door gesprekken te voeren 
met de gemeenten Littenseradiel en 
-Leeuwarden en de Fryske miljeu-
federaasje. Ook hebben we ons plan 
uit de doeken gedaan op de informa-
tieavond over Leeuwarden culturele 
haadsted in het Dielshus te Wommels.

We hebben het tij mee. De ge-
sprekken met de gemeente 
Littenseradiel hebben ertoe 

geleid dat er in oktober 3 pilot-
plekken gerealiseerd worden. In 

Weidum, Huns en Baard komen bij 
iedere ingang van de dorpen, ook bij 

de fietspaden, kleine linten, we noe-
men ze toefjes. De toefjes bloemrijke 
bermen worden 10-12 meter lang aan 
beide zijden van het pad en/of de weg. 
Hiervoor gaat de gemeente de grond 
zaaiklaar maken en inzaaien.
De drie dorpsbelangen hebben schrif-
telijk ingestemd met hun medewer-
king. Bewoners van de dorpen wor-
den gevraagd de verzorging van de 
toefjes op zich te nemen. Dat betekent 
een kleine tijdsinvestering. Bij voor-
beeld: in Huns nemen de hondenuit-
laters die zorg op zich, in Baard is al 
een bloemengroep actief: de bloem-
bakken worden bij de ingangen van 
het dorp onderhouden en er zijn lief-
hebbers van bijen die graag mee wil-
len helpen. 

Het doel van de bijenflinterlintgroep 
is dat we bouwen aan biodiversiteit, 
dat de 10 dorpen in 2018 en lang 
daarna een fleurig entree hebben 
waar hopelijk, naast de vele soorten 
bijen en vlinders, ook veel mensen 
van kunnen genieten. Als het resul-
taat van de “pilot-toefjes” goed is en 
de verzorging overzichtelijk, dan kun-
nen de zeven andere dorpen eenzelfde 
entree krijgen.

Wij kijken uit naar de Lente en hope-
lijke een bloemrijke metamorfose!

Anke Söhne, 
Esther de Croon  M

Freed 20 novimber brocht Sinterklaas mei syn piterbaas 
een besite oan alle leave bern út Baard en omkriten! Op 
de boppeseal waard songen mei master Aart en waarden 
keunsten dyn foar Sinterklaas. Sint kaam net op syn hyn-
der mar hiel modern yn in grutte truck. 
Op 4 desimber komme  Sint en pyt ek noch in kear op 
skoalle.

Sint
op de 
boppeseal
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Oud & Nieuws uit de huisartsen-
praktijk van dokter Bergwerff

De ‘R’ zit alweer sinds september in de 
maand en u bent natuurlijk allemaal 
weer begonnen met het gebruik van 
levertraan? “Oh, bah! ” hoor ik u den-
ken: die vieze levertraan van vroeger. 
Maar tegenwoordig slikt u die in een 
softgel capsule en hoeft u er niets van 
te proeven. En zo gek waren de men-
sen vroeger niet: het barst natuurlijk 
van de vitamine A en D en het werd 
apart ingenomen omdat het in die 
tijd nog niet werd toegevoegd aan ons 
voedsel. 
Levertraan is een product dat gewon-
nen wordt uit de lever van kabeljauw, 
schelvis, soms ook uit de lever van 
heilbot. Deze vette olie bevat behal-
ve vitamines A en D ook jodium en 
fosfor. Vanaf de zestiger jaren wor-
den vitamine A en D toegevoegd aan 
margarine. Hierdoor verminderde de 
consumptie van levertraan. Visolie is 
echter een van de producten met het 
hoogste gehalte aan omega-3 vetzu-
ren en dus is het effect op uw gezond-
heid geen fabeltje!

Gezuiverde vis olie is als voedingssup-
plement verkrijgbaar in de apotheek 
en zoals u al kunt vermoeden: zonder 
de ouderwetse  levertraan smaak.
Niet alleen het gebruik van levertraan 
hoort bij de tijd van het jaar: ook de 

jaarlijkse griepprik wordt in deze 
maanden gegeven. Als u boven de 
zestig bent of u behoort tot een risi-
cogroep( hart- en vaatziekten, long-
ziekten, diabetes, nieraandoeningen 
of mensen die weinig afweer hebben 
) dan komt u voor een griepprik in 
aanmerking in het kader van de lan-
delijke campagne. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
op www.rivm.nl/griepprik. 
In onze praktijk werd voor het eerst 
op twee plekken gevaccineerd, nl.  in 
Winsum en op 10 november in Mant-
gum.

Nieuw voor onze praktijk: vanaf 1 
oktober 2015 is er voor patiënten die 
absoluut overdag niet naar het spreek-
uur kunnen komen op woensdag  een 
avondspreekuur in Winsum, Skans 4. 
U kunt met de praktijkassistente over-
leggen wanneer en hoe laat u daar te-
recht kunt.  
  
Ook de praktijkverpleegkundige voor 
GGZ , Marion Halman, heeft op die 
avond een extra  spreekuur.

Het is de bedoeling dat met ingang 
van 2016 u online  een afspraak voor 
het spreekuur kunt maken. Hoe dit in 
zijn werk gaat is nu nog niet precies 

bekend, maar hier wordt aan gewerkt. 
We hopen hiermee de telefoondruk 
tussen 8 en 10 uur ’s ochtends af te 
laten nemen.

