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Reunie koren

De tiid hald gjin skoft. Haw
jim der ek lêst fan?
Dat je tinke , wêr bliuwt de
tiid.
It is al omtrint maart, de
kâns dat we de redens ûnderbine en
de feart út ride kinne is foarby. De iisferiening wie klear foar de winter. De
kamp stie ûnder wetter, mar it iis wie
krekt noch net sterk genôch. Om jim
noch wol yn in wintersk sfearke te hâlden, kinne jim in moai ferhaal lêze oer
de strange winters fan eartiids.
Wa tinkt dat yn it winterskoft net folle te dwaen is, hat it mis. De enerzjy
kommisje hat mannig hûshaldings
safier krigen om oer te stappen nei
sinneenerzjy. Der binne hiel wat sinnepanelen yn Baard pleatst. Se binne net
oan te slepen.
De Helena’s organisearje twa kear
yn’e moanne in moarn en middei foar
thúsbliuwers fanôf 20 jier.

Het volgende nummer komt uit op 1 juni.
De deadline voor de kopij is 10 mei.
Kopij sturen naar: debaarderkat@gmail.com

De fertelhekse is werom. Der is wer in
prachtige middei organiseare troch in
groep enthûsjaste minsken. De earste
middei wie drok besocht, wa wit hoefolle at der noch komme.
3

As redaksje hat de ien mear
drokte as de oare. Spitich
genoch hat Truus oan joen
gjin tiid mear te haw foar
de Baarder Kat. Troch elts
syn eigen ynbring, komt der alle kearren wer in moaie Kat utroegeljen. Wy
wolle har bedankje foar har ynset en
geselligens.
Yn desimber is de BaarderKat al foar
de tredde kear nomineare foar de bêste frysktalige bydrage oan de doarpssjoernalistyk. Mei dank oan ús Gosse
Grypstra! Mei de nijjiersresepsje koenen we de twadde priis yn untfangst
nimme.
We winskje jim in soad lêsnocht ta!

M
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Leestip van De Baarder LeesClub:

De Baarder Lees Club duikt in
het verleden
Het is alweer een tijd geleden dat wij
het boek “Nu ik dood zal gaan” van
Randy Pausch hebben gelezen.
Iedereen kent wel iemand die in het
verleden of juist nu de strijd aangaat
met kanker.
Gelukkig zijn vele soorten kanker tegenwoordig te genezen maar helaas
zijn er ook nog vele varianten niet te
genezen. Eén zo’n variant is terminale alvleesklierkanker, de ziekte die de
hoofdpersoon van dit boek heeft.
Randy Pausch is een “gewone” man
van in de veertig met drie kinderen,
die op een dag te horen kreeg dat hij
nog maar enkele maanden te leven
had: hij was gediagnosticeerd met terminale alvleesklierkanker. Een paar
weken daarna gaf hij aan de universiteit zijn laatste lezing, the last lecture,
die door haar eenvoud en kracht een
miljoenenpubliek bereikte. Randy gaf
antwoord op de vraag: “Wat zou je
de wereld willen meegeven als je nog
maar één kans had?” Nu ik dood zal
gaan is de uitwerking van deze gedenkwaardige middag, om mensen
4

Oproep filmcyclus

Naar de film in Baard?
In het dorpshuis Café Baard is een goed
breedbeeld projectiescherm geinstalleerd.
Dat willen we goed gaan gebruiken. Niet
alleen voor projecties tijdens lezingen
maar ook voor films.

hoeveel auteursrechten betaald moeten
worden.
Laat even weten of je dit initiatief ziet
zitten, wellicht suggesties hebt of zelf mee
wil doen met de selectie.

Dan zijn de vragen: Voor wie, welke films
en wanneer?

waar ook ter wereld kennis te laten
maken met Randy’s kracht en levenslust. Het is een waardevol document
met een boodschap waar je nog jaren
hoop, inspiratie en kracht uit kunt
putten.
Wil je zijn laatste lezing, last lecture,
die Randy gegeven heeft ook daadwerkelijk zien?
Deze is te vinden via Youtube.com Randy Pausch Last lecture.
Het boek maakt een onuitwisbare
indruk op iedereen die het gelezen
heeft!
Namens de leesclub,
Gert Zeijlemaker M

Namens ‘In Goed Begjin’, Anne-Marije,
Dorothea,Froukje en Ronald M

Wanneer? We denken aan een maandelijkse vaste filmavond. Bijvoorbeeld de
laatste donderdag van de maand,of een
ander moment in goed overleg. Niet in de
zomer.

Reacties naar
‘Toanielferiening In Goed Begjin’
ingoedbegjin@gmail.com

Welke films? Suggesties zeer welkom! We
stellen wel een kleine commissie voor die
met de suggesties en eigen voorstellen tot
een keuze komt en organiseert. We zoeken
enkele mensen met ‘kijk’ op films die in
die selectiecommissie willen meedraaien.
Voor wie? Voor iedereen in en om Baard.
Misschien met een aparte categorie voor
jongeren. Dat laatste kan ook een apart
filmmoment zijn.
Uitzoeken moeten we nog of en zo ja

5
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Nieuws uit de schoolbanken

De Stjelp en de ICT-community
Beste lezers van De Baarder Kat,
Na een geslaagd Kerstfeest en een
heerlijke kerstvakantie begonnen we
het jaar, om het zo maar te zeggen, gek. Eerst was er de gladheid,
waardoor niet alle leerkrachten en
kinderen op school konden komen.
Daarna kwam er nog een flinke
griepgolf. De griep op school behoorlijk huisgehouden, maar gelukkig zijn
we inmiddels al weer een paar weken
fris en fruitig aan het werk!
De kinderen hebben deze weken gewerkt aan het thema ‘Bouw je eigen
stad/ dorp’. Er zijn prachtige huizen
ontworpen, er is nagedacht over een
eventuele uitbreiding van Baard, er
zijn maquettes gebouwd en er is zelfs
een website ontworpen om nieuwe
bewoners wegwijs te maken in dit
mooie dorp.
Portfolio
Naast al activiteiten rondom dit
thema, hebben de kinderen ook aan
hun portfolio gewerkt. Het portfolio
is vernieuwd en wij zijn blij met het
resultaat. In het portfolio laten kinderen werkstukken zien waar zij trots
op zijn en schrijven daarbij wat het
werkstuk bijzonder maakt. Verder
8

worden de vorderingen van de kinderen beschreven en de bevindingen
in de klas. De laatste bladzijde van
het portfolio is leeg. Op deze pagina
kunnen diegenen die het portfolio
hebben gezien een berichtje achterlaten. Wie weet geldt dat ook voor u.
Voortgezet onderwijs
Voor groep 8 breekt nu echt de tijd
aan om zich te gaan oriënteren op het
voortgezet onderwijs! De kinderen
hebben het er maar druk mee. Afgelopen periode bezochten zij dan veel
doe-dagen en informatieavonden.
Erg leuk en soms ook best een beetje
spannend.
Het thema waar de kinderen de komende periode over gaan werken is
‘Verkeer’. Er zijn al weer veel ideeën
over eindproducten. We hebben
onszelf alweer veel vragen gesteld,
waarop we het antwoord willen hebben en naar gaan zoeken. Binnenkort
hebben we een extra instrument om
deze antwoorden te vinden.
ICT-community
De school van Baard kan binnenkort
als één van de eerste scholen van
Gearhing gebruik maken van een

