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Redactioneel

It foarjier wol kwa moai waar mar net 
echt úteinsette. Miskien dat de simmer 
wol better wurdt, mei lange soele 
jûnen yn ’e tún ûnder it genot fan in 
drankje en dêrby de barbecue oan. 
Alfêst plannen meitsje foar de sim-
merfakânsje as neigenietsje hjirfan.

De bern fan De Stjelp ha der al in 
hiele reis op sitten. Sy binne de wrâld 
rûn west mei it tema “De Gele Ballon” 
Ek binne sy al yn it nije Wild Lands 
Zoo west yn Emmen. Wa wit komme 
Joop en José de ‘big five’ ek wol tsjin 
yn harren reis troch Afrika. It earste 
diel fan it reisferslach kinne jimme 

fierderop yn dizze 
kat lêze.

Mar foar dat we 
allegearre wer 
útfleane ha we earst 
noch wat aksje hjir 
yn Baerd. Sa binne 
bygelyks de keatsers 
alwer fanatyk be-
gûn. Elkenien die in 
baltsje slaan wol kin 
syn/har hert ophelje 
yn de trainingen en 
de kompetysje. Ek 
de merke stiet wer 

foar de doar. Dit jier hielendal yn it 
teken fan de simmer, oftewol Baard on 
the Beach! 
Wat ek sa moai is, is dat der inkelde 
entûsjastelingen binne die Baerd wer 
op de kaart sette wolle. Jawis en wol 
mei it Iepen Kampioenskip Ielrikjen. 
Dat wurdt fêst in hiel gesellige dei.

Koartsein, mei dizze Baarder Kat 
komme we al wat yn de simmers-
ke sfear. Wy winskje jimme in 
protte waarmte en in soad lê-
snocht de kommende simmer.                                                          
M

Inhoudsopgave

Het volgende nummer komt uit op 1 september. 
De deadline voor de kopij is 15 augustus.
Kopij sturen naar: debaarderkat@gmail.com

Redactioneel 3

Baarder LeesClub 4

Collecte 4

Verhuisbaard 4

Merke 2016 5

Katertje 5

Verslag Dorpsbelang 6

Oproep 8

Pinksteren 8

Verslag van de Brugcommissie 10

Nieuws van Stichting Dorpshuis 11

WetensBaardigheden 11

Reisverslag Afrika (deel 1) 12

Van de Paashaas 15

Biljartclub On Tour 16

Felix 17

Heel Baard brouwt 18

Verslag Dekemastinsmonument 19

Rûnom Baard 20

Tonielferiening 22

Jeugdsoos 22

Oorlogsjaren in Baard 23

Grieneko: zonnepanelen 25

Nieuws van de Stjelp 26

Nieuws uit de praktijk 28

Kaatsvereniging 30

Bewegen op muziek 32

Palingroken 32

'n Lintje voor Aukje 34

Bedankje Aukje 37

De Helena’s 38

IJsvereniging 38

Colofon 39

Baardata 40



De Baarder Kat - Jaargang 18 - nummer 2 - juni 2016 De Baarder Kat - Jaargang 18 - nummer 2 - juni 2016

4 5

Leestip van De Baarder LeesClub:

Het laatste boek dat wij met 
elkaar hebben besproken en 
graag met jullie willen delen 
is Ik kom terug van Adriaan 
van Dis.
Een boek waarvan wij allen 
hebben genoten. 

Bloedeerlijk. Dáár zit de 
kracht van Ik kom terug. In 
de manier waarop Van Dis, 
onhandig maar oprecht, 

probeert in contact met zijn moeder 
te komen. Zo laat hij zijn worsteling 
met de moederliefde prachtig zien: 
hoe hij zich moet dwingen om haar 
recht te doen, om zich in haar te ver-
diepen. Want hij moet toch in staat 
zijn als een normaal mens, volwassen 
en redelijk met haar om te gaan? Hij 
moet toch kunnen voelen wat ieder-

een voelt? Die strijd is de kern van Ik 
kom terug. Het is een uitgangspunt 
dat niet vrij is van ijdelheid, maar het 
is, inderdaad, eerlijk. En boeiend tot 
de laatste bladzijde.

Op zondagmiddag 8 mei, Moederdag, 
hebben we het boek tot leven zien ko-
men in de Harmonie in Leeuwarden. 
Olga Zuiderhoek en Adriaan van Dis 
hebben er een bijzonder mooi toneel-
stuk van gemaakt. 
Kortom Ik kom terug van Adriaan van 
Dis is een aanrader. Het boek is wat 
ons betreft terecht bekroond met de 
Libris Literatuurprijs 2015.
Vergeet het boek niet mee te nemen 
op vakantie!

Namens DBLC,
Gert Zeijlemaker  M

Ik kom terug  Adriaan van Dis

De opbrengst van de 
collecte voor het Fonds 
Gehandicaptensport, heeft dit 
jaar € 118,23 opgebracht. 
Alle gulle gevers bedankt! 

Betty de Jong

Op 1 maart binne Mathilda, Dylan en Colin ferhúze 
fan de Menistefjouwere nei de Harmen Sytstrawei 
nr. 6. Op dit adres wennen Harm Jan, Chiara en 
Alessandro. Sy binne ferhúze nei Duinterpen yn Snits.
 
Allegearre in protte wennocht op jim nije adres 
tawinske!

Collecte Verhuisbaard

Beste Baarders,

We zijn ontzettend blij om weer een 
ouderwets merkeprogramma te heb-
ben voor de merke van 2016. Als van-
ouds beginnen we op donderdag om 
18.00uur met de optocht onder bege-
leiding van het fanfare korps “Weidu-
mer harmonie”. 
Voor de rest van het programma ver-
wijzen we graag naar het programma 
wat als het goed is bij u in de bus is 
gevallen. 
We hebben er zin in……strandstoe-
len, slippers en Hawaï jurkjes en dan 
wordt het vast en zeker gezellig!

Groet de merke commissie 
Suzan, Johannes, Ronald & Jeroen
M

 Baard 
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  Beach

9, 10 
en 11 juni

Katertje 
vindt ‘t 
een 
prima 
thema!
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Dorpsbelang Baard zet de 
bloemetjes buiten

We hebben de bloemetjes maar 
eens buiten gezet: op de ro-

tonde tussen Baard en Easterlittens 
bloeien sinds dit voorjaar een vracht 
aan gele narcissen. 

Hoe zijn die daar gekomen? Door 
een opmerking  van een dorpsgenoot 
mee te nemen naar het overleg met de 
provincie, die de opmerking vervol-
gens oppakt en uitvoert. Als lid van 
dorpsbelang ga je dan eens informe-
ren bij een bevriende hovenier, welke 

bloem komt in aanmerking voor een 
winderige rotonde en is die bloem 
blijvend bestand tegen de elementen? 
Er rolt een naam uit het gesprekje: 
dutch master, een sterke  hoog bloei-
ende narcis die kan verwilderen, lees: 
overblijven. En vervolgens neem je 
die naam mee naar het overleg dat de 
provincie -heel laagdrempelig -houdt 
met betrokkenen van de plaatselijke 
belangen van Baard en Easterlittens. 
Er moet een openingshandeling 
verricht worden wanneer de werk-

zaamheden aan de N384 
klaar zijn en gedeputeerde 
Sietske Poepjes wil graag iets 
ludieks doen met de kinde-
ren. Een narcis bloeit niet in 
september, maar daar vinden 
de ‘masters en juffen’ iets op: 
ze maken met de schoolkin-
deren papieren narcissen en 
deze worden – tezamen met 
de  bloembollen dutch mas-
ter-  in de rotonde geplant. De 
rotonde is klaar voor gebruik! 