Tenslotte: het certificaat van good 
practice is weer binnen! Zowel de 
praktijkorganisatie als de medische 
praktijk worden kritisch bekeken 
door een onafhankelijke vertegen-
woordiger van het Nederlands huis-
artsen genootschap. Voor u en voor 
ons fijn om te weten dat er aan kwa-
liteit gewerkt wordt!

De afgelopen weken hebben we als 
team een bijdrage geleverd aan de op-
leiding van een co-assistent: Mariet 
van der Laan. Zij heeft meegelopen 
met de huisartsen , de doktersassis-
tentes, de praktijkondersteuners en 
een indruk gekregen van het reilen en 
zeilen in een huisartsapotheek. Ook 
heeft zij zelf patiënten gezien onder 
supervisie. Wij wensen haar veel suc-
ces in haar verdere carrière: zij is aan-
genomen bij de Koninklijke Marine 
als scheepsarts.

In december is het alweer een jaar dat 
onze dependance in Mantgum draait! 
Wij zijn nog altijd blij met de extra 
praktijkruimte die zo gecreëerd is en 
we hopen dat patiënten in Mantgum 
en omgeving  de weg weten te vinden 
naar onze nieuwe praktijklocatie. U 

bent er van harte welkom!
U allen een mooie decembermaand 
toewensend, met vriendelijke groet,

namens het team van dokter Bergwerff,
Aukje Bergwerff  M

In Memoriam mevrouw 
Mauser, ‘doktersmevrouw’

Deze week ontvingen wij het bericht dat op woens-
dag 11 november  na een kort ziekbed is overleden 
mevrouw Mauser. Voor diegenen die haar niet 
kenden: zij was een echte doktersmevrouw.
Geboren in Bierum(Groningen) op 31 januari 1923 
heeft zij een groot deel van haar leven doorgebracht 
in het friese Baard. In 1951 kwam zij als  medisch 
analiste met haar echtgenoot Heinz Mauser naar 
Friesland. Zij bewoonden het doktershuis tot 
oktober 1988, een snelle rekensom leert ons dat zij 
37 jaar in Baard gewoond hebben. (Aardig détail 
is dat de huidige huisarts in 1951 geboren is en op 
zijn 37ste naar Baard kwam.)

Dokter Mauser en zijn vrouw kregen drie kinde-
ren, Truus, Henk en Marian. Met heel veel plezier 
heeft het doktersechtpaar  in Baard gewoond en 
het deed hen veel hartzeer toen zij na een lange 
carrière afscheid moesten nemen van hun patiën-

Lees verder op pagina 26 >>>
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Iepening Café Baard
ten. Het weidse uitzicht misten zij 
verschrikkelijk en van de mensen 
konden zij maar moeilijk afscheid 
nemen. Met velen van hen onder-
hielden zij nog contact en tot haar 
dood toe was mevrouw Mauser 
geabonneerd op de Leeuwarder 
Courant. Zo bleef zij zeer betrok-
ken bij het wel en wee in Fryslan. 
 
In juli 2011 overleed haar man, 
dokter Mauser. Zij is hem al die ja-
ren tot steun en toeverlaat geweest. 
In de jaren dat dokter Mauser 
praktijk deed in Baard deed 
mevrouw Mauser de apotheek “er 
even bij”  tot haar vijfenzestigste. 
Dat is nu inmiddels ondenkbaar 
geworden. Toen wij werden inge-
werkt- we logeerden een weekje in 
Baard- waren we getuige van hun 
administratie. Dat ging als volgt. 
Aan het eind van de werkdag za-
ten zij aan tafel in de grote kamer 
en het ziekenfonds boek lag voor 
hen open. De pen erbij en dan riep 
dokter: furosemide voor mevrouw 
Bakker en dan schreef doktersme-
vrouw een bedrag in het boek. En 
vervolgens: 15 paracetamol voor 
Pieters en dan kwam het bedrag 
uit het hoofd in het boek te staan. 
En zo werkte dokter zijn  lijstje van 

die dag af en werd de administra-
tie bijgewerkt. Alles uit het hoofd 
en met de pen opgeschreven. Wij 
dachten toen nog: dat moet sneller 
en makkelijker kunnen en staken 
direct onze energie in de computer. 
Niet wetende dat ook dit heel veel 
tijd zou kosten……

Na hun verhuizing naar Velp, om 
dichter bij de kinderen en kleinkin-
deren te zijn, hebben zij nog heel 
plezierig gewoond in Gelderland. 
Enkele keren per jaar reed de 
BMW van de Mausers nog naar 
het noorden; de laatste jaren steeds 
minder, maar met de telefoon 
bleven zij in contact met hun friese 
vrienden en kennissen. 

Met het overlijden van mevrouw 
Mauser is er beslist een icoon heen 
gegaan, de doktersmevrouw die 
altijd klaarstond, als achterwacht, 
als apothekersassistente, als steun 
en toeverlaat. De afsluiting van 
een tijdperk. M

Vervolg 
in memoriam 

mw mauser Op sneon 17 oktober waard nei 
wiken fan hurd wurkjen ús nije café 
en doarpshûs feestlik iepene. Nije 
útbaaters, in nije ynrjochting, in nije 
namme en in nije start! 