ICT-community. De community
is voor leerlingen een plek waar zij
vragen kunnen stellen, maar ook beantwoorden. Natuurlijk kun je vragen
blijven stellen op school aan je juf/
meester of klasgenootjes. Allen via
deze weg kan je dat nu ook digitaal
doen. Deze kenniskring is veel groter
dan alleen de mensen op school en
dus kun je ook meer antwoorden
krijgen. Wat is er nou mooier om een
antwoord over brood van een bakker
te krijgen?
Het is dus de bedoeling dat ook mensen buiten school zich aansluiten bij
deze community. Denk aan familieleden en… dorpsgenoten!
Mensen die direct betrokken zijn bij
deze community zullen de veiligheid
in de gaten houden en controleren
bijvoorbeeld of er niet digitaal wordt
gepest.
We hopen hier op korte termijn te
kunnen beginnen.
Wij houden u o.a. via de BaarderKat
op de hoogte. Kijk ook eens gerust op
de website of volg ons op Facebook.
U vindt daar o.a. foto’s van de activiteiten op school.
Met vriendelijke groet,
Jetske Hettinga
Locatiecoördinator M

Baardvaria

Op 28 november 2015 zijn
Marjolijn Kremer
en Vincent Glas in
het huwelijksbootje gestapt.
Veel geluk
toegewenst!
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Gezien en ingestuurd door Jan Bijlsma
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Nieuws van de redactie
Yn de prizen...

Afscheid van de redactie

Op 4 jannewaris mocht de redaksje fan de
Baarder Kat út hannen fan boargemaster
Liemburg de twadde priis yn ûntfangst nimme foar de bêst frysktalige doarpsjounalistiek.
Der binne wy fansels tige bliid mei! Dit wie
de tredde kear dat wy yn de nominearre wie-

ne. De Baarder Kat docht goed mei.
De earste priis gong nei de doarpskrante
fan Easterein en de tredde priis nei dy fan
Jorwert.
Takom jier mar wer ris sjen….

Katertje

’t Is al weer een poosje rustig in Baard...
Hoogste tijd voor wat spanning!

De afgelopen tijd heb ik met plezier
meegewerkt aan het tot stand komen
van ons dorpsblad ‘De Baarder Kat’.
Vooral de interviews met Baarder
ondernemers vond ik erg leuk en
leerzaam om te doen.
Helaas moet ik de redactie vanwege
tijdgebrek gaan verlaten.
Enkele jaren geleden heb ik de
internationale ‘Dutch Felt Academy’
opgericht. Deze 2-jarige opleiding
wordt zó goed bezocht dat ik het er
erg druk mee heb. Daarnaast vraagt
mijn werk als kunstenaar steeds meer
van mijn tijd. Dat zijn natuurlijk
allemaal erg positieve ontwikkelingen. Maar, ik werd ook gedwongen
keuzes te maken. Als het ooit weer
wat rustiger wordt...wie weet.
In juni aanstaande studeert onze
eerste groep Dutch Felt Acade-

my-studenten af. U bent van harte
welkom bij de expositie waar hun
werk getoond zal worden:
Expositie afstudeerwerk Dutch Felt
Academy, Tongerwei 4 te Baard:
• Zaterdag 4 juni 2016, van 13.00 tot
17.00 uur.
• Feestelijke opening expositie en
certificaat-uitreiking: zaterdag 4
juni 2016, om 14.00 uur.
• Zondag 5 juni 2016, van 11.00 tot
17.00 uur.
Natuurlijk bent u ook weer van
harte welkom tijdens de Keunstrûte
Littenseradiel, waar ik eigen werk zal
exposeren:
Zaterdag 21 en zondag 22 mei van
11.00 tot 17.00, in het atelier aan
Tongerwei 4 te Baard.
Graag tot ziens!
Truus Huijbregts M

Oproep
Kom jij onze redactie versterken?
Meld je dan aan bij één van de
redactieleden of stuur een mail naar:
debaarderkat@gmail.com
Anke, Betty, Tina, Esther en Gert

Zoals jullie hierboven hebben kunnen lezen, heeft Truus Huijbregts de redactie van
de Baarder kat verlaten. Wij vinden dit erg
jammer, maar begrijpelijk. Truus, bedankt
voor de fijne samenwerking!!!

Nieuw:
oplaadpunten
in Baard...
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Pasen en de haan
Pasen is volgens het christelijk geloof het feest van de opstanding
van Jezus uit de dood. Hoe dat heeft
plaatsgevonden wordt niet beschreven in de bijbel.
Wel is er een uitvoerig ‘verslag’ van
alles wat zich daarvoor afspeelt.
Onze Nederlandse taal heeft daar
een aardig gezegde aan over gehouden: “de haan kraaide driemaal” wat
zoveel wil zeggen als “er is hier iemand aan het liegen!”

niet eens!’ Even later merkte een ander hem op en zei: ‘Jij bent ook één
van hen!’ Maar Petrus zei: ‘Welnee
man, helemaal niet.’ En ongeveer een
uur later zei nog iemand met grote
stelligheid: ‘Ja zeker, die man was ook
in het gezelschap van die Jezus, hij
komt immers ook uit Galilea.’ Maar
Petrus zei: ‘Ik weet niet waar je het
over hebt.’ En op datzelfde moment,
terwijl hij nog sprak, kraaide er een
haan.” (Lukas 22:56)

Als Jezus gevangengenomen is na de
zgn. Judaskus (ook een gezegde dat
duidt op verraad) en weggevoerd,
vragen verschillende mensen aan
zijn leerling Petrus of hij ook niet
tot de volgelingen van die gevangene
hoort: “Een dienstmeisje zag hem bij
het vuur zitten, keek hem strak aan
en zei: ‘Die man hoorde er ook bij!’
Maar hij ontkende het: ‘Ik ken hem

De haan kraaide driemaal
De uitdrukking ‘De haan kraaide
driemaal’ gaat terug op deze drievoudige verloochening van Jezus door
Petrus. Men zegt dit als iemand op
een leugen of een tegenstrijdigheid
wordt betrapt.