En de rotonde bij Boazum 
profiteert mee! Zo zagen we 
dit voorjaar de rotondes lang-
zaamaan geel kleuren en ie-
dereen geniet mee. Met dank 
aan Gert Zeijlemaker…

Bijenflinterlint
Ook zijn er bij de ingangen 
van het dorp bloemen inge-
zaaid door de gemeente. Dit 
moeten bijen- en vlinderlin-
ten worden, o.a. om de bio-
diversiteit van de bermen in 
onze leefomgeving te vergro-
ten. Op de laatste ledenverga-
dering van Dorpsbelang is er 
een oproep geweest voor vrij-
willigers, om deze bloemper-
ken te onderhouden. Maar nu 
moet het zaad eerst nog maar 
eens ontkiemen, met de hui-
dige droogte nog een aardige 
klus! Willen diegenen die zich 
opgegeven hebben eens met 
een gieter langs de perken 
gaan? En later de uitgebloeide 
bloemen verwijderen? Zo-
dat niet alleen de bijen en de 
vlinders, maar ook de mensen 
ervan kunnen genieten?

Door onze groencommissie 
(Jikke, Inge en Gert) zijn ook 
de bakken aan de brug en bij 
de ingang van het dorp weer 
gevuld met geraniums. Ook 

al betaalt Dorpsbelang de 
geraniums uit de oud-papier 
pot, de inkoop en opmaak 
van de plantenbakken moet 
toch maar even gebeuren en 
al sinds jaar en dag doen deze 
drie dit karwei vrijwillig. Wij 
zijn hen namens alle inwoners 
van Baard dankbaar.

Tuskengearkomste
Op 26 mei is er in het café 
Baard de jaarlijkse Tusken-
gearkomste van Dorpsbe-
lang Baard geweest. De bij-
eenkomst zal plaats vinden 
beneden in het café, omdat 
de boppeseal andere gasten 
heeft. Op het moment dat ik 
dit schrijf moet het allemaal 
nog gaan gebeuren; maar toch 
wil ik even noemen dat u op 
deze avond weer bijgepraat 
kunt worden van hetgeen zich 
in het dorp afspeelt. 

Er is veel reuring: de Keatsfe-
riening  Baerd bestaat dit jaar 
115 jaar en vanaf deze plek wil 
ik deze hoogbejaarde doch vi-
tale club gelukwensen met het 
heuglijke feit. Ook de ople-
ving van het dorpshuis- even-
min de jongste-  mag vermeld 
worden en niet alleen dank-
zij de inzet van de Stichting 
Dorpshuis maar ook door de 
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manier waarop Jaap en Aggie Prins 
zich manifesteren is het een levendi-
ge boel bij de brug! De eerste fietsers 
kunnen al om 10 uur ’s ochtends te-
recht voor een kop koffie! En dan ook 
nog genietend in de zon zitten op het 
miniterras voor het café.  Als dat geen 
mensen aantrekt…

En zo wordt het geleidelijk aan juni en 
wordt het echt zomer in Baard: Baard 
on the beach. Geheel in navolging van 
wereldsteden als Parijs en Londen 
komt  Baard aan the beach te liggen. 
En wil ik eindigen met waar ik mee 
begonnen ben: dan genieten we van 
het dorpsleven, de spelletjes, het feest 
op de bovenzaal  en zetten we alweer 
de bloemetjes buiten…  M

De pinksterbloem, het Pink-
popfestival, het lied ‘Op een 
mooie pinksterdag’ – het is 
allemaal bekender dan de be-
tekenis van het Pinksterfeest.

Pinksteren, letterlijke betekenis 
‘vijftigste’,  is een christelijk feest 
op de 50ste dag na het Paas-
feest. Ook in de Joodse traditie 
wordt op de 50ste dag na Pesach 
feest gevierd. Het zogenaamde 
Wekenfeest is een vrolijk oogst-
feest dat gevierd wordt nadat 
7x7 dagen (7 weken) zijn voor-
bijgegaan.

Feest van de Geest
De moeilijkheid van het Pink-
sterfeest is dat er weinig tot 
niets te zien is. Het gaat om de 
Geest van God die mensen in 
vuur en vlam kan zetten, die 

mensen ‘aanblaast’. Mensen 
die zich door die Geest laten 
bezielen, willen ook anderen 
over het verhaal van God 
vertellen.
Pinksteren zou je het feest 
van het verspreiden van de 
boodschap van God kunnen 
noemen. Sommigen zeggen 
zelfs dat met Pinksteren de 
kerk is geboren. Maar dat is 
nu juist niet zo. De dominee 
of pastoor waar mensen op 
zondag naar komen luiste-
ren, staan niet langer cen-
traal. Iedereen kan dankzij 
de Geest haar of zijn eigen 
ervaring met God en de bij-
belverhalen doorvertellen.

Paardenbloem
De paardenbloem beeldt het 
goed uit. Als die is uitge-

bloeid is het een prachtige 
pluizenbol geworden met 
ontelbaar veel zaadjes. De 
wind verspreidt die, zodat 
er overal nieuwe paarden-
bloemen komen. Wanneer 
je tegen de pluizenbol blaast, 
vliegen kleine parachutes 
met een ‘boodschappentasje’ 
eraan overal heen.

Zo stel ik me Pinksteren 
voor: al die kleine zaadjes, 
die overal heen vliegen op 
zoek naar een goede voe-
dingsbodem en licht en wa-
ter om op te bloeien. 
Het gebeurt alleen als het 
waait - als Gods Geest blaast.
Een wolk van die ‘bood-
schappentasjes’ vol verha-
len van God, mensen en de 
wereld komt steeds weer 

aanwaaien. Ieder mens kan 
die tasjes uitpakken en er 
iets mee doen. Als je dat 
niet doet, weet je nooit of 
er niet iets van belang voor 
jou inzat aan bijvoorbeeld 
blijdschap, troost, vrede of 
richting. Maar als je zo’n 
tasje dat komt aanwaaien op-
vangt, het goede voeding en 
blijvende aandacht geeft, dan 
kunnen er heel verrassende 
bloemen uitkomen.

Met Pinksteren zien we ze 
vliegen – dat is misschien 
een aardige omschrijving 
van wat het feest betekent. 
Inmiddels is het al Pinkste-
ren geweest, maar het ‘vlie-
gen’ gaat natuurlijk door.

Joke van der Velden M

Pinksteren het verspreiden van de boodschap...

Oproep
 De commissie van het Pa-
lingroken, de zomerfair en 
viswedstrijd zoekt nog 
2 EHBO'ers en een aantal 
vrijwilligers. 
Aanmelden kan via 
palingroken.baard@gmail.com
Alvast dank,
Gert, Inge, Jaap, Sjoukje, Jikke 
en Aart.
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Zoals bekend is er al 
een poos geleden een 

Brugcommissie in het leven 
geroepen om te kijken of 
het anders kan met de brug. 
De brug die er ligt deugd 
niet, vraagt veel onderhoud 
en heeft een dure bedie-
ning. De Brugcommissie 
bestaat uit drie leden. De 
Brugcommissie  heeft nu 
twee keer een overleg gehad 
op het Provinciehuis. De 
eerste keer was de uitkomst dat vanuit de pro-
vincie men  ging kijken of bediening op afstand 
een mogelijkheid zou kunnen zijn. Dat zou voor 
de situatie in Baard betekenen: altijd brandende 
verkeerslichten, bellen, camera’s etc. We hebben 
ons idee ingebracht dat het een stuk goedkoper 
kan met zelfbediening door de varende recrean-
ten. Naar aanleiding daarvan is er door Aukje 
Bergwerff en Jan Bijlsma nog een oriënterend 
gesprek geweest op het Gemeentehuis. Daar 
bleek dat de provincie overleg had met de Ge-
meente over automatisering, maar ook dat onze 
brug waarschijnlijk wel aan vervanging toe is.
In het gesprek dat twee leden(Ger Luijben en 
Jan Bijlsma)  op donderdag 14 april jl. op het 
Provinciehuis hebben gehad, bleek dat onze 
brug inderdaad de komende jaren wordt ver-
vangen en dat de optie van een zelfbedienbare 
brug als eerste daarin wordt meegenomen. Ook 

bleek dat hoe meer elektronica wordt gebruik, 
des te meer veiligheidsvoorschriften. Het oude 
brugmodel heeft niets van dat alles nodig en 
dat hebben we dus weer met nadruk naar voren 
gebracht. Het vervangen van de brug wordt in 
meerjarenplanning van de provincie naar vo-
ren gehaald. We hebben toegezegd dat, mocht 
er nog wel deskundigheid nodig zijn voor de 
bediening, de provincie dan kan rekenen op 
positief meedenken van de Baarders. Mocht 
de oude brug toch nog wat langer in gebruik 
moeten blijven, hebben we daarbij nadrukkelijk 
gevraagd of de daarbij verplichte bediening ook 
vanuit ons dorp kan worden opgepakt. We hou-
den Baard op de hoogte zodra er nieuwe ont-
wikkelingen zijn.  M

De Brugcommissie,
Ger Luijben, Arie Wagenvoort, Jan Bijlsma

Van de Brugcommissie Nieuws van Stichting Dorpshuis

Baardmankruik

Bovenzaal wordt goed gebruiktZelfbediening of toch niet?