Alle reden om in iepeningsfeest te 
organisearjen en om it gehiel ris te 
bewûnderjen. 
En wat in metamorfoaze! Kompli-
minten foar elkenien dy’t der oan 
bydroegen hat. 
Elkenien wie ûnder de yndruk fan 
al dat wurk dat fersetten is en fan it 

sfearfol gehiel dat der fan makke is. 
Jaap, Aggie en Boyd, wy winskje jim 
in moaie tiid ta yn Baard.
En wa’t ris lekker ite wol? Café Baard 
is de moeite waard! M

Katertje
zoekt nog een paar vrijwilligers voor ’n schilderklusje
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Beste Baarders,

Even een update vanuit Café Baard.

Wij, Jaap, Aggie en Boyd zijn blij dat we hier mochten 

starten als uitbaters van het café/dorpshuis. Hoewel 

het nog niet helemaal klaar is, draaien we al vier 

weken volop naar alle tevredenheid van onze kant.

Nog even voor de duidelijkheid:

Wij zijn zes dagen per week vanaf 10.00 uur geopend 

voor een bakje, borreltje, biertje en biljart en vanaf 

12.00 uur kun je ook voor een snack bij ons terecht, 

ook voor afhaal. De grote keuken is vanaf donderdag 

geopend. Gelieve te reserveren.

Voor vragen kom gerust langs of bel, 0517-234692.

Ook voor feestjes, partijen en vergaderingen kun je bij 

ons terecht, “Bijna alles is mogelijk”.

Vriendelijke groeten,

Jaap, Aggie en Boyd

Wij hebben vernomen dat de SOOS voor 55 + is gestopt. Omdat er 
niemand om diverse redenen het stokje kon overnemen, hebben wij 

(Helena van der Wal en Helena Jutte) oftewel de 
Helena’s besloten om de SOOS weer op te starten 
als activiteiten commissie met hoofdzakelijk de 
doelgroep 50+.
Bij sommige activiteiten is het ook mogelijk voor 
de iets jongere mensen om deel te nemen.

Hierbij willen we ook gelijk de twee dames 
Margot en Margje bedanken voor de inzet van de 
voorgaande jaren

Wat zijn wij van plan:
Wij zullen diverse activiteiten ontplooien zoals 
o.a. 
Spelletjes: 
bingo, sjoelen, kaarten, biljarten
Knutselen: 
kaarten maken, vogelhuisjes maken, breien, 
haken, verven enz.
Tevens diverse: 
workshops, uitjes, met elkaar eten enz. 

Meer suggesties, ideeën en tips zijn altijd welkom.
Ook zijn wij op zoek naar: spelletjes, sjoelbakken, bingospel, 
knutselmateriaal wat u maar kunt missen

De nieuwe activiteitencommissie 
De Helena’s  M

Beste Baarders,

Ruim 10 jaar hebben wij de Soos 
verzorgd en veel lief en leed gedeeld.

Wij dachten dat het tijd werd ermee 
op te houden of zo als het nu lijkt 
het stokje door te geven.

Met de nieuwe beheerders en een 
mooi Café met grote bovenzaal kan 
er veel meer gebeuren. Wij hebben 
in ieder geval ons best gedaan en 
met plezier!

 Tot kijk

Margje v.d. Molen en
Margot Wieringa

SOOS
Mooi initiatief van de Helena’s
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Bezig 
Baard
Tijdens de appelplukdag (kleine 
foto’s boven) en tijdens de 
boomsnoeidag (grotere foto 
hiernaast) was Baard weer lekker 
bezig

Renovatie Boppeseal afgerond
Stichting Dorpshuis Baard 

Alle vrijwilligers in een sfeervol samenzijn

Op 15 oktober heeft onze fees-
telijke avond voor de vrijwil-
ligers plaats gevonden. Tot 

aan de laatste dag hebben die voor ons  
bergen werk verzet. De zaal is mooi 
geworden en we meenden als bestuur 
dat de vrijwilligers als eerste een kijkje 
mochten nemen nog voor de officiële 
opening van 17 oktober. Een genoeg-
lijk avondje als dank voor het werk 
dat ze de hele zomer gedaan hebben. 
We deden dat in samenwerking met 
Jaap, Aggie en Boyd.  Zij zorgden 
ervoor dat er een heerlijk stamppot-
tenbuffet klaarstond en het bestuur 
zelf had voor het toetje gezorgd.  Een 

fruitsalade  met ijs en slagroom en na 
koffie met bonbons. Voor de vrolijke 
noot zorgde Tseard Nauta en zijn mu-
ziekmaat Jan.  

Officiële opening
Op 17 oktober vond de officiële ope-
ning plaats. Na mooie woorden van 
Jaap Prins en de onthulling van het 
logo op de muur van het café door 
de kleinkinderen van Jaap en Ag-
gie namen Aart Terpstra namens de 
Stichting en Aukje Bergwerff namens 
Dorpsbelang het woord. Daarna kon-
den alle Baarders, genodigden en 
de familie en vrienden van Jaap en 
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Aggie een kijkje nemen in het café 
en het dorpshuis. Het café beneden, 
smaakvol ingericht door Jaap en Ag-
gie en het dorpshuis boven, volledig 
gestript, voorzien van nieuwe elektra 
en geheel verduurzaamd.