De haan neemt zangles
“Het kan beter.” Dat dacht de haan
niet vaak. Daar was hij te trots voor.
Maar soms dacht hij het wel, bijvoorbeeld als hij aan zijn zangstem dacht.
Hij vond dat hij fraai kraaide, maar
het kon beter! Vandaar dat hij bij het
12

de derde keer had gezegd dat hij Jezus niet kende. In de evangeliën van
Lukas, Matteüs en Johannes staat alleen ‘dat er een haan kraaide’ (en niet
hoeveel keer); in het evangelie van
Marcus staat dat de haan tweemaal
kraaide.
Kerktorens en hanen
Op veelal protestantse kerken staat
een haan op de punt van de toren, fier
rechtop, vaak van glanzend materiaal,
soms zichtbaar kraaiend en meestal
meteen bedoeld als windvaan.
Voor het protestantisme ontstond
(1517) stonden er kruizen of bollen
op kerktorens, enerzijds om de wind
te bepalen, maar ook om het kwaad af
te weren ( bollen vergelijkbaar met de
glinsterende ballen in de kerstboom).
De haan op de toren werd het symbool voor Christus. De haan kondigt
de dag aan, de terugkeer van licht na
duisternis – symbool voor leven na de
dood.
In Baard zijn zowel de bol als het kruis

Er staat echter nergens dat de haan
driemaal kraaide toen Petrus voor

begin van het nieuwe jaar zangles
nam bij de kraai. Sinds dat moment
werd het elke ochtend iets vroeger
licht en konden de mensen vroeger
opstaan.
“Zie je wel”, dacht de haan trots, “de
dag kan niet wachten op mijn prachtige ochtendlied. Mijn stem wordt

steeds beter.” Toen het bijna
zomer was vond de haan dat
de kraai hem niets meer kon
leren en stopte met de lessen.
Vanaf dat moment begon de
dag steeds ietsje later. Hoe
fraai de haan ook probeerde
te kraaien, het werd iedere

ochtend iets later licht. Aan
het begin van de winter besloot
hij daarom weer zangles te nemen, dit keer van de ezel. En
ja hoor, vanaf die tijd begon de
dag weer iets vroeger. “Zie je
wel”, zei de haan met de borst
vooruit, “de dag kan niet meer
13

Lees verder op
pagina 14 >>>

wachten op mijn prachtige
ochtendlied. Mijn stem is nog
beter dan eerst. Ik kan wel
weer ophouden met die lessen.”
Ach… het arme beest weet niet
beter!
(overgenomen uit Open Deur,
juni 2015)
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en de haan’
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gebleven en daarbovenop prijkt sinds
vorig jaar een nieuwe haan, omdat de
oude was omgewaaid.
Volksgezegde
De volkswijsheid zegt dat de haan de
dominee aanmoedigt om heldhaftig in de preek tegen de stroom van
de tijd in te gaan, met zijn kop in de
wind. Maar misschien “staat de haan
wel op de kerktoren omdat er anders
geen kip naar de kerk komt!” zo las ik
ergens.
In Baard en omgeving gaan er gelukkig nog wel mensen naar de kerk en
ook zonder kerkgang blijft het verhaal
van opstanding en opstandigheid een
belangrijk gegeven, waar nog niet van
gezegd kan worden dat “geen haan er
meer naar kraait”.
Joke van der Velden M

14

Felix
Folle lok en seine
Yn myn koarte karriêre as
kolumnist ha ik al wol ien ding
leard. De Baarder Kat ferskynt
fjouwer kear yn’ t jier en dat is
ek al hiel wat. Der sit in hûd fol
wurk yn it meitsjen fan sa ‘n
krantsje, wurk wat alle kearen
troch in hantsjefol frijwilligers
oanpakt wurdt. As der ien kear
yn ‘t fearns jier in edysje by jo
op ‘e matte falt dan liket my
dat ek ryklik genôch. Mar dizze
frekwinsje hat fan gefolgen dat
jo stikjesskriuwer eins nea net
botte aktueel wêze kin. Ommers,
as der ris wat bart yn Baard, en
dat docht it faak genôch, dan is
der altyd wol ien dy ‘t dat yn in
omsjen op Facebook slingeret,
mei foto en al. Digibeten en
Facebook-Ferpoffers hoege net
ferstutsen te bliuwen, dy hearre
it nijs yn ‘e regel wol oer de hage,
by it biljerten as op it skoalplein.
It hat dan foar Felix ek net folle
doel om der lang om let nochris
in stikje oer te skriuwen, elk hat
syn sechje al dien en boppedat;
âld nijs is gjin nijs.

Mar dizze kear wol ik fan dat neidiel in
foardiel meitsje.
It sit sa. Alle jierren krij ik fan de baas in
krystpakket. Sa ‘n doaze fol mei hapkes en
snapkes. Guod wat je meast sels net keapje
of dan altyd noch fan in oar merk. Goed
bedoeld fansels, mar ik bin der altyd wat
mei oan. Want ik bin segene mei moai wurk,
fêst wurk, betelle wurk. Dêr hoecht om my
net nochris in kadootsje efteroan. Jou dat
no mar oan immen dy ‘t der ferlet fan hat.
Alle jierren sil ik der wat fan sizze, mar
alle jierren bin ik wer te let, dan is it alwer
desimber. It is krekt de Swartepyte diskusje,
dêr moatte jo net yn de hjerst nochris mei
oankomme.

miljeu fergriemd en binne hûnen en katten
wikenlang fan ’t hynder west. Dat moat toch
oars kinne?
Litte wy, fan ‘t simmer, op dat moaie terraske
fan Jaap en Aggie ris in potsje bier drinke en
it der oer ha. We komme der grif út. Wa ‘t
dat perfoarst wol kin dan sels moai syn jild
yn de Boalserter feart nukke, ik bin der wol
klear mei.
Ik winskje elkenien ta beslút folle lok en seine
yn 2017! Dan bin ik dizze kear moai op tiid

Dêrom is myn stikje dizze kear wòl aktueel.
Soene wy no net, anno 2016, ris ophâlde
kinne mei dy fjoerwurk-flauwekul om
âld en nij hinne? Alle kearen giet der, ek
yn ús doarp, foar in fermogen yn reek op.
Jild wat wy neffens my folle ferstanniger,
folwoeksener en foaral leuker útjaan kinne
oan wat oars, sûnder dêrmei de feestlikheid
tekoart te dwaan. Dêrby besparje wy ús
ek noch in protte lijen. Ek dit jier binne
der wer fingers en eagen knoeid, is der

15
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Boppeseal ta de nok fol

Op 28 jannewaris waard yn Café
Baard de foarstelling Op alle fronten
spiele troch Inez Timmer en doarpsgenoat Tseard Nauta. De boppeseal
wie mei rom 80 besikers ta de nok
fol. It wie in prachtige en ûntroerende
foarstelling.
Foarôfgeand wie der foar de leafhawwers in trijegongenmiel yn it Café en
nei de tiid wie it noch lang gesellich!

Inez Timmer
Deze mooie Paashaas werd getekend door Job

Beste kinderen van Baard,

Ook dit jaar komt de paashaas weer langs in Baard om heel veel paaseitjes
te verstoppen voor jullie. We verwachten hem ergens in Baard, maar de locatie is nog
niet bekend. We hopen jullie allemaal weer te zien om ons te helpen zoeken! Tot dan!
Vriendelijke groet, namens de paashaas,
Lisette en Mathilda.
Tseard Nauta
16
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Tinkend oan Baard....