Sinds de bovenzaal klaar is wordt 
er regelmatig gebruik van de zaal 

gemaakt. Optredens, vergaderingen, 
personeelsfeesten, reünies, beweeg-
clubjes, soosen, vertellingen, voor 
van alles wordt de zaal gebruikt. En 
dat was precies wat we als Stichting 
voor ogen hadden. 

Ondertussen zit de Stichting niet stil 
en komen we regelmatig samen om 
de voortgang te bespreken. Onder 
andere de volgende onderwerpen 
hebben onze aandacht: brandveilig-
heid; ventilatie; isolatie; inrichting 

bestuurskamer; gordijnen; duurzame 
energie en wat er zoal verder ter tafel 
komt. 
Binnenkort gaan we alle Baarder ver-
enigingen benaderen met de vraag of 
er behoefte is aan een gesprek met de 
Stichting om misverstanden te voor-
komen en evt. problemen op te los-
sen. 
Wij als bestuur zijn blij met de gang 
van zaken rondom het dorpshuis en 
café maar we staan natuurlijk altijd 
open voor op- en of aanmerkingen. 
Heb je iets? Laat het ons weten op 
dorpshuisbaard@gmail.com  M

WetensBaardigheden

Baardmankruiken waren in 
Duitsland en de Nederlanden 

populair omdat het materiaal 
waterdicht was.

Deze kruiken werden 
gebruikt om wijn en an-

dere vloeibare stoffen in te 
bewaren. Soms werd er ook 

uit gedronken. Ze bestonden in 
allerlei maten en modellen. 

Baardmankruiken hebben een 
woest mannenhoofd met baard 

op de hals van de kruik. Dit 
gezicht werd aangebracht 
met behulp van een matrijs 
voordat de kruik de oven in 
ging.

De baardman op dit exem-
plaar uit 1700 is uitzonderlijk 

door zijn gespleten baardpunten.
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de vochtigheid. In het eerste 
ochtendlicht kleuren de berg-
wanden champagneroze, wat 
je terugvindt in namen als de 
Champagnepiek.
We namen niet veel tijd om 
er uitgebreid kennis mee te 
maken omdat er voor ons een 
ander ontmoeting op stapel 
stond. Maar later willen we 
hier zeker nog aansteken.

De andere ontmoeting was 
thuis al afgesproken voor 
het Kruger Park. 
Daar werden we 
opgewacht door  
de zeer ervaren 
wereldreizigers, 
Australische Ne-
derlanders, die 
we 5 jaar geleden 
voor het eerst in 
Syrië onderweg 
ontmoet hebben. Met Robert 
en zijn vrouw Clary hebben 
we sindsdien contact gehou-
den en twee jaar geleden ook 
met hen een stuk door India, 
Turkije en Griekenland ge-
reisd. Tussendoor troffen we 
ze iedere zomer in Nederland 
op Overlander weekends.
En ook een Franse vader en 
zoon die we in India bij hen 
hadden getroffen ontmoetten 
we hier weer even. In dit in-

spirerende gezelschap hebben 
we 8 dagen in het Krugerpark 
rond gezworven.

Hoppend van de ene naar de 
andere campingsite was het 
volop genieten.  De eerste dag 
zagen we al direct 4 van de 
Big Five. We spotten in de in-
drukwekkende wildernis nog 
veel meer wild. Door de uitge-
strektheid van het park is het 
er heel rustig. Natuurlijk kom 
je andere auto’s tegen. Waar 

iets opmerkelijks 
te zien is verza-
melen zich er een 
paar. Zo breng 
je uren door, je 
steeds maar weer 
laten verrassen en 
foto’s makend. Je 
mag absoluut de 
camper niet uit. 

En ’s avonds ontmoetten we 
onze vrienden weer op de een 
afgesproken campsite achter 
een veilig elektrisch hek, waar 
je de hyena’s dan in de donkere 
nacht ziet rondsluipen op zoek 
naar een prooi. De eerste da-
gen in het Krugerpark waren 
snikheet tot 48gr. toe. Dat was 
echt wel even wennen. Als je 
de ramen van de cabine open-
deed leek het of er een hete 
haarföhn op je werd gericht. ’s 

Avonds koelde het een beetje 
af. 

De opgespaarde, ook voor hier 
extreme hitte, ontlaadde zich 
uiteindelijk in regen en on-
weersbuien. Een weldaad voor 
het park en de dieren die al ge-
ruime tijd gebukt gaan onder 
te grote droogte.
Onze kennismaking met het 
Kruger park was een mooie 
start van onze Zuid-Afrika 
reis.
Wel kregen we intussen een 
beetje genoeg van de hitte. 
Robert en Clary wilden verder 
naar Mozambique en Tanza-
nia en drongen er op aan om 
met hen mee te gaan. Zij zijn 
in Australië gewend aan tro-
pische temperaturen, zijn ook 
een aantal jaren jonger dan 
wij, maar voor ons blijkt het 
toch te belastend te zijn. Mis-
schien moeten we meer tijd 
nemen om te acclimatiseren. 
Naar het noorden gaand zal 
het steeds heter worden ook al 
staat de Zuid-Afrikaanse win-
ter nu voor de deur.
Dus wij besloten het roer om 
te gooien en hebben ervoor 
gekozen om eerst naar het 
zuiden te rijden en dan later, 
meegaand met de ontwikke-
ling van het seizoen het war-

In de veronderstelling dat jullie weer 
prijsstellen op onze reiservaringen 
zijn we er weer een begonnen.

Na onze India avonturen van 2013-
2014 waren we aan een nieuwe uit-
daging toe en hebben  besloten om 
de camper naar Zuid-Afrika te ver-
schepen om in die regio een aantal 
maanden te gaan rondreizen.

Op 29 februari j.l. arriveerden wij per 
vliegtuig in Durban. We installeer-
den ons in een prima AirB&B  vlak 
bij de haven, in afwachting van het 
schip met onze camper aan boord dat 
na een reis van 4 weken nu ook on-
geveer in de buurt zou moeten zijn. 
We rustten die avond wat uit op het 
balkon van ons riante penthouse. We 
waren vanaf Schiphol na en reis van 
22 uur gearriveerd en waren aan rust 
toe. Tot onze grote verrassing zagen 
we juist “ons” schip voor onze neus 
majesteitelijk de haven in varen. Het 
is een grote autocarrier die duizenden 
vnl. nieuwe auto’s van en naar Europa 
en Japan vervoert. En daar zou van-
af de Amsterdamse haven ons bakste 
ergens tussen moeten staan. Het was 
een gedenkwaardig moment. De ha-
venagent die onze car moest inklaren 
kweet zich goed van zijn belangrijke 

taak en 2 dagen later konden we ons 
tijdelijke woonhuis weer in ontvangst 
nemen. Hij had de reis prima door-
staan, er was gelukkig niet ingebro-
ken aan boord en nog helemaal com-
pleet. 

De stad Durban was voor ons niet 
interessant. We kregen er een indruk 
van door de noodzakelijke aanschaf-
fingen die we daar moesten doen, zo-
als gas vinden om te koken onderweg 
en goede wegenkaarten aanschaffen 
in aanvulling op wat we in Nederland 
al hadden gevonden.
De eerste route ging daarna naar de 
Drakensbergen. We hadden daar een 
afspraak met een Nederlandse vriend 
die er het tijdelijk management voert 
over een Ayurvedische kliniek. Enke-
le maanden per jaar is hij daar werk-
zaam en het toeval trof dat hij daar nu 
juist was. 
Mogelijk kunnen we in een later sta-
dium daar de camper parkeren als we 
tussendoor een keer naar huis willen 
als onderbreking van onze reisbeleve-
nissen.