Mocht iemand vergeten zijn hoe de 
bovenzaal er voor de verbouwing uit-
zag dan tonen de foto’s, die regelmatig 
tijdens het werk genomen zijn, ons 
het grote verschil voor en na. Van een 
aantal van die foto’s hebben we place-
mats laten maken voor de vrijwilligers 
zodat ze ook later nog eens terug kun-
nen zien dat zij het verschil hebben 
gemaakt.

Maar we zijn er nog niet! De “be-
stuurskamer” (de aparte kamer bo-
ven, naast waar eerst het oude toneel 
zat) hebben we nog even links laten 
liggen. Het bleek dat de kunststof ko-
zijnen niet eerder dan half december 
geleverd konden worden. Zodra die 
erin zitten gaan we daar ook laminaat 
leggen en schilderen. We willen daar 
ook een klein keukenblokje plaatsen 
met warm en koud water. Deze ruim-
te is bij uitstek geschikt voor bestuurs-
vergaderingen van de Baarder ver-
enigingen, jeugdsoos etc. Maar ook 
als schmink en kleedkamer of diner 
ruimte. Het plan is dit nog voor het 
nieuwe jaar te realiseren.

Ondanks dat er veel werk verricht is 

lopen we al weer tegen dingen aan 
die voor verbetering vatbaar zijn. De 
akoestiek boven moet nog beter, de 
isolatie tussen café plafond en boven-
zaal moet nader onderzocht. Kortom, 
nieuwe uitdagingen!

Vrijwilligers
Het risico lopend dat er iemand ver-
geten wordt willen we toch nog de na-
men van de vrijwilligers noemen die 
ons zo trouw geholpen hebben de hele 
zomer. Begin juli zijn we begonnen te 
slopen met de bovenzaal.  Klaas van 
der Wal, Ger Luyben, Wolter Zoeten-
dal, Ewout van Meteren, Marijn Mey-
berg, Ronald van Giesen, Herman 
Bergwerff, Jurjen Koopal, Gert Zeijle-
maker hebben menige plank naar be-
neden “gedonderd” en later stenen, 
tegels, leidingen en wat nog meer. En 
dan elke zaterdag alles keurig in de 
kar van Bergwerff naar het stort bren-
gen. Zo hadden we de minste rotzooi 
om het huis. 

Na de bouwvak kon Klaas Hoog-
ma met zijn werk beginnen. Er werd 
isolatie aangebracht en lambrisering 
getimmerd. Waar voorheen het to-
neel zat werd een vloer aangelegd van 
nieuwe planken. Klaas van der Wal 
,Jappie Karsten, Wolter Zoetendal 
en Ger Luyben hebben menig hand-
je toegestoken. Op zaterdag deden 
ook de bestuurleden wat ze konden.  
In augustus bleek ook dat onder een 

verlaagd plafond in het café roet-
zwarte balken zaten. Albert ontdekte 
dat die waren ontstaan bij een brand 
die in 1939 had plaatsgevonden. Jap-
pie Karsten, Klaas vd Wal en Wolter 
hebben de beroete planken en balken 
geschuurd. Een heel erg vies werkje, 
Klaas en Wolter staan op een foto, 
ze zijn net 2 zwarte Pieten. Klaas van 
der Wal schijnt ook een dreigmail te 
hebben gekregen van de Anti Zwarte 
Pieten Groep! (Of het waar is, weten 
we niet;-) )

Verfwerk
Inmiddels waren er ook schilders aan 
het werk. Eerst de lambrisering in de 
grondverf, Klaas van der Wal , Tjitte 
Anema  en Dorothea Deelstra hebben 
menige plank door de handen gehad. 
Maar er kwam nog een lijk uit de kast, 
de vloer van het café bleek rot op di-
verse plekken. Na overleg werd be-
sloten de houten vloer eruit te halen, 
en voor een betonnen vloer te gaan. 
De vloer verwijderen  was een zware 
klus die geklaard werd door Wolter, 
Ronald vd Giesen en Gabe Schaaf. 
Daarna zand scheppen voor onder 
het beton door dezelfde personen en 
Dorothea en Durk Terpstra. 

Boven in het dorpshuis weer verder 
met plamuren, Sjoukje Terpstra, Auk-
je Bergwerff en Dorothea hebben vele 
gaatjes gedicht. Inmiddels was ook 
duidelijk dat door het weghalen van 

het toneel boven, de vloer extra ge-
stut moest worden. We wilden niet 
dat tijdens de eerstvolgende polonaise 
op de bovenzaal er enkele Baarders 
tussen de spareribs beneden zouden 
belanden. Nico de Roo stelde een balk 
beschikbaar, die we op zijn erf moch-
ten schuren en verven. Durk Terpstra 
heeft de balk met de voorlader op 
zijn plek geschoven. De buis van de 
keuken afzuigingen zat in de weg en 
is door Nico de Roo en Ronals Orré 
keurig op maat gemaakt. Erik Jutte 
had het elektrotechnische gedeel-
te op zijn schouders genomen. Hij 
heeft, soms met hulp van zijn doch-
ter Agnetha, (zij kan met haar kleine 
handjes bij plekken komen waar ik 
niet bij kan) kabels en leidingen aan-
gelegd, doorgetrokken en dingen ge-
daan die hij wel heeft uitgelegd maar 
we nauwelijks konden volgen. Wat we 
wel zagen dat er uiteindelijk een mooi 
verlichtingsplan lag, dimbaar en niet 
dimbaar, incl. theaterspots en een 
keurige stoppenkast  met uitgebreide 
uitleg.