Oeltsje Velstra fertelt
oer Martha Wieringa
Ik,......Oeltsje Velstra, Bin berne op 23 april 1937 bij pake
en beppe oprit Holt yn Deinum. Heit wie boere-arbeider
en dan binne je in heale nomade. Sân kear bin ik mei ferhuze. Op 12 maaie 1945 kamen we fan it Stienserâldlân
yn Baard te wennen, neist it kafee oan de feart.

Martha Wieringa
tegearre mei de heit
fan Henk Gemser

It die bliken dat ik in grutte efterstân
hie mei de bern fan de Baarder skoalle. Yn Stiens wie in achtmansskoalle,
werfan der gauris mar fjouwer learkrêften beskikber wiene troch sykte en ûnderdûken. Sels bin ik trije
moanne oanien siik west, kinkhoast,
gielsucht en difteritis. Ik koe
lang net meikomme yn alles
en bin nei in
skoftsje in klasse
tebek setten en
dat holp.
It wie sa slim, as
ik him wie mei it
tikboartsjen yn’t
frijkertier wie,
waar ik it net wer
ôf. Stadichoan
bin ik bij de wâl
opklaud.
Dit
is ynformaasje
18

foarôf, want no kom ik bij it doel fan
myn ferhaal.
As je âlder wurde en wêrom sjogge,
wurdt der gauris sein,.....froeger dan
wie dat en dat better. No ien ding is
wis, de winters wiene better en bytiden lang. Yn de acht jier dat ik yn
Baard op skoalle sitten ha, ha we fjouwer kear skoalhurdriden hân. Trije
kear haw ik wûn en ien kear, nei fjouwer ritten twadde. Dan kom je dêrnei
bij de jonges. Sa wie der yn Littens in
jongersriderij mei as priis in polshorloazje. Der wiene rom 50 jonges op ta
kaam. Ik sneuvele yn de tredde omloop. Chris Oostenbrug wûn it klokje.
Ik tocht, wol ik meidwaan dan moat
ik traine. Ik wie doe yn Baard yn de
kost by Hielke en Trientsje Broersma
en gong op in jûn draven fan Baard
nei Littens. Krekt bûten de buorren
kaam ik yn’t donker immen tsjin, wêrfan ik aardich skrok. It die bliken dat
it Martha Wieringa wie, dy’t har training hân hie.
Martha wurke bij notaris v.d. Hem
yn Jorwert en doe se de oare deis nei
it wurk gie, is se oan west bij myn
kosthûs mei it boadskip, as Oeltsje
wer traine wol, moat hij mij mar oanhelje, kinne we moai tegearre. Dat is
oangien. Yn de hjerst, fjouwer, soms
fiif jûnen yn de wike. It moast slim
min waar wêze as we net gongen. Dit
ha we trije jier folhâlden. In fjirtjin

dagen letter is Sjerp Wassenaar der ek
bij kaam. Martha hie as trainer de heit
fan Henk Gemser ut Frentsjer. Mei dy
kennis hiene wij ús foardiel. Martha
wie sa fluch, it hat hast trije moanne
duorre, foar’t wij fan peal ta peal berinne koene. Mei dizze ûndergrûn hawwe Sjerp en ik gauris in priis wûn. In
bysûndere loop wol ik neame.
Yn 1956 wie it Nederlâns Kampioensskip foar froulju yn Veenoord-Nij
Amsterdam. Winkelman Jehannes
Dykstra hie in âlde bestelauto, (in
omboude lykauto) wêr’t hij de boer
mei op gong mei tou, lear en izerwaren. Dat alles der ut, sinesapelkisten
mei planken der yn en sa hiene we in
supportersbus.
Mei in man as tsien nei Veenoard. Yn
Steggerda-Pipergea binne Sjerp en ik
útstapt. Wij moasten fan dêr liftsjend
nei Boyl, wer’t in juniorenwedstriid
wie. We sieten moai yn de list, Sjerp
waar tredde en moast yn de finale
tsjin Bertus Bijlstra fan de Jouwer. Yn
ritten wie Bertus mij de baas. Ús dei
wie goed en doe wer liftsjend wêrom
nei it kafee oan de strjitwei.
Hjir ha wij wachte oan’t sawat njoggen oere, doe pas kaam de auto.
Feestlike stimming, want Martha wie
Ned. Kamp. wurden. Mar doe......, de
auto hie gjin ferwaarming en it frear
in graad as fyftjin. It wie stapfoet

Martha Wieringa
tegearre mei
harren broer
Wabe Wieringa

ride en bytiden stopje om de ruten
te skrabjen. De byrider die oars net
as rutenpoetse. Efteryn wie it dak
net beklaaid, troch de asem siet der
wol sa’n fjouwer sintimeter iis tsjin
it dak. Om rom alve oere kamen we
oan yn Baard. De âldelju en famylje
deaûngerêst. Yn dy tiid wiene der gjin
mobyltsjes. Mar ien ding wie wis.......
Baard stie op de kaart!

Martha Wieringa, *10-06-1935 + 03-08-2008
2 kear Ned. Kamp.
2 kear Fries Kamp.
2 kear Gouden Bal Ljouwert
Sjerp en ik ha in protte te tankjen oan dizze
lytse........Grutte faam.
Oeltsje Velstra M
19
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Geslaagde reünie van
kinderkoor & jongerenkoor in Baard
Zaterdag 13 februari werd gevierd dat
het kinderkoor de sjongende pompeblêden en het jongerenkoor lelielûd al
weer 20 jaar actief zijn!
’s Middags was er een feestelijk programma in de kerk van Baard met
beide koren, pianist Wiebe Kaspers
en natuurlijk dirigent en oprichtster
van dit alles Martijn van Dongen.
’s Avonds werd er in het atelier van
Anke Söhne heerlijk gegeten en samen verder gemusiceerd op het open
podium door jong en oud.
Het kinderkoor & jongerenkoor gaan
onder leiding van Martijn vol enthousiasme door. Nieuwe leden zijn van
harte welkom. Zodat we zingend de
volgende 20 jaar in kunnen gaan!

20
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Doarpsbelang Baard

In soad berikt, de lêste jierren
Yn it desembernûmer fan de Baarder Kat hawwe jimme
lêze kinnen dat der yn 2015 hiel wat beweging west hat
yn Baard. Dêr binne wy as Doarpsbelang fansels tige wiis
mei en wy hoopje dat dat yn 2016 trochsette sil.