De Drakensbergen waren na het 
hete Durban een verademing. Ze lig-
gen 1500 m. hoog met ruige pieken 
en tafelbergen, prachtig groen door 

Reisverslag Afrika -deel 1
Colesberg, 

Zuid-Afrka. 250 
km ten zuiden 

van Bloemfontein

José en Joop zijn weer op reis

Hoppend van  
de ene naar de 

andere camping-
site was het volop 

genieten
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mere weer noordwaarts te 
gaan volgen. 

Momenteel zijn we bezig met 
een aantal rijdagen. De we-
gen zijn heel goed dus dat 
schiet lekker op. We hebben 
alle comfort bij ons. Als we in 
een hooggelegen gebied rijden 
kan er op een pas plotseling 
een zeer dichte mist opdoe-
men, die we bij het afdalen 
weer achter ons laten. Enkele 
dagen terug reden we in de 
ochtenduren zijn  met de airco 
aan, terwijl we nog diezelfde 
middag de cabineverwarming 
nodig hadden, een tempera-
tuurverschil overbruggend 
van  25 graden. We bezochten 
Pilgrims’ rest met het Alan-
gale house. Een museumdorp 
uit de tijd van de goudmijnen 
rond de eerste wereldoorlog. 
Vooral dat huis vonden wij 
erg interessant, met dank aan 
de privé gids. Daar woonden 3 
generaties engelse directeurs-
families van de goudmijn.

Onderweg overnachten we 
steeds op campings die hier 
overal ruimschoots voorhan-
den zijn. Soms van een luxe 
soort met prima restaurants, 
wasautomaten, mooi sanitair 
zelfs nogal eens voorzien van 

ligbaden en natuurlijk een 
zwembad, tot eenvoudige cam-
pingsites. Vorige nacht ston-
den we als enige bezoekers op 
een afgelegen boerenbedrijf, 
1600 meter hoog, geleid door 
een gastvrij echtpaar en gade-
geslagen door hun 
vee wat bestond 
uit zebra’s en ezels. 
Heel stil en aarde-
donker was het er. 
En heerlijk koel na 
een enorme hoos-
bui in de avonduren.  Campers 
waren ze er niet gewend, ze 
verhuurden  voor de weeken-
den enkele cottages aan forel-
vissers. Dė liefhebberij van de 
Zuid-Afrikaners in die regio. 
Betaling voor de overnachting 
wezen ze resoluut af.
We stonden in Kroonstad op 
de camping municipal in een 
groot park, ook weer bijna he-
lemaal alleen op een zeer uit-
gestrekt kampeerterrein. Maar 
die omstandigheden gaan bin-
nenkort veranderen want de 
paasvakantie staat hier voor 
de deur en dan schijnen alle 
Zuid-Afrikaners te willen gaan 
kamperen in de natuur. 
En weer reden we verder op 
de route naar Kaapstad. De 
afstand tussen het het Kruger-
park naar Capetown is 1800 

km. Maar we houden van het 
rijden en genieten onderweg 
van de verschillende land-
schappen die we daarbij door-
kruisen. 

Ons navigatiesysteem gaf een 
geschikte cam-
ping aan nabij 
Colesberg en daar 
houden we en-
kele dagen rust. 
Met een mooi 
klimaat, over-

dag zo’n 28 graden en ’s och-
tends wakker wordend met 
7  graden. En inderdaad de 
campings zijn nu aardig be-
zet door de Zuid-Afrikaners. 
Maar de meesten van hen zijn 
’s ochtends vroeg alweer ver-
trokken. Ook zij zijn blijkbaar 
onderweg naar hun favoriete 
vacantiestek. 

Morgen willen we het Karoo 
National Park bezoeken.
We zullen het zien. En we hou-
den jullie ook daarvan op de 
hoogte.

Een hartelijke groet aan alle 
familie, vrienden, bekenden 
en andere reizigers onderweg,

José en Joop
19 maart 2016  M

...1800 km...  
maar we houden 

van het rijden

Tweede paasdagg 2016... Weersvoorspel-
ling: code geel! Na een snelle telefoonron-
de voor een eventueel droog onderkomen 
voor de paashazen, was alleen Café Baard 
nog een optie.  De paashaascommissie be-
sloot dat maar als een teken te zien en ge-
woon naar de Kamp te gaan volgens plan. 
De paashazen kregen een schoonheids-
behandeling door Margreet (bedankt!!) 
en gaven daarna de paaseieren een goed 
plekje. De paashaascommissie hing intus-
sen vlaggetjes op (supersnel in de knoop 
met die wind) en zorgde voor koffie, thee 
en cocosplaatcake (heerlijk Lisette!) in het 
kaatshok. Dit buiten nuttigen was geen op-
tie vanwege de wind... 

Iedereen kwam ondanks de harde wind ge-
woon opdagen, bikkels hoor die kinderen 
(en ouders) van Baard en een paar uit Eas-
terlittens en Húns!  
De paaseieren werden in een rap tempo 
bij elkaar gezocht in de speeltuin en op het 
schoolplein en daarna eerlijk verdeeld. Het 
begon net wat serieuzer te regenen toen 
het feest achter de rug was. Code geel, ge-
woon de kleur van Pasen in Baard!

Dus ondanks het weer was het een geslaag-
de paas eieren zoektocht!!

Groetjes van de paashaascommissie!

p.s. er zijn veel foto’s gemaakt, diegene die 
interesse heeft kan een mailtje sturen naar 
lisettehink@hotmail.com (dan zoek ik er 
een paar leuke uit)  M

Van de Paashaas
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Deze bijdrage kreeg de redactie van de biljartclub:   Felix
Taal
Taal is in machtich wapen, foaral as it yn 
ferkearde hannen falt.
It is al moai wat lyn dat ik in mailtsje krige 
fan in my ûnbekende persoan. Hy hie fan 
goekunde begrepen dat ik in betroubere 
sakeman wie en koe my dêrom in tige 
lukrative transakse oanbiede. Hy hie, skreau 
‘er, in baas neilittenskip krigen mar hie 
troch omstannichheden tydlik  gjin jild om 
de needsaaklike notariskosten te beteljen. 
As ik him dat no efkes foarsjitte koe dan 
soe hy my dat letter, as de bút binnen wie, 
dûbeld wer werom betelje. As it te moai 
is om wier te wêzen dan is it yn ‘e regel ek 
net wier. Boppedat wie it berjocht sa krom 
en fol mei flaters dat ik net lang neitinke 
hoegde. Ik skreau him werom dat ik troch 
omstannichheden tydlik gjin jild op ‘e bank 
hie, mar dat ‘er it wol kontant fan my krije 
koe. As hy de oare jûns om acht oere ûnder 
de brêge fan Hoptille stean soe dan soe 
ik it him wol even bringe, koene we fuort 
moai yn ‘e kunde komme. Ik bin der foar de 
aardichheid dy jûns al hinne fytst, mar trof 
nimmen oan. Hy sil wol tocht ha, as it te 
moai is om wier te wêzen….

Sûnt dy tiid krij ik, en jimme grif ek, geregeld 
fan dit soarte mailtsjes. Yn it begjin koene je 
se der sa mar út. Nuvere, brike epistels mei 
in taal wêr ’t je de broek fan ôfsakke. Mar 
geandewei hat ek de trochsneed fraudeur 
aardich byleard. In persoanlik mailtsje fan 

myn bank, netsjes mei it logo der boppe. Of 
ik myn bankpas mar even refalidearje wol. 
Nee, se hoege myn pinkoade net te witten, ik 
moat allinne efkes op in linkje klikke. No kin 
ik guon minsken dy ’t refalidearje moatte, 
mar bankpassen? Yn sa ’n gefal kin ik de 
klik-refleks noch aardich de baas, mar it 
wurdt al nuodliker.