Tegenvallende kleur
Na de eerste schilderbeurt van het 
prachtige gebogen plafond bleek de 
kleur tegen te vallen, ojee wat nu?  
Eppie Veenstra heeft met Dorothea en 
Klaas van der Wal zonder morren het 
hele plafond weer over geschilderd 
in de juiste kleur. Het einde kwam in 
zicht, we konden ons een voorstelling 
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maken van hoe mooi het zou worden. 
Nog maar weer eens overleg met de 
professionals, weer een zaterdag schu-
ren, rollen en schilderen door Wolter, 
Dorothea, Klaas, Tjitte en Eppie zelf. 
Het werd erg mooi zagen we.

Begin oktober kwam de reproductie 
van de oude dorpsfoto voor de achter-
wand, werd de overloop geschilderd 
en waar nodig schoongemaakt. Be-
stuursleden gingen op pad voor kleine 
lampen, grote lampen, deurknoppen, 
matten, laminaat, plinten, kapstokken 
en pitten.
De vloer werd geschuurd en opnieuw 
in de lak gezet.  De lampjes door Ger 
geplaatst, op de overloop laminaat ge-
legd door bestuursleden en de trap ge-
schuurd door Wolter, en later afgelakt 
door Eppie. In de keuken werd een 
RVS plaat geplaatst boven de frituur 
via Ronald Orré. 

Op 9 oktober had de Kaartclub de pri-
meur, zij legden hun kaartje als eer-
sten in de bovenzaal. Op 15 oktober 
de vrijwilligersavond en op 17 oktober 
de officiële opening.
Vrijwilligers, Klaas Hoogma, Eppie 
Veenstra en Tsjeard de Vries, wat heb-
ben we prettig samen gewerkt en wat 
is het mooi geworden! 

BEDANKT   M

Ik (Erik) ben vele jaren instal-
lateur en elektromonteur ge-
weest en heb de laatste jaren 
gewerkt bij Conelgro Sneek 
wat een elektrotechnische 
groothandel was. Bij Conel-
gro was ik de persoon die o.a. 

de gereedschap verkoop groot op de 
kaart heeft gezet binnen Conelgro Ne-
derland.
Toen ik met de reorganisatie en over-
name door de Technische groothan-
del Solar boventalig was geworden, 
heb ik de gereedschapleveranciers 
benaderd om te kijken of het mogelijk 
was om hun gereedschappen te kun-
nen verkopen in/via een webshop.
Na veel (zware) onderhandelingen 
is dit gelukt en hier is www.1001A-
Tools.nl uit voort gekomen.
Aangezien ik uit mijn verleden als 

zelfstandig installateur en elektromonteur veel 
kennis en natuurlijk nog steeds veel elektro-
technisch materiaal bezit, leek het mij een zeer 
goed doel om dit o.a. te gebruiken bij de grote 
opknapbuurt van ons dorpshuis.
Dit laat ik bij deze dus sponsoren via onze web-
shop 1001A-Tools.nl vandaar dus dat het logo 
van de webshop op de sponsorlijst voorkomt.
Binnen het dorp was ik natuurlijk al een beetje 
de technische vraagbraak voor velen, wat dus 
nu ook wel weer veel van pas kwam, in het 
overleg met de stichting dorpshuis.

Ook heb ik wel ervaring binnen de licht, ge-
luid en theater techniek (o.a. veel discotheken 
aangelegd en onderhouden) en mee gedraaid 
op grote festivals en theaterstukken, dit omdat 
mijn beide zwagers in het licht en geluid gebeu-
ren  “zitten”.
Dit heeft geleid tot de mooie theaterachtige be-
diening van de totale lichtinstallatie in de bo-
venzaal, welke een ieder heeft kunnen bekijken 
op de “opening”.
Iedere aansluiting in de bovenzaal is zeer multi-
functioneel te gebruiken als vast stroompunt of 
als gedimd aansluitpunt.

Ook voor de toneelvereniging 
zijn er prachtige mogelijkhe-
den, vooral nu de toneelver-
eniging ook een paar echte 
theaterspots heeft aangeschaft.                                                                                                 
Deze spots hebben de moge-
lijkheid om de licht-bundel-
breedte te kunnen variëren 
en er d.m.v. kleurenfolie ook 
kleuren aan mee te geven.                                                                                                     

Ze hebben twee verschillende type spots voor 
een harde bundel en een half harde bundel, dit 
met een aansluiting op de dimmer  een prachtig 
lichtbeeld geeft wat bij de toekomstige activitei-
ten vast zeer goed tot zijn recht komt.