Yn elts gefal hawwe in soad Baarders
al ûntdekt dat Café Baard mear is as
in gewoane doarpskroech, mar dat
je der ek ferskuorrend lekkere spare-ribs en oare gerjochten ite kinne. It
sit regelmjittich fol mei iters. Blykber
binne Baarders wol aardich romantysk, want op Valentijnsdei wie it sa
drok dat wy wachtsje moasten oan’t
de betide iters klear wiene, foardat wy
oan tafel koene.
Ek de boppeseal is no hielendal yn
gebrûk. Op 28 jannewaris koe it nije,
demontabele poadium ynwijd wurde
mei de foarstelling “Op alle fronten”.
In prachtich en oangripend ferhaal
oer it libben fan Lala Andersen dat
hiel moai spile waard troch Inez
Timmer mei begelieding fan us eigen
Tjeard Nauta. Wy witte net as it oan
de reklamekampanje fan de toanielferiening lei of oan de populariteit fan
Tsjeard, mar de seal wie folslein útferkocht. Jaap en Aggie hiene berekkene
22

dat der maksimaal 75 minsken sitte
koene, mar úteinlik hawwe der noch
in pear mear west .
Yn febrewaris hat de Fertelheks foar
it earst yn jierren wer optreden yn
Baard. Blykber wiene de Baarders har
noch net fergetten, want de boppeseal
siet wer grôtfol mei 41 bern en 35 âlden, dy’t in prachtige middei belibbe ha. Moai dat soks no wer oppakt
wurdt.
Binnendoar wie der dus fan alles te
belibjen yn de ôfrûne wiken, mar
bûten wie dat in stik minder. Fansels
hat it KEG (Krystbeam Ereksje Genoatskip) wer goed wurk levere mei
it opsetten en delheljen fan de krystbeam, mar fierder wie der net folle
aksje op de Kamp. It fjild hat even
ûnder wetter stien, mar it winterke
wie krekt te koart. Der lei wol in pear
sintimeter iis, mar dat wie net genôch
om fertroud ride te kinnen. Spitich.
Yn 2014 ha wy mei ynbring fan jimme
allegearre de de Doarpsfyzje 2014 –
2025 opsteld. As je dat dan op papier
sette freegje je je wolris ôf of wat der
fan telâne komme sil. In soad punten

en doelstellingen ut de fyzje binnen
lykwols yntusken al realisearre of yn
gong setten, lykas:
• Doarpshûs fan en foar alle Baarders:
mei de ynset fan in soad frijwilligers is it yn 2015 hielendal opknapt
en mei de nije útbaters binnen dúdlike ôfspraken makke oer it brûken
fan de boppeseal. Alle ferieningen
kinne der gebrûk fan meitsje.
• Rommere iepeningstiden café: Op
de moandeis en tiisdeis nei is it café
altyd iepen fan moarns oan’t jûns.
Baarders en foarbygongers kinne
no moarns ek al in bakje kofje krije
of foar de lunch yn it café terjochte.
Wy hoopje fansels dat yn de simmer
ek oerdei wer gasten op it terras in
bakje kofje of drankje nimme sille.
• Café as sintraal moetingsplak: de
aktiviteitenkommisje organisearret
regelmjittich in kofje moarn of soos
middei mei alderhande aktiviteiten.
Dêr binne hieltyd mear Baarders te
finen.
• Oplaadpunt foar elektryske fytsen:
Nei it nedige graafwurk koe us eigen Baarder elektrisien it oplaadpunt montearre. No noch even it
boerd ophingje, sadat de fytsers fan
it fytspaad ôf sjen kinne dat se yn
Baard oplade kinne.
• Dekemastins as toeristyske trekpleister: safier is it noch net, wol is
de kommisje no drok mei it oanfreegjen fan subsydzjes foar in yn-

formaasjeboerd oer de Dekemastins.
• Ophaalbrêge herstelle: der is troch
de kommisje al wer in pear kear
oerlis west mei de Provinsje Fryslân en mei de gemeente. Men is
net negatyf, omdat de brêge wol
hast renovearre of ferfongen wurde
moat. Mar de amtlike mûnen ha tiid
nedich, dus wy moatte de kommisje
noch wat tiid gunne yn dit proses.
• Baard griener en fersoargder: neist
de minsken dy’t der foar soargje dat
der yn de simmer blombakken mei
geraniums komme te hingjen sil
no ek in groep soargje dat de plôken bijenlint by de ynfalswegen fan
Baard ûnderhâlden wurde sil.
• Ferkearsfeiligens: nei’t Doarpsbelang en de ferkearskommisje der
meardere kearen by de gemeente
op oantrune hawwe is yn febrewaris de stoepe klearmakke tusken
de Mennistefjowere en de brêge yn
de Tongerwei. De bern kinne no
in stik fertrouder nei skoalle of it
doarp rinne.
• Nijbouplan ôfrûnje: it soe wat eigenwiis wêze om te sizzen dat it troch
de Doarpsfyzje komt, mar wy binne der bliid mei dat der wer boud
wurdt. De nije bewenners binne
fansels tige wolkom yn Baard.
• Bydrage leverje oan duorsume
enerzjy: út de kommisje is de energiekoöperaasje Grieneko opsetten
en yntusken hawwe in soad Baar23
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Doarpsbelang Baard (vervolg)
ders al sinnepanielen op it dak en/
of stappe se oer op duorsume, lokaal opwekke stroom
Sa sjogge je mar dat der in soad te
berikken is as je meienoar mooglikheden en doelstellingen beneame
en dêr ek daadwerklik mei oan de

slach geane. Yn it foarste plak ha wy
dêr enthousiaste frijwilligers foar
nedich, dy’t ek trochsette as it even
heakket. As wy sjogge wat der yn de
lêste jierren berikt is, sit dat yn Baard
wol goed en ik wol myn wurdearring
en tank foar al dizze frijwilligers hjir
nochris útsprekke. M

WetensBaardigheden
Dit bericht komt uit de Leeuwarder Courant van
18 december 2015. Merkbaardig, toch?

Haal de strandstoelen, zonnebrand en je
zwembroek alvast van zolder, want het
thema voor de Merke van 2016 is “Baard
on the Beach”.
De merkecommissie is al druk bezig om
een leuk en gevarieerd programma samen
te stellen. Wij hebben er zin in…
We hopen dit jaar weer een programma
als vanouds neer te zetten, met terugkerende klassiekers als de puzzelrit maar
natuurlijk ook nieuwe activiteiten die we

24

later verklappen.
Tegelijkertijd een extra oproep, wie heeft
er zin om ons als erg kleine commissie te
assisteren met een deeltaak Wij zouden
met elk beetje hulp erg geholpen zijn. Laat
het ons even weten. In het voorjaar zal het
programma bij iedereen op de deurmat
vallen.
Groet,
Susan, Johannes, Ronald, Jeroen

25
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Berichtje van Stichting Dorpshuis
Het is alweer een paar maanden geleden dat het café/dorpshuis geopend
is, het café was klaar en de bovenzaal
zo goed als. De kamer naast het
toneel wilden we als bestuurskamer
gebruiken en nadat mits december
de kunststofkozijnen in de kamer
waren geplaatst kon er geverfd worden en laminaat gelegd worden. Eind
december hebben die werkzaamheden plaatsgevonden. Klaas Bouma,
Wolter Zoetendal, Dorothee Deelstra
en Gabe Schaaf zijn weer menig
uurtje aan het schuren en schilderen
geweest en als laatste is het lami-