Wylst de ynternetkriminelen hieltyd 
tûker wurde nimt de taalfeardigens fan 
oerheidsmeiwurkers linkendewei ôf. De fan 
âlds tige treftige belestingtsjinst, wêr ’t op 
taalgebiet wryt noch slyt oan mankearre 
begjint ek al wat lek en brek te fertoanen. 
Se stjoerden my in berjocht oer it ien as oar 
wêr ’t ik wat fan yn de war rekke. Net fan 
de ynhâld -ik moast ta de beurs- mar fan 
de foarm. Twa d-t flaters, ien anglisisme en 
foar it oare in styl dy ’t men earder fan in 
skoalleopstel ferwachtet. En doe wie ik der ôf; 
mei hokker kriminelen hie ik hjir te krijen?
Der siet mar ien ding op, skilje mei de 
tsjinst. Доверяй, но проверяй (Doveryai, 
no proveryai, fertrou mar ferifiear) sizze 
de Russen. Ik woe witte oft dit stylblomke 
fan harren kaam. Mar och heden, by de 
belestingtsjinst ferstiene se my net, woene my 
net ferstean, mochten my net ferstean.  Wylst 
ik my dochs betsjinne fan de twadde rykstaal 
en net fan it Rusysk. Sa sjogge je mar wer, 
taal is in machtich wapen, ek as it ris net yn 
ferkearde hannen falt….
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Heel Baard bakt

Nodig:
• 1 sinaasappel (gewassen liefst bio-

logisch)
• 1 citroen (gewassen liefst biologisch)
• 1 el anijszaad
• 8 kardemompeulen
• 500 ml wodka
• 75 gr lichte basterdsuiker
• Ruime pot van minimaal 0,5 ltr

Schil van de citroen en sinaasappel 
alleen de gekleurde schil, dus laat het wit 
zitten. Ik doe dit met een dunschiller, 
maar met een scherp mes lukt het ook. 
Leg de schillen op een bakplaat en droog 
ze in de oven op maximaal 50 graden 
totdat ze droog en hard zijn. Kneus het 
anijszaad met de kardemompeulen in 
een vijzel. Doe ze met 3 el citroensap 
en de gedroogde schillen in een grote 
weckpot van ruim 0,5 liter en giet er 500 
ml wodka op.

Laat het 
3 weken 
afgesloten 
staan, het liefst op een warme plek. Om 
de dag even schudden met de pot. Zeef 
het mengsel boven een zeef met daarin 
een schone doek. Verwarm 500 ml water 
met 75 gr lichte basterdsuiker en roer 
dit tot de suiker is opgelost. Wanneer de 
siroop is afgekoeld kan het samen met 
het citrus mengsel in een mooie literfles. 
De oranjebitter is dan klaar en kan het 
de kast in of direct genuttigd worden.
Je kunt het serveren met een schijfje si-
naasappel, ijs en eventueel wat spa rood.

Proost!!..... en nu op naar de Merke.
 
Esther  M

Oranjebitter
Onlangs hebben we Koningsdag gevierd en dit jaar was 
het zeer koud. We feesten er gewoonlijk op los en  ge-
lukkig is er oranjebitter waar je je dan fijn mee kunt 
opwarmen. Helaas is dit drankje meer bekend om 
zijn overdreven knal oranje kleur, dan om zijn 
smaak. Vandaar dat het leuk is om het zelf te 
gaan brouwen, zodat je het met een gerust hart 
kunt serveren.

brouwt

Er is een begroting opgesteld voor de 
daadwerkelijke oprichting  van het 
Stins memoriaal.

De plaatsing van de drie panelen zal 
gebeuren op een deel van het perceel 
achter de parkeerplaats bij de brug. 
Dit is mogelijk geworden dankzij 
de toestemming van de Hervormde 
Kerk van Baard, waarvoor de com-
missie zeer erkentelijk is.
Men overweegt momenteel  naast de 
Nederlandse en de  Friese verklaren-
de tekst ook die van het Engels op één 
der panelen te plaatsen.      

De informatiefolder “Dekema monu-
ment Baard” is inmiddels aan de in-
woners van Baard uitgereikt.                     

De commissie bedankt allen die met 
een geldelijke bijdrage het project 

hebben willen ondersteunen. Tot 
dusverre heeft men alle kosten voor 
eigen rekening genomen.

Naast het plaatsen van de verklarende 
tekst op de twee grote  rechtopstaan-
de panelen is men ook  bezig  om op 
het lessenaar paneel een passende 
foto sessie te plaatsen. Dit in nauw 
overleg met Edzer Dillema.

Tot slot nog de volgende opmerking.
Van de Dekema Stins uit die tijd zijn 
geen schetsen of bouw tekeningen 
gevonden. De op de folder afgebeelde 
Stins relateert echter aan de bouwstijl, 
die toen gebruikelijk was voor een 
dergelijk gebouw  met een defensief 
karakter.

Namens CDSM,
A.Marjew  M

Verslag van 
de Commissie 
Dekema Stins 

monument
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Baard rûnom yn’t piipkrûd
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Goede foarnimmens: 
iepen loft miniteater by it keatshokje  
 
Freed 10 juny direkt nei de BBQ op de Merke in iepenloftspul dat net langer 
duorret dan it Baarder Kwartier. 
Ut it keatshokje komt ruzje, ‘myn mantsje ken wolris wat oan syn kondysje 
dwaan’. 
Dat is wat oars as de biljartsport yn doarpskafé Baard. 
De tiken yn it gers, tige griene saken en de hûn útlitte binne de saken dy’t oan de 
oarde komme yn de doarps-ienakter Goede Foarnimmens. 

In initatief fan Tonielferiening In goed begjin. 

Op 23 april organiseerde de 
Jeugdsoos commissie bestaande 
uit: Aart Kuyt, Aggie Brouwer, 
Elze Pijlman en Jan Reitsma voor 
de 1e keer een jeugddisco voor 
12 tot 16 jarigen. De DJ was Erik 
A Jutte! Er kwamen slechts 10 
kinderen op af, waarvan de helft 
afkomstig uit Easterlittens! Fijn 
dat die er waren!
De bezoekers kozen zelf de 
muziek, het was een geslaagde 
avond!

De commissie gaat binnenkort 
een activiteit voor jongere kinde-
ren organiseren!

Jan Reitsma,
namens de Jeugdsoos.

Nijs!

De oorlogsjaren zijn betrekkelijk rus-
tig in Baard verlopen. Natuurlijk was 
het voelbaar in het dagelijks leven 
door de maatregelen van de Duit-
sers, o.a. voedselbonnen, avondklok 
en ´s nachts het brommende geluid 
van vliegtuigen in de lucht, zoekende 
lichtbundels en lichtkogels. Hier en 
daar werd graan verbouwd, verplicht 
gesteld door de Duisters, om aan de 
voedselvoorziening te kunnen vol-
doen. De klok uit de kerktoren was 
gevorderd door de bezetter maar is 
gelukkig na de oorlog teruggevon-
den en teruggeplaatst. De behoefte 
aan tabak was groot maar schaars. Zo 
werd er in menige tuin zelf tabak ver-
bouwd. Had je het goed voor elkaar 
dan was er niets aan de hand maar 
was het niet goed behandeld dan 
werd je er erg beroerd van. Het heb-
ben van wapens was verboden maar 
de jacht op hazen ging door met ha-
zewind honden.

Ook hier werden paarden en fietsen 

gevorderd en jonge mannen werden 
opgepakt en te werk gesteld om de 
oorlogs machine draaiende te hou-
den van de bezetter. Sommige gingen 
vrijwillig, anderen boden verzet of 
doken onder, zo ook in Baard. Toen 
de Grüne Polizei (de Duitse Ordepo-
litie, maar zo genoemd vanwege hun 
kleur uniform) Baard over de brug 
aankwam zagen ze een jongeman aan 
het werk in de tuin (locatie Margot 
Wieringa)  Dit bleek Rein Jellema te 
zijn. Hij zette het op het lopen, de 
Duitsters schoten enkele malen maar 
raakten hem niet. Hij vluchtte in het 
hoge riet bij de Tongerbrêge en hield 
zich daar verscholen, ze hebben hem 
gelukkig niet gevonden maar heeft 
wel moeten onderduiken. Gedurende 
de oorlogstijd zat Yeb van Dijk, zoon 
van de groentekoopman, ondergedo-
ken in de kerktoren.