De bediening van de verlichting in de boven-
zaal kan op verschillende plekken “ingeplugd” 
worden waardoor er door b.v. een regisseur / 
technieker de zaal als wel de toneel verlichting 
bedient kan worden op hetzelfde plek.
En natuurlijk heel veel uren klussen en aanleg-
gen. (volgens velen heb ik paar weken in het 
dorpshuis gewoond) Dat kan overigens wel 
kloppen geloof ik, haha

Ik zal vast ook nog wel het één en ander verge-
ten zijn in deze opsomlijst maar er is de laatste 
maanden ook zoveel gebeurd in het café en de 
bovenzaal dat het soms niet meer bij te houden 
was. Ik heb dit echter met veel plezier gedaan 
en hoop dat we hier nog vele jaren plezier aan 
zullen beleven, en gemak van zullen hebben.

Erik A. Jutte   M

“Ik heb een paar 
weken in 

het dorpshuis 
gewoond”

Bedrijvig Baard: Erik Jutte 

Naar aanleiding van onze sponsoring in het 
dorpshuis rezen er bij veel mensen toch wat vragen  

over wie/wat is www.1001A-Tools.nl en wat heeft het 
gedaan binnen ons dorpshuis.

Vervolg verslag Stichting Dorpshuis
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Beste lezers van 
De Baarder Kat,

In de laatste Baarder Kat hebben wij 
het één en ander verteld over de ma-
nier van werken op De Stjelp. Maan-
dag 2 november konden ouders 
tijdens een inloopochtend de 
werkwijze van dichtbij er-
varen en bekijken. We 
hebben geen bijzon-
dere dingen gedaan, 
de wijze van wer-
ken vinden we al 
bijzonder genoeg! 
Een geslaagde och-
tend wat ons be-
treft met een mooie 
opkomst en positie-
ve geluiden. 

In de week van 15 november heeft 
u als bewoner van Baard ook uitno-
diging gekregen om de school eens 
binnen te lopen. Nou ja school…. De 
SuperStjelp. 
Op het moment van schrijven is de 
middenbouw druk met de voorbe-
reidingen voor de opening van deze 
supermarkt in Baard. 
‘De SuperStjelp’ opende 20 november 
de deuren. Deze dag kon u uw inko-
pen dus gewoon in eigen dorp doen. 
Groep 4-5 bracht ter voorbereiding 
o.a. een bezoek aan de supermarkt in 
Mantgum. 

Naast dat er een supermarkt was op 
school, werden er ook kookwork-
shops gegeven door de kinderen van 
de bovenbouw. Uiteraard worden er 
allemaal gezonde dingen gemaakt. 
Op deze wijze sloten wij het thema 
‘Gezond gedrag’ af. 

Schoolfruit
Tijdens dit thema is de school ook 
gestart met het project ‘Schoolfruit’.  
Schoolfruit is een initiatief van de 
Europese Unie. Zij willen graag het 
eten van groente en fruit zo onder 
de kinderen stimuleren. De kinderen 
krijgen drie dagen per week groente/ 
fruit op school aangeboden. 

Dat niet alleen voeding bij ‘Gezond 
gedrag’ hoort, laat groep 6-7-8 zien. 
Zij bewegen de komende weken extra 
door elkaar, onder begeleiding van 
een sportcoach, allerlei pleinspelletjes 
te leren. 

De thema’s waarover gewerkt is voor 
‘Gezond gedrag’ zijn ook de moeite 
waard om genoemd te worden. De 
kinderen werkten over ‘Tijd’ en na-
tuurlijk was er de ‘Kinderboekenweek’. 

Er zijn prachtige verhalen geschreven 
en mooie tekeningen gemaakt. De 
mooiste exemplaren kregen een Gou-
den Griffel of Zilveren Penseel. 

Tijd 
Bij het project ‘Tijd’ stond er een tech-
niekuitdaging centraal. De kinderen 
hebben geëxperimenteerd met ket-
tingreacties, elektriciteit, knikkerba-
nen bouwen en het maken verschil-
lende vloeistoffen. Iedere bouw ging 

met een eigen uitdaging aan de slag. 
Het was niet altijd gemakkelijk, maar 
de resultaten toonden aan dat op ‘De 

Heel veel activiteiten op de Stjelp
Nieuws uit de schoolbanken

Verder op pagina 38 >
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Stjelp’ zeer getalenteerde onderzoekers 
zitten.  
Er is veel gedaan, maar gelukkig hebben 
we ook nog veel om naar uit te kijken. 

Na de afsluiting van het thema ‘Gezond 
gedrag’ komt de decembermaand al 
snel dichterbij. Vrijdag 5 december ver-
wachten wij Sint en Piet op school. Al-
tijd weer een leuke, maar toch ook wel 
beetje spannende tijd. De voorberei-
ding voor zijn komst zijn in volle gang. 
De groepen 5 t/m 8 zullen rond de tijd 
van de Sint een bezoek brengen aan het 
Sinteklazemearke in Winsum. En dan 
komt het Kerstfeest ook nog! De kin-
deren zitten alweer vol ideeën om met 
deze thema’s aan de slag te kunnen. 

Portfolio
Rond alle leuke feestelijke activitei-

ten, gaan de schoolse ontwikkelin-
gen ook gewoon door. De school 
zal zich de komende tijd bezig 
houden met het portfolio van de 
kinderen. We willen dit graag nog 
beter en mooier maken, zodat het 

aansluit bij de werkwijze die we nu 
hebben.