Op dinsdag 26 april organiseert de oudercommissie
van De Stjelp in Baard de Koningsnacht.
Een primeur voor Littenseradiel en een feest voor
iedereen!
De bovenzaal van Café Baard wordt omgetoverd tot
‘oranjerie’ en de oranjebittertjes staan klaar.
Dj Willem de eerste zorgt hoogstpersoonlijk voor
all-round muziek.
De oudercommissie organiseert dit feest om haar
kas aan te vullen zodat er voor leerlingen van De
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naat gelegd. In een gedeelte van de
bestuurskamer willen we het podium
opbergen. We gaan nu uitzoeken hoe
de podiumdelen het best kunnen
worden opgeborgen en we gaan nog
een keukenblok plaatsen. Dan is het
een ruimte waar kleinere bijeenkomsten en vergaderingen kunnen
worden gehouden. Tevens kan de
kamer als kleed- en schminkkamer
fungeren.
Om nog even op de bovenzaal terug
te komen: hoe mooi het er ook uit
ziet, we zijn nog niet tevreden over
de akoestiek in de zaal en tevens
is de gehorigheid een probleem.
Deze twee punten hebben onze volle

Stjelp extra activiteiten op het gebied
van kunst, cultuur, uitjes, schoolreisjes
en schoolfeesten kunnen worden georganiseerd. De opbrengst van dit gezellige
avondje vloeit terug naar school.
Komt daarom allen en zegt het voort!

aandacht. Daarnaast zijn er kleinere
problemen geweest (loslaten tegels
in keuken en lekkage) die inmiddels
zijn opgelost.
Voor het komende voorjaar hebben
we al wat klussen staan die we samen
met vrijwilligers willen doen en zijn
we van plan de verenigingen uit te
nodigen om bij te praten.
Kortom, er is al veel gedaan, maar we
vinden dat het nog beter kan en daar
werken we aan. M

Wat: 		
Koningsnacht
Waar: 		
bovenzaal Café Baard
Wanneer:
26 april 2016
Tijdstip:
vanaf 21.00 uur
Dresscode:
wordt gewaardeerd,
		niet verplicht
Entree: 		
5 euro per persoon
Drankjes:
voor eigen rekening

27
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Heel Baard bakt

Amandel citroencake
Recept voor kleine tulband of
cakevorm van 20 cm
• 115 gr roomboter
• 100 gram suiker (of minder)
• 4 eieren
• 180 gr fijn gemalen amandelen (in
de supermarkt kun je het gemalen
kopen, maar op de markt koop ik
halve amandelen, die ik zelf maal)
• geraspte schil van 1 hele citroen
• 125 gr zelfrijzendbakmeel
• poedersuiker
• sap van een citroen + 75 gr suiker
• 225 gr poedersuiker + 1 el citroensap
• boter om in te vetten
• ter decoratie: viooltjes

Pasen is weer in aantocht, dat gaat fijn samen met het maarts
viooltje. Zij zullen hun gezichtjes dit jaar wellicht wat eerder laten
zien, door de zachte winter die bijna achter ons ligt. Je kunt er
mooi mee decoreren en je kunt de bloemen van viooltjes gewoon
eten. Ze zijn bovendien geneeskrachtig. Zo helpen ze tegen eczeem
en alle soorten huiduitslag of jeuk, daarnaast werken ze ook
vochtafdrijvend en ontstekingsremmend. Dat zijn natuurlijk leuke
weetjes, maar ze zijn vooral heel mooi om te zien en van een wat
‘saaie’ cake maak je hiermee een plaatje!

28

Verwarm de oven voor op 160 graden. Vet de cake- of tulbandvorm in
met boter en bestuif met 1 eetlepel
bloem. Zorg dat alle ingrediënten op
kamertemperatuur zijn.
Klop de boter met de suiker luchtig
en romig (beter langer kloppen dan
te kort).
Klop één voor één de eieren toe en
wacht met het volgende ei tot het
voorgaande ei is opgenomen. Spatel
de gemalen amandelen, gezeefde
bloem en citroenrasp door het
boter-eimengsel. Schep het beslag in

de ingevette vorm en zet de bakvorm
iets onder het midden de warme
oven. Bak de cake in ongeveer 60
minuten lichtbruin en gaar.
Controleer na 50 minuten de gaarheid door met een satéstokje in de
cake te prikken. Als deze droog uit de
cake komt, is de cake klaar. Laat de
cake even in de vorm staan en stort
hem daarna op een taartrooster om
verder af te koelen.
Maak de citroensiroop door de suiker en het citroensap in een pannetje
te koken tot alle suiker is opgelost.
Prik in de iets afgekoelde cake gaatjes
met een cocktailprikker en sprenkel
de siroop erover.
Maak het glazuur door een el
citroensap door de poedersuiker te
roeren. Er moet een dik vloeibaar
papje ontstaan. Giet
het glazuur over de
cake en laat dit
mooi afdruipen.
Decoreer met
echte viooltjes en
paaseitjes.
Esther M
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Huiskamerconcert in de Mennistentsjerke 10 april 2016

Martijn van Dongen
op diverse blokfluiten
Op zondag
10 april 2016
zetten we onze
“kerkdeur” open
voor iedereen
die van muziek
houdt. Martijn
van Dongen,
onze dorpsgenoot,
bekend blokfluitiste
en koordirigente, zal
met een veelzijdig
programma voor
solo-blokfluit een
concert komen geven
van 16 – 17 uur.
Iedereen is welkom, maar we
kunnen slechts 40 mensen bergen,
want anders gaat de accoustiek erop
achteruit. Dus wie het leuk vindt om
te komen, moet dat wel van te voren
opgeven ook i.v.m. de inkoop van
koffie/thee vooraf en een hapje en
drankje na afloop van het concert.
Als raamwerk kunnen we luisteren
naar een viertal fantasieën van G.Ph.
Telemann
(1681-1767) die worden afgewisseld
door een drietal andere werken: een
30

suite in galante Franse barokstijl van
J.B. de Boismortier (1682-1765),
een hemelse melodie Amarilli mia
Bella van J. van Eyck (1590-1657) en
centraal in het programma Meditation van R. Hirose (1930-2008). Dit
laatste werk is gebaseerd op muziek
voor een Japanse fluit (chakuhachi)
en vormt een flink contrast met de
andere werken.
Martijn zal op verschillende blokfluiten spelen waarvan de meeste
gebouwd zijn door de in Friesland
woonachtige Hans Nieuwland.
Het concert is gratis.
U kunt zich tot 5 april 2016 opgeven
op: ds.jvdvelden@planet.nl en als er
40 opgaves zijn, dan vist u achter het
net. Dus snel opgeven is het beste.
Als het gewaardeerd wordt willen we
in het najaar nogmaals een huisconcert houden.
Welkom op zondag 10 april 2016
vanaf 15.30 uur in de Mennistentsjerke, Harmen Sytstrawei 25 te
Baard voor Martijn van Dongen,
blokfluitconcert.
Ronald en Joke M

VOORSTELBAARD

Geachte inwoners van
Baard en Omgeving,

O

p verzoek van de Baarder kat introduceer ik mij hierbij (vanaf 1-8-2015)
als nieuwe inwoner van Baard. Geen piep of
middelbare leeftijd meer zijnde doch als een
80 plusser!