Bijzondere situaties deden zich soms 
voor als meerdere mannen uit één 
gezin voor de verschillende partij-
en werkten. Zo waren bij de familie 
Hoekstra, de zonen Sipke en Jappie 
“molkfeint” in Duitsland en een an-
dere zoon, gemigreerd naar de VS, 
werkzaam in het leger van de VS. 
Sipke Hoekstra klaagde dat hij, als het 
tegen zou zitten, door zijn eigen broer 

Sjerp Wassenaar vertelt

Oorlogsjaren in Baard
Bij het vorige bezoek aan Sjerp Wassenaar (1939) over 
verhalen van oud Baard, bleek hij bereid om meer oude 
verhalen met ons te willen delen. Omdat we in de meida-
gen stilstaan bij de oorlog / vrijheid hebben we een avond 
gesproken over deze oorlogsjaren in Baard. Deels uit eigen 
herinnering deels van overlevering.
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gebombadeerd kon worden.

Door het gebrek aan eten in het Westen kwa-
men “Hollanders” naar Baard om voedsel te 
verzamelen en te ruilen. Sjerp vertelde dat hij 
als kleine jongen al vroeg wist wat een “direc-
toire” was omdat twee dames uit Haarlem, ei-
genaresse van een lingeriezaak, deze ruilden 
voor eten. Later kwamen hele gezinnen met 
kinderen naar Friesland om on-
derdak en eten. De zogenaamde 
“honger evacuées” voor Baard 
en omstreken kwamen met de 
trein aan in Mantgum en wer-
den vandaar uit verspreid. Met de 
“haaiwein” werden ze gehaald en 
zo kwam een Limburgse familie 
uit Montfort bij de familie Was-
senaar. Zij kregen een deel van 
de woning tot hun beschikking. 
Daar er onder de families ook katholieke fami-
lies waren werden er katholieke kerk diensten 
gehouden in de Hervormde kerk van Baard. 

Een naam die ook nog te binnen schiet is Wim 
Roeters uit de Betuwe. Er is zelfs een kind ge-
boren in Baard bij één van de gevluchte gezin-
nen. Ook uit Leeuwarden e.o. kwamen men-
sen voor melk, eieren en vlees aan de deur. Zo 
was er een kapper die als ruildienst een knip-
beurt gaf.

Op school moesten de kinderen tijdens een 
les op bevel van juffrouw Broekstra duiken 
onder de banken omdat er een vliegtuig erg 
laag overvloog. Het bleek een aangeschoten 
vliegtuig te zijn wat later is neergestort bij Jeth, 

onder Wieuwerd/Britswerd
Bij Meamert was een Duitse Wachtpost waar 
een Duitse soldaat de wacht hield. Hij had de 
bijnaam “gekke Otto”. Hij was overspannen ge-
raakt in militaire dienst aan het front en kreeg 
zodoende dit baantje. Van hem is bekend dat 
hij een kind heeft verwekt in Oosterlittens en 
dat dit kind is grootgebracht bij de ouders van 
de moeder.

In de kleine gemeenschap Baard 
waren de meeste mensen tegen 
Duitsland maar waren er ook 
mensen die voor Duitsland kozen 
met de wetenschap van toen. Ech-
ter in het dorp was men op elkaar 
aangewezen, verraad onderling 
was er niet.

Na de oorlog 40/45 zijn er diverse 
jonge mannen uit Baard naar Nederlands In-
dië gegaan om daar te strijden. Spannende tij-
den voor de familie die achterbleef. Onder an-
dere Feije Broersma, Wiebe Bouma, Meindert 
Belksma, Klaas Bakker, Jan  Jongsma, Germ 
Geertsma hebben daar gediend. Wabe Wie-
ringa werd afgekeurd omdat hij niet zindelijk 
bleek. Dit was in scéne gezet maar de overheid 
trapte erin en hij was vrijgesteld. Alle mannen 
zijn lichamelijk ongedeerd teruggekomen.

Wij beseffen dat het verhaal niet compleet is 
maar het is van belang dat we elkaar de verha-
len doorgeven. Heeft u aanvullingen dan hoor 
ik dat graag.

albertjbosscha@gmail.com  M

Er is zelfs een 
kind geboren in 
Baard bij één 

van de gevluchte 
gezinnen...

Nieuw initiatief van Grieneko: 

Het zonpanelen collectief

Doet u mee?  Nadere informatie of overleg?
Geef u op voor een info bijeenkomst binnenkort 

info@grieneko.frl

Natuurlijk kunt u zonpanelen op 
uw eigen huis plaatsen. Dat sti-
muleren we ook. Maar het kan 
ook anders: Huishoudens, kerken, 
sportverenigingen, dorpshuizen, 
MKB’ers enz. zijn vaak  om aller-
lei redenen niet in de gelegenheid 
om zonpanelen te plaatsen op hun 

eigen gebouw. Toch wil men vaak wel op een of 
andere wijze meedoen aan een meer duurzame 
groene samenleving. Met de zgn. Regeling Ver-
laagd Tarief (ook wel postcoderoos regeling) kunt 
u participeren in een project met 300 zonpanelen 
op een staldak (=en) in uw omgeving. Worden 
de door de overheid gestelde regels gevolgd dat 
krijgt u gedurende 15 jaar de energiebelasting 
terug. Grieneko is ver gevorderd om 1 of meer 
van dit soort zon paneel projecten op te zettten. 
Eén dakeigenaar in de buurt (JD van Mourik) 
is al akkoord! Wij zijn op zoek naar participan-
ten die bij Grieneko participaties aanschaft naar 
rato van de benodigde hoeveelheid Kilowattuur 
(Kwh) wat jaarlijks afgenomen wordt. Grieneko 
investeert in de te plaatsen zonpanelen, installatie 
en regelt verzekeringen en onderhoud.

Een rekenvoorbeeld:
Stel u gebruikt jaarlijks 3000 
Kwh stroom. U koopt bijv. 10 
participaties á  € 350 per stuk 
in het zon-paneel collectief . U 
investeert dan € 3500. Dat staat 
voor  2700 Kwh/jaar. U betaalt 
de reguliere prijs voor stroom 
aan de leverancier Noordelijk 
Lokaal Duurzaam en krijgt  de 
energiebelasting terug. Dat is  
per jaar € 332. De overheid 
garandeert dat u min. 15 jaar de 
energiebelasting terugkrijgt. Na 
+/-10 jaar heeft u uw investering 
terug en zeker nog 5 jaar krijgt u 
jaarlijks € 332 = € 1660 terug. 
U hebt met de participaties in de 
installatie geinvesteerd, na 10 
jaar heeft u de investering terug 
waarna nog 5 jaar de gehele 
energiebelasting. Daarmee 
participeert u in een lokaal 
duurzaam energieinitiatief!!
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Groep 6 t/m 8 gaat op kamp naar 
Ameland en groep 1 t/m 5 gaat op 
schoolreisje naar Spijkerdorp en de 
Kruidhof. Het tweede grote uitje bin-
nen een paar weken. De hele school 
ging 11 april ook al naar Wildlands 
Zoo in Emmen. Wat een geweldige 
ervaring! Samen leerden we allerlei 
nieuwe dieren kennen en ontdekten 
we waar en hoe deze dieren leven. 
We zagen ijsberen zwemmen, vlogen 
over de Noordpool, om de bavianen 
hebben we ontzettend gelachen en 
de olifanten konden we vanuit de 

boot van heel dichtbij zien. Wat een 
prachtig avontuur. Het was een mooie 
afsluiting van ons thema ‘De gele bal-
lon’. 
De Gele Ballon is een prentenboek. 
In het boek wordt een ballon gevolgd 
die over de hele wereld vliegt. De kin-
deren schreven een musical met dit 
boek als grootste inspiratiebron. Er 
werden scènes geschreven, dansen in-
gestudeerd, decors ontworpen en kle-
dingstukken genaaid. Een super leer-
zaam proces en het resultaat mocht 
er zijn. Meer dan 100 toeschouwers 
hadden een prachtige avond. Zij reis-
den met de kinderen mee naar Ame-
rika, Griezelland, Rusland, Engeland, 
Tropische eilanden en  Afrika. Bij ie-
der land werd er een lied gezongen, 
een dansje gedaan en een toneelstukje 

Nieuws van obs de Stjelp

gespeeld. Wat een talent op De Stjelp. 
De kinderen kunnen heel trots zijn 
op wat zij daar hebben neergezet! 