Daarnaast wordt er gekeken naar het 
schrijfonderwijs en worden er scholin-
gen gevolgd op het gebied van (begrij-
pend) lezen en Jenaplanonderwijs. 
Kortom er gebeurt veel! 

23 maart: Open Dag
Mocht u nieuwsgiering zijn en wilt u de 
school eens van binnen bekijken? Op 
23 maart is er een Open Dag, u kunt 
dan langskomen. Duurt dit te lang? 
Maak dan gerust eerder even een af-
spraak.  Ook als u (nog) geen kinderen 
op school heeft. U kunt onze gegevens 
vinden op de nieuwe “Baard in kaart”, 
op onze website (www.destjelp.nl) en  
Facebookpagina. 

Wie weet tot ziens!

Jetske Hettinga
Locatiecoördinator   M

Vervolg de Stjelp >

Kerstnachtdienst
Baard

Kerst: het meest gevierde feest ter wereld

Aan onze kant van de wereld is het in deze 
tijd koud en donker en is het verlangen 
naar warmte en licht logisch. De andere 
helft van de wereld heeft het echter warm 
en kaarsen smelten door de zon. Maar ook 
daar wordt het ’s avonds donker en is een 
lichtje welkom.

De boodschap van dat nieuwgeboren 
kind, dat wel “het licht der wereld” wordt 
genoemd, is de hele wereld over gegaan. 
En juist vanwege dat kleine begin met een 
pageboren kind en de lichtjes in het don-
ker wordt het kerstfeest  in alle wereldde-
len gevierd. De verkoop van honderden 
miljoenen kaarsen in december alleen al 
in ons land is daar bewijs van. En kerst-

bomen vind je ook buiten de kerk in bijna 
alle huishoudens.

In Baard is er de traditie van 
een kerstnachtdienst in 
de St. Geertrudiskerk.

Ook dit jaar op 24 december 2015 om 
22 uur zullen we samenkomen om 
te horen over dat “kleine begin met 

wereldwijde gevolgen”. 

Het Noordijper Kamerkoor o.l.v. dirigent 
Martijn van Dongen zal medewerking 
verlenen. Zij zingen om te beginnen wat 
wiegeliedjes die passen bij de geboorte van 
dat kindeke, maar het bijzondere is dat het 
koor in 7 wereldtalen zal zingen (waaron-

Het kerstfeest is het meest gevierde feest ter wereld. Dat komt door de 
boodschap, de tijd van het jaar en het gebruik van lichtjes. 
De boodschap is heel eenvoudig: er is een kind geboren. Dat  is reden tot 
vreugde voor iedereen.
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der ik het Fries ook reken!). Overal ter 
wereld hebben mensen hun vreugde 
over de geboorte van dat kind in Beth-
lehem in liederen tot uiting gebracht. 
En daarvan kunnen wij in de kerst-
nacht genieten. Van iedereen wordt 
trouwens wat inspanning verwacht, 
want we zingen samen het Stille Nacht 
in 5 verschillende talen.

Er is nog meer muzikale omlijsting. 
Organist is Henk Lyklema en Gert 
Floor speelt altviool.
Vanwege het feit dat ds. Hinke Post-
Knol met pensioen is gegaan, zal ik als 
uw dorpsgenoot de dienst leiden met 
hulp uiteraard van velen. 
Maar het wordt pas echt een feestelij-
ke kerstnacht als u allemaal aanwezig 
bent uit Baard. 
Want het kerstfeest is voor iedereen!

Joke van der Velden    M

N.B. juist vanwege het wereldwijde 
karakter van het kerstfeest zal de 
opbrengst van de collecte bestemd zijn 
voor St. Vluchtelingenwerk en met 
name voor hun inzet voor kinderen op 
de vlucht.

Kerstnachtdienst
Baard (vervolg)

Nieuws vanuit ‘in goed begjin’

Culture 
commissie 

haalt topstuk 
naar Baard

N a een rustige zomer zijn wij 
als culturele commissie al-
weer volop plannen aan het 

maken. We kunnen wel zeggen dat de 
titel ‘culturele commissie’ dit jaar ze-
ker op zijn plaats is, want er valt op 
cultureel gebied heel wat te beleven in 
Baard komende winter.

Met zo’n prachtige ‘nieuwe’ boppe-
seal, zijn er weer heel wat ideeën uit 
te werken. Het vaste podium is er niet 
meer, wel hebben we een demontabel 
podium aangeschaft wat opgebouwd 
kan worden voor verschillende acti-
viteiten. 

We hopen dat jullie genoten hebben 
van het stuk ‘gewoan te gek’ afgelopen 
voorjaar. De opkomst was geweldig 
en het applaus verdiend! Ook dit jaar 
willen we weer een stuk laten zien, 
want zowel het bestuur als de spe-
lers hebben de smaak te pakken! Een 
leescommissie is ingesteld om een 

geschikt stuk uit te zoeken. Ook is een eerste 
stap gezet in de samenwerking met omringen-
de dorpen, voor dit seizoen gaan we nog niet 
van start, maar volgend seizoen pakken we dit 
verder op. 