Die prachtige bovenzaal, overdag helemaal
ongebruikt. Dat moet toch anders kunnen.
En zo ontstond het idee bewegingslessen
te gaan geven, geen hardlopen voor de
buitengewoon sportieve inwoners, maar
gezellig ‘bewegen op muziek’. Ik zei nog zo:
een BOMmetje.

Komende van Naarden (40 jaar gewoond)
ben ik na het overlijden van mijn vrouw op
uitnodiging van mijn dochter en schoonzoon
(Karen en Ben Mors) bij hen ingetrokken.
Ik bewoon thans het bovendeel van hun
woonboerderij.
De overgang was groot, doch gezien mijn
hobby’s, zoals tuinieren, fietsen en mijn 16
kwadraat (zeilboot) die ik van het Gooimeer
mee naar het Sneekermeer verhuisde, moet
de overstap te verwerken zijn.

Het accent moet liggen op het elkaar treffen
in de bovenzaal, makkelijke kleding aan
en een uurtje heerlijk bewegen op muziek,
terwijl er gewerkt wordt aan gewrichten
en spieren. Coördinatie, beweeglijkheid,
kracht, ontspanning staan centraal.
Van het een kwam het ander en nu is er
iemand die het heel leuk vindt om deze
bewegingslessen te verzorgen; in eerste
instantie aan een groepje dames, indien er
meer belangstelling is kan dit uitgebreid
worden.

Na mijn middelbare schoolopleiding ben ik in
de levensmiddelenbranche terecht gekomen.
Na 15 jaar “Schuitema” (destijds de grootste
levensmiddelen groothandel van Nederland)
waar ik hoofd inkoop was, ben ik overgestapt
naar de SHV (Steenkolen Handels Vereniging) om belast te worden met het opzetten
van de MAKRO vestigingen in eerste instantie Nederland, later België, Spanje, Zuid
Afrika, Engeland en Brazilië.

Ik neem de vrijheid haar aan u voor te
stellen:
‘Mijn naam is Muccia en ik woon sinds 7
maanden in Lollum. Ik ben Zwitserse en
daar heb ik 30 jaar een eigen SHIATZU
praktijk gehad en gaf ik meer dan 40 jaar
bewegingsles. In mijn klas had ik mensen
van 20 tot 70 jaar; wij deden oefeningen om

Als nieuw ingezetene hoop ik nog meerdere
jaren van uw gemeente te mogen genieten.
Hartelijke groet,
Jaap Veenstra

Lees verder op pagina 32 >
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Vervolg ‘Bewegen Op
Muziek’
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de spieren te versterken en om lenig
te blijven.
De oefeningen zijn niet prestatie-gericht maar het gaat om een – zoals
Muccia zegt- vriendelijke omgang
met je eigen lichaam, de eigen
grenzen op te zoeken, in beweging
blijven en daarbij plezier hebben met
elkaar. Kortom: het gaat om vitalteit!
Alle oefeningen worden begeleid
door passende muziek. Graag geef
ik een gratis proefles op 24 februari
om 10 uur in het Café Baard, daarna
kunnen we aansluitend met een
kopje koffie of thee over de verdere
mogelijkheden praten. Ik verheug

me er op met u te werken’.
Het zou leuk zijn als we hier in ons
eigen dorp zoiets kunnen opzetten.
Belangstellenden uit andere dorpen
zijn natuurlijk ook welkom.
Indien u zin heeft in een ochtendje
‘bom’men, wilt u dan contact opnemen met Aukje Bergwerff, telefoon
0517-341600 of 06-83247416.
We gaan eens kijken of we deze activiteit van de grond kunnen krijgen.
In ieder geval tot donderdag de
24ste! Of anders later!
Aukje Bergwerff M

Help de ijsvereniging

de activiteiten in Baard gaan maar
door.

en wij vragen een bijdrage van
€ 1.00 per keer(om materiaal te
kopen en andere leuke dingen van
te doen)
de doemiddag is ieder derde dinsdag van de maand om 14.00 uur.

zo hebben wij de Helena’s iedere
eerste donderdag morgen van de
maand koffie/thee morgen om
10.30 uur.

het is altijd weer een verassing wat
we gaan doen

wij zeggen voor de thuisblijvers oftewel voor iedereen vanaf 20 jaar.

zo hebben we al een keer geknutseld en zijn we aan het sjoelen
geweest

onder een genot van een lekker
bakje worden er al gauw verhalen
verteld of vragen gesteld, die we
dan weer met elkaar proberen op
te lossen

en met het sjoelen is Janke Posseth
1e geworden nogmaals gefeliciteerd en we hopen dat de prijs
lekker gesmaakt heeft.

door eventuele andere comités uit
te nodigen op de koffie.

Beste Baarders,

Onze vraag aan jullie: spaar zoveel mogelijk
sponsor munten voor onze club.
Alvast bedankt.
Namens de IJsvereniging,
Elze Pijlman

De Jeugd Sponsor Actie van de Poiesz is
weer begonnen! (8 februari t/m 3 april)
Baard doet dit jaar mee met de IJsvereniging.
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ook is het mogelijk om dingen te
laten zien of een handwerkje mee
te nemen.

ook hier vragen wij een bijdrage
van €1.00 (om materiaal te kopen
en andere leuke dingen van te
doen)

uiteraard alles mag mits in overleg.

we zien jullie graag !!!!!!!!!!!

de koffie/thee kost € 1.00 per bakje

de HELENA’S
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praktijk naar en van
Mantgum gebeld kan
worden.
Met ingang van februari is dokter Tjerk
Hoekstra weer begonnen met spreekuur.
Dokter Lennart Bergwerff - junior- werkt nu
op de woensdagen; verder neemt hij waar in
een praktijk in Workum. In de maanden december en januari verving hij dokter Hoekstra
en draaide spreekuur in Mantgum. Sommigen
van u kennen nog dat roodharige jochie van
kaatsveld, voetballen of het loonbedrijf waar hij
in zijn vrije tijd werkte, nu is hij een serieuze
beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.
Voor u is dat even wennen maar als ouders
zijn wij natuurlijk ‘tige grutsk’ .

U spreekt
met de praktijk van….
Geduld is een schone zaak: Dat zeg je wel als je
ergens lang op moet wachten. En dat het wachten loont. Maar in de tussentijd kun je er wel
raar van worden, wachten duurt altijd te lang.
Dat gevoel zullen vele bellers ervaren hebben
die de afgelopen tijd onze praktijk probeerden
te bellen. Een nieuw systeem met een wachtrij,
een keuzemenu, wachten, wachten en dan er
alsnog uitgegooid worden. Geduld? Om gek
van te worden!
En natuurlijk niet de bedoeling van deze vernieuwingen. Op personeel gebied hebben we in
de drukste uren tussen 8 en 10 twee doktersassistentes aan de telefoon zitten om uw (korte)
vragen te beantwoorden en met u afspraken te
maken. Voor uitslagen kunt u beter na 11 uur
bellen. Onderling doorverbinden en zodoende
ruggenspraak houden is ook nog lastig. Aan
nieuwe toestellen moet iedereen wennen, en
daarvoor geldt dan weer: geduld is een schone
zaak.