Het thema Groen en/ of  2e W.O. is 
net afgerond. De kinderen hebben de 
schooltuin in orde gemaakt, zijn op 
excursie geweest naar de boerderij en 
het monument in Skillaerd. De on-
derbouw maakte van de waterbak een 
heuse tuin in een lokaal. Ze hebben 
heel goed op de plantjes gepast, want 
er komen steeds meer prachtige bloe-
men tevoorschijn. Tussendoor waren 
er ook nog de Koningsspelen, wat 
een sportieve wedstrijdjes werden er 
gespeeld. Gelukkig had iedereen een 
goed ontbijt genuttigd op school. 

Het feest rondom het Koningshuis 
werd ook in de kroeg gevierd. De 
OR organiseerde een Koningsnacht 
in café Baard. De opbrengst van deze 
avond kwam ten goede aan de OR. 
De OR organiseert en ondersteunt de 
school bij het realiseren en organise-
ren van uitjes zoals Wildlands Zoo en 
projecten zoals de musical ‘De Gele 
Ballon’. Het werd een erg gezellige 
avond en voor de kinderen van De St-
jelp kunnen weer mooie projecten en 
activiteiten worden gerealiseerd. OR 
en iedereen die op wat voor manier 
dan ook maar daar aan bij heeft ge-
dragen, ontzettend bedankt!

Op dit moment werken de kinderen 
Beste lezers van de Baarder Kat, 
Wat vliegt de tijd, op het moment van schrijven duurt het 
nog 10 weken en dan is het alweer zomervakantie! Tot 
die tijd staat er nog behoorlijk wat te gebeuren. Zo staan 
bijvoorbeeld de schoolreisjes voor de deur. 

Op schoolreisje

De kinderen schreven zelf een musical
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Op de achtergrond- buiten het zicht 
van onze patiënten- is Josina Thibau-
dier werkzaam; zij ondersteunt de 
praktijken van ons samenwerkings-
verband- de HAGRO-  als praktijk-
manager. Bepaalde zaken die voor 
alle vijf praktijken gelijk zijn regelt zij 
uniform en ondersteunt daarmee de 
praktijkhouders. U kunt hierbij den-
ken aan het HIS (Huisarts Informatie 
Systeem), personeelszaken, beleids-
zaken en certificeringszaken. Wat dat 
laatste betreft: die worden onder één 
noemer gebracht, nl. van de DEKRA, 
de kwaliteitseisen voor apotheek èn 
huisartspraktijk. 

De praktijken waarmee wij al een 
aantal jaren samenwerken zijn die van 
Easterein, Wommels, Witmarsum, en 

Vakantietijd: vraag tijdig 
uw herhaalrecept aan!

Nieuws uit de 
praktijk
De samenstelling van het team doktersassistentes is 
veranderd. Jessica Rutten was eerst op tijdelijke basis bij 
ons werkzaam maar met ingang van mei is zij voor drie 
dagen aan onze praktijk verbonden. Janet de Groot helpt 
nog tot eind augustus om de bezetting optimaal te hou-
den gedurende de vakantie periode; na augustus komt 
Debora weer terug in de praktijk. Het contract met Femia 
is niet verlengd.

Makkum. Allemaal plattelandsprak-
tijken met een gelijksoortige doel-
groep, en ook alle vijf apotheekhou-
dend. Dit willen we graag zo houden, 
de praktijkhouders staan pal voor 
hun eindprodukt, namelijk medische 
en farmaceutische zorg op hoog ni-
veau en op maat. Vooral dit laatste is 
een kenmerk van de apotheekhou-
dende huisarts, uw specialist op het 
platteland.               

Wist u dat de apotheekhoudende 
huisarts wordt gedoogd in gebieden 
die niet apotheek ‘rijp’ zijn? Terwijl 
wij ons bestaansrecht meer dan be-
wezen hebben. Daarom is er vanuit 
de provincie Zeeland een tegenbe-
weging gaande om in de politiek juist 
te pleiten voor de combinatie huis-
artsenzorg plus farmaceutische zorg. 
Helaas wordt soms het apotheekdeel 
opgekocht door een apotheker, en 
blijft er een uitgeklede praktijk ach-
ter, vaak te klein om levensvatbaar te 
zijn.  Wij maken ons er hard voor om 
de medische EN de farmaceutische 
zorg te mogen blijven leveren in ons 
werkgebied.               

Goed gekwalificeerd personeel is 
daarbij het sleutelwoord en het 
naleven van afspraken een must.                                                                                   
In het samenwerkingsverband van 
onze HuisArtsenGROep (HAGRO) 
worden ook de nascholingsbijeen-
komsten  onderling geregeld en dit 

mondt vaak uit in een intercollegiale 
toetsing. Vroeger werkten huisartsen 
vaak op hun eigen houtje, vrij geïso-
leerd. Die tijd ligt gelukkig al lang 
achter ons.

Wist u al dat het Consultatie bureau/ 
Jeugd Gezondheidszorg weer zetelt in 
ons praktijkpand in Mantgum? Van-
af september op een vaste dag in de 
week kunnen ouders met hun kinde-
ren terecht aan de Wide Hoeken 10B 
te Mantgum. Makkelijk parkeren, 
een fijne ruimte en korte lijnen naar 
de verpleegkundige en de consulta-
tiebureau arts.  Vanaf maart is er nu 
gewerkt en de kinderziekten zijn in-
middels aardig over.

Net als voorgaande jaren is de prak-
tijk open in de vakantie tijd. Voor 
spoedgevallen kunt u altijd bij ons 
terecht. Toch kunt U ons ook helpen 
door tijdig uw herhaalrecepten aan te 
vragen en op die manier de werkdruk 
wat te spreiden. Dan is het voor ieder-
een een ‘long hot summer’.                     

Voor reisadviezen kunt u bij Jantsje 
informatie inwinnen. Zij zal u zeker 
kunnen helpen.

Een mooie zomertijd gewenst!

Aukje Bergwerff- de Boer M

over ‘Oertijd’. De bovenbouw gebruikt 
daarbij heel toepasselijk de Commu-
nity waar we eerder over schreven in 
de Baarder Kat. Met kinderen is afge-
lopen tijd gekeken wat je allemaal met 
internet kunt doen en waar je op moet 
letten. De kinderen kregen een mail-
adres en leverden zo hun teksten aan 
die ze schreven. Via de mail werd dit 
nagekeken en zo is iedereen het mai-
len eigen geworden. 
Sinds deze week kunnen zij met dit 
mailadres inloggen op een Commu-
nity. In deze Community kunnen zij 
vragen stellen bijv. over de oertijd. De 
basisschoolkinderen uit Winsum en 
Bantega kunnen deze vragen lezen en 
hopelijk ook beantwoorden. Zo leren 
we met en van elkaar. Binnenkort zul-
len ook de ouders van Baard kunnen 
aansluiten en zo hopen we nog meer 
antwoorden op de gestelde vragen te 
krijgen. 

Wat een belevenissen allemaal, mocht 
u deze belevenissen direct willen vol-
gen dan kunt u ons ook op Facebook 
vinden. Hier plaatsen wij regelmatig 
foto’s van activiteiten en andere leuke 
of belangrijke zaken rondom school. 

Met vriendelijke groet, 
Jetske Hettinga  M
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Nieuws van Keatsferiening Baerd      

Na een enerverend seizoen van 2015, 
waarin de focus met name lag op de 
nieuw te bouwen accommodatie, 
leggen we in 2016 de focus weer op 
het spel! 
 
2016 is een bijzonder jaar, ‘Keatsfe-
reining Baerd’ bestaat 115 jaar, we 
zullen hier aandacht aan besteden 
tijdens de ledenpartij op 25 juni. 
   