Naast onze beroemdheden vanuit het amateur-
toneel zijn er ook nog beroemde professionals 
aan het werk in Baard. Tseard Nauta en Inez 
Timmer hebben druk gerepeteerd op de boppe-
seal. Blijkbaar waren de repetitie omstandighe-
den dusdanig dat er een prachtig stuk neergezet 
is… 

Nieuwsgierig geworden? Goed nieuws! Op 28 
januari zullen Tseard Nauta en Inez Timmer  
het stuk ‘Op alle fronten’ in Baard op de plan-
ken brengen. Een buitenkans, dus wees er op 
tijd bij om kaarten te reserveren!

Vervelen in Baard…? Dat is verleden tijd, zo 
komen we de winter wel door!
We houden jullie op de hoogte, suggesties zijn 
uiteraard altijd welkom!

De culturele commissie: 
Froukje, Ronald, Dorothea en Anne Marije  M

Dus.. nog even, 
data om te noteren: 

10 december, 20.00 uur
Jaarvergadering in Café Baard

28 januari,
‘Op alle fronten’,

Inez Timmer en Tseard Nauta
(meer info en tijdstip volgt)

Inez Timmer

< Recensie in Leeuwarder Courant 
‘Op alle fronten’: 5 sterren!

Friesch Dagblad over ‘Op alle 
fronten’

“Onschuld van een 
lied gevangen in een 

pareltje”
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Colofon

We waren er mooi op tijd bij dit jaar!

Niet met een IJsactiviteit, maar met 
een Baarder Octoberfest.
Een mooi begin om vol enthousiast-
me met het seizoen te starten.

Op zaterdag 31 oktober was de schuur 
van Durk Terpstra the place to be.
Meer dan 50 al dan niet uitgedorste 
mensen konden onder begeleiding 
van het enthousiaste dweilorkest 
BOLJEIERS een heerlijke avond be-
leven.
Familie Terpstra nogmaals dankt 
voor de gastvrijheid.

En nu maar hopen op een strenge 
winter met heel veel schaatsplezier!!!
M

Ook dit jaar hebben we ons 
aangemeld voor de Jeugd Sponsor 
Actie van Poeisz. Hopelijk worden 
we hier voor ingeloot en kunnen 

we een mooi bedrag binnen halen 
voor onze IJsvereniging. Zodra we 
hieraan mee doen, zullen we jullie 
vragen mee te doen om deze aktie 

tot een succes te maken.

Van de IJsvereniging

Baarder Octoberfest weer 
groot succes



Baardata
Vr. 04 dec. 13.15 u Aankomst Sinterklaas I.B.S ‘de Stjelp’ De Stjelp

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

Do. 10 dec. 10.30 u Bespreking activiteiten Activiteiten comm. Café Baard

Do. 10 dec. 20.00 u Jaarvergadering Cult.Com.‘In goed begjin’ Café Baard

Di. 15 dec. 14.00 - 
16.00 u Knutselmiddag Activiteiten comm Dorpshuis Café Baard

Do. 17 dec. 19.30 u Ledenvergadering Grieneko Dorpshuis Café Baard

Do. 17 dec. 20.15 u Thema avond Grieneko Dorpshuis Café Baard

Vr. 18 dec. 20.00 u Maatklaverjassen Klaverjasclub ”Net te Let” Café Baard

Do. 24 dec. 22.00 u Kerstnachtdienst 
ds. J.v.d.Velden

door Kerkenraad v.d. 
Streekgemeente Herv. Kerk Baard

Do. 31 dec. 17.00 - 
19.00

Ophalen oliebollen/
appelflappen Café Baard

Do. 31 dec. 19.30 u Oudjaarsavond door 
ds. R.Veenboer

Kerkenraad v.d. 
Streekgemeente Herv. Kerk Baard

Vr. 01 jan. 00.15 u Nieuwjaarsfuif Café Baard

Vr. 08 jan 20.00 u Competitieklaverjassen Klaverjasclub ”Net te Let” Café Baard

Zon 10 jan 09.30 u Dienst door 
ds.A. Terlouw 

Kerkenraad v.d. 
Streekgemeente Herv. Kerk Baard

Vr. 22 jan. 20.00 u Competitieklaverjassen Klaverjasclub ”Net te Let” Café Baard

Zat. 23 jan. Weekend De oudpapier container 
staat er weer  Ver. van Dorpsbelang Parkeerplaats bij de brug

Do. 28 jan. Volgt
‘Op alle fronten’ door 
Tseard Nauta en Inez 
Timmer

Cult Com.‘In goed begjin’ Dorpshuis Café Baard

Vr. 05 febr. 20.00 u Competitieklaverjassen Klaverjasclub ”Net te Let” Café Baard

Woe. 10 
febr. Op tijd Inleveren kopij Redactie deBaarderkat Kopij bij Anke Roorda of 

debaarderkat@gmail.com

Zat. 13 febr. 16.00 - 
21.00

Reünie kinderkoor de 
Sjongende Pompeblêden 
en Lelielûd

volgt

Vr. 19 febr. 20.00 u Maatklaverjassen Klaverjasclub ”Net te Let” Café Baard

Zon.28 febr. 09.30 u Dienst door 
ds. J.v.d.Velden

Kerkenraad v.d. 
Streekgemeente Herv. Kerk Baard

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