Iedereen vraagt naar onze toekomstplannen, wij werken voorlopig door, zolang onze
gezondheid dat toe staat. In april van dit jaar is
het 35 jaar geleden dat mijn man zijn huisartsenbul ontving. En de plannen van onze zoon?
Deze zijn nog niet helemaal duidelijk.
Groot nieuws is de geboorte van Rosalinde Valerie: Debora is bevallen van haar derde kindje.
Zij is tot september afwezig. Wij hebben twee
vervangsters voor haar, nl. Janet de Groot en
Jessica Rutten. Beide dames zijn doktersassistente en nemen de telefoon op om uw vragen te
beantwoorden en de administratie te doen.

Natuurlijk wordt er achter de schermen hard
gewerkt om de ochtendspits goed te laten verlopen. De assistentes doen geweldig hun best,
maar de bereikbaarheid van de praktijk is op
dit moment niet wat het geweest en dit komt
door het nieuwe telefoonsysteem. Wat wel als
vooruitgang ervaren wordt is dat er binnen de

Nog meer nieuws: per 1 maart verhuist het
consultatie bureau van Winsum naar onze
praktijkruimte in Mantgum. Zij gaan de ruimte
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voor een middagdeel huren en we zijn blij hen te mogen
huisvesten. Vroeger behoorde de jeugdzorg bij het werk
van de huisarts; nu komen ze weer terug in ‘de praktijk’.
Om de ruimte kindproof te maken heeft Jaap Groen
aanpassingen gemaakt in de spreekkamers en een
prachtig hekje geplaatst bij de balie, het zijn drie kindjes
die hand-in-hand staan. Zijn het ‘ Horen, Zien en
Zwijgen’?
In de vorige ‘Baarder Kat’ praatte ik u bij over de griep
en het vaccinatieprogramma. Ook over het nut van
de griepprik. Nu de winter aardig gevorderd is heeft
de griep behoorlijk om zich heen gegrepen en vooral
jongeren zijn flink ziek geweest. Er waren zelfs ziekenhuisopnames, met complicaties als longontsteking. De
categorie die deelneemt aan het vaccinatieprogramma
was ditmaal goed beschermd, dat mag ook wel eens
gezegd worden. Een simpele maar effectieve voorzorgsmaatregel voor al die anderen tegen de verspreiding van
het griepvirus is regelmatig je handen wassen. Het virus
kan via je handen overgedragen worden, de deurknop,
een zakdoek, een handdruk. Zo kan iedereen helpen de
griepepidemie terug te dringen.
Tenslotte: in de wachtruimte in Mantgum hangen nu
schilderijen van mevrouw TineTerpstra –Langhout van
Wjelsryp. Indien u belangstelling heeft voor een van
haar werken kunt u contact opnemen met mevrouw
Terpstra. Jeltje Osinga van Winsum heeft eerder met
haar schilderijen de ruimte opgefleurd en zelfs enkele
opdrachten gekregen. Wilt u ook eens exposeren in
onze praktijk neemt u dan contact met ons op. Misschien moet u even wachten, maar u weet… Geduld is
een schone zaak!
Aukje Bergwerff- de Boer M
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Baardata
Zon. 28 febr.

09.30 u

Dienst door ds. J.v.d.Velden

Kerkenraad v.d.
Streekgemeente

Herv. Kerk Baard

Don. 03 mrt.

10.30 u

Koffie/thee ochtend

Act. Comm. “de Helena’s”

Café Baard

Vr. 04 mrt.

20.00 u

Competitieklaverjassen

Klaverjasclub ”Net te Let”

Café Baard

Di. 15 mrt.

14.00 u

Doemiddag

Act. Comm. “de Helena’s”

Café Baard

Vr. 18 mrt.

20.00 u

Competitieklaverjassen

Klaverjasclub ”Net te Let”

Café Baard

Zat. 19 mrt.

weekend

De oudpapiercontainer staat
er weer

Ver. van Dorpsbelang

Parkeerplaats bij de
brug

Don. 24 mrt.

19.30 u

Witte donderdag door ds.
J.v.d.Velden

Kerkenraad v.d.
Streekgemeente.

Herv. Kerk Baard

Vr. 01 april

20.00 u

Competitieklaverjassen

Klaverjasclub ”Net te Let”

Café Baard

Don. 07
april

10.30 u

Koffie/thee ochtend

Act. Comm. “de Helena’s”

Café Baard

Zon. 10 april

15.30 u

Huiskamerconcert bij Ronald
en Joke

Martijn van Dongen

Mennistentsjerke, H.
Sytstrawei 25

Vr. 15 april

20.00 u

Maatklaverjassen

Klaverjasclub ”Net te Let”

Café Baard

Di. 19 april

14.00 u

Doemiddag

Act. Comm. “de Helena’s”

Café Baard
Herv. Kerk Baard

Zon. 24 april

09.30 u

Dienst door ds. H.Post-Knol

Kerkenraad v.d.
Streekgemeente

Di. 26 april

vanaf
21.00 u

Koningsnacht

O.R. de Stjelp

Bovenzaal café Baard

Don. 05 mei

10.30 u

Speciale koffie/thee ochtend

Act. Comm. “de Helena’s”

Café Baard

Zat. 7 mei

weekend

De oudpapiercont. staat er
weer

Ver. van Dorpsbelang

Parkeerplaats bij de
brug

Di. 10 mei

op tijd

Inleveren kopij

Redactie deBaarderKat

Kopij bij Anke Roorda
of debaarderkat@
gmail.com

Di. 17 mei

14.00 u

Doemiddag

Act. Comm. “de Helena’s”

Café Baard

Zat. 21 mei

11.00
-17.00 u

Keunstrûte Littenseradiel

Gem. Littenseradiel

Zon. 22 mei

11.00
-17.00 u

Keunstrûte Littenseradiel

Gem. Littenseradiel

Zon. 22 mei

09.30 u

Dienst door ds. J. Bakker

Kerkenraad v.d.
Streekgemeente

Herv. Kerk Baard

Don. 26 mei

volgt

Tuskengearkomste

Ver. van Dorpsbelang

Bovenzaal cafë Baard

Zat. 04 juni

13.00 –
17.00 u

Expositie afstudeerwerk

Dutch Felt Academy

Atelier Filt Viltwerk
Tongerwei 4

Zon. 05 juni

11.00 –
17.00 u

Expositie afstudeerwerk

Dutch Felt Academy

Atelier Filt Viltwerk
Tongerwei 4

Do. 09 t/m
11 juni

volgt

Merke ‘Baard on the beach’

Merkecommissie