De eerste wedstrijden zijn in mei 
alweer begonnen! Met op 1 mei de 
KNKB welpen jongens en op 8 mei 
de KNKB dames hoofdklasse. Die 
eerste week van mei was er ook de 
Bergwerff “pillen” partij. 
Bij de jeugd waren de uitslagen als 
volgt:
1e prijs: Jens Jepkema en 
  Fardau Orré
2e prijs:  Tjitte Reitsma en 
  Marike Meijberg
3e prijs:  Reinder Meulenaar en
  Doutsen Meijberg

Bij de senioren werden de prijzen als 
volgt uitgedeeld:
1e prijs:  Durk Hoogma, Geert  
 Reitsma en Yne Binnema
2e prijs:  Herman Bergwerff, 
 Lennart Bergwerff en 
 Bram Visser

Verder is er op vrijdagavond weer 
competitiekaatsen voor de senioren 
(voor iedereen die niet meer op de 
basisschool zit). En de competitie 
voor de jeugd wordt op maandag-
avond gespeelt. Daarnaast trainen zij 
iedere woensdagavond. 

Naast Erwin Zijlstra uit Oosterlittens 
hebben we een nieuwe trainer ge-
vonden voor dit seizoen: Evert Pieter 
Tolsma uit Winsum. Momenteel 
samen met Erwin Zijlstra de grootste 
talenten op de heren hoofdklasse 
van de KNKB. Dit lijkt nu al zijn 
vruchten af te werpen: De jongens 
van Baard waren al 2e op een KNKB 
afdelingswedstrijd! Ook zijn er al een 
paar individuele successen op KNKB 

Keatsfereining Baerd 115 jaar

wedstrijden. 
Daarnaast zijn we heel blij dat er 
voor het eerst sinds hele lange tijd 
weer een welpen meisjespartuur bij 
federatiewedstrijden voor Baard uit 
komt.
We merken nu al dat er weer meer 
ruimte is voor het spel! De com-
petitie avonden zijn goed bezocht, 
uiteraard blijft een ieder welkom! 
We vinden het fijn om te merken dat 
er zoveel vrijwilligers zijn die ons 
helpen met allerhande zaken. Bij-
voorbeeld bij de KNKB wedstrijden: 
er zijn soepkokers, blokjerinners en 
we  hadden maar liefst 11 keurmees-
ters bij de dames hoofdklasse in het 
spier. Mooi dat een ieder zich hier 
voor inzet zodat de keatsferiening 

ook deze KNKB wedstrijden kan 
laten plaatsvinden in Baard. Ook bij 
de competitieavonden worden de 
perken door een vrijwilliger gelegd 
en is er een heuse competitieleider. 
Kortom vele handen maken licht 
werk. Dank aan alle vrijwilligers. Dat 
verdiend een lintje.

De eerste keer dat er weer kaatsen 
is zal tijdens de Merke zijn, houd 
verder de agenda in de gaten (zie 
achterkant van de Baarder kat).

We wensen jullie een prachtige, spor-
tieve zomer toe!
Het bestuur Keatsferiening Baerd.

Groetnis, Thomas   M
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Zoals jullie misschien al in De Skil-
le hebben gelezen, zal op zaterdag 
20 augustus van 12.00 tot 17.00 het 

Open Kampioenschap Palingroken 
Littenseradiel weer in Baard plaats-
vinden.

Naast dit kampioenschap leek het ons 
een leuk idee om ook een viswedstrijd 
voor kinderen en een zomerfair te or-
ganiseren. Momenteel zijn we druk 
bezig met de voorbereidingen om op 
20 augustus Baard om te toveren tot 

Palingroken, viswedstrijd en zomerfair in Baard!

Een traditie keert terug!

In februari deed ik een oproep voor 
het Bewegen Op Muziek onder leiding 
van Muccia Zulauf.
Wie had kunnen denken dat er toch 
zo’n 5 tot 10 vrouwen zich op zouden 
geven. Niet iedereen kan altijd, maar 
gemiddeld bestaat de groep uit 8 
personen, een fijne grootte om mee te 
werken.

Op maandagochtend stelt Jaap Prins 
de bovenzaal beschikbaar voor deze 
dames, die allemaal om verschillende 
reden mee willen doen met deze ma-
nier van bewegen. Niet alleen om wat 
af te vallen, maar juist om je conditie 
wat op te peppen en ‘aardig te zijn 

voor je lijf ’. Je moet ook niet denken 
aan een taai fitness programma, 
waarna je spieren als kabels aanvoe-
len, maar aan een ontspannen manier 
van bewegen, waarbij je spieren leert 
kennen waarvan je het bestaan niet 
vermoedde.  Aan het eind van het 
uurtje BOMmen- een uur dat voorbij 
vliegt!- nog ter afsluiting wat ontspan-
ningsoefeningen op geleide van de 
ademhaling: het verschil tussen span-
ning en ontspanning voelen. Immers, 
ons bewegingspatroon wordt gaande-
weg eenzijdiger, dat geldt ook voor de 
coördinatie van onze bewegingen. We 
merken hoe lastig het is ons evenwicht 
in letterlijke zin te bewaren. 
Het is een fantastische locatie om te 
oefenen, werken op een warme houten 
vloer, uitkijkend over de vaart en de 

omringende weilanden, je ziet mensen 
hun honden uitlaten en wandelgroep-
jes voorbij komen. Als je het over 
mindfullness hebt dan komt dit wel 
heel erg dichtbij!

De meesten van ons komen wekelijks 
naar de bovenzaal en merken dat een 
hoop oefeningen al makkelijker gaan. 
Ik hoorde iemand zeggen: ‘als ik hier 
wegga dan loop ik zo licht’ en  ‘in 
het begin stonden mijn schouders in 
brand als ik die oefening deed, maar 
nu houd ik het de hele tijd vol’! Muc-
cia wijst er ook voortdurend op dat we 
onze eigen grenzen moeten bewaken, 
niets forceren.   Een degelijke workout 
op maandagochtend: dan kun je de 
week weer aan!!
Muccia is ook bereid om op dins-

dagavond een cursus te geven voor 
diegenen die maandagochtend niet 
kunnen vanwege hun werk. Zij is 
tevens bereid een proefles te geven in 
juni, zodat we in september met frisse 
moed  en eventueel een tweede groep 
door kunnen gaan. 

Om de kosten hoef je het niet te laten: 
€30 voor een maand. Je kunt haar 
berichten op 
muczul50@gmail.com of met mij 
contact opnemen 
(aukjendeboer@planet.nl)

Ik zou zeggen: 
laat die b.o.m ontploffen!!

Aukje Bergwerff- de Boer M

BOMmen!

een “vissersdorp”, met ielrikjen, marktkra-
men gericht op ambacht, streekproducten, 
buiten leven en muziek.

Voor de organisatie van de markt, we ver-
wachten veel bezoekers, willen we graag ook 
een beroep doen op vrijwilligers uit Baard. 
De eventuele opbrengst van de markt zal 
net, zoals voorheen bij de organisatie van 
de Maretak Merk, ten goede komen aan ons 
dorp.

Voor meer informatie over het palingroken 
kunnen jullie contact opnemen met Jaap 

Prins en voor de viswedstrijd met Aart Kuyt.

Voor meer informatie over de zomerfair, 
mogelijke deelname, kunnen jullie contact 
opnemen met Sjoukje, Inge, Gert of Jikke 
via: Palingroken.baard@gmail.com

Noteer alvast de datum in jullie agenda, 
nadere informatie volgt. Wij hebben er zin 
in en hopen 20 augustus Baard weer op de 
kaart te zetten!

Sjoukje, Inge, Gert, Jaap, Aart en Jikke  M



De Baarder Kat - Jaargang 18 - nummer 2 - juni 2016 De Baarder Kat - Jaargang 18 - nummer 2 - juni 2016

34 35

Aukje Bergwerff lid in de Orde van Oranje Nassau

Koninklijke onderscheiding

Op 26 april is Aukje Bergwerff in het 
dorpshuis van Baard benoemd tot lid 
in de Orde van Oranje Nassau.

Jan Gerbens heeft vorig jaar mei 
hiervoor het initiatief genomen. Hij 
was al een aantal jaren verbaasd dat 
Aukje niet in de lijst voorkwam op 

Koningsdag. Zij had in dertig jaar 
zoveel vrijwilligerswerk gedaan voor 
Baard,  Oranje Kruis en de Stichting 
Hulphonden, etc. Het werd nu wel 
eens tijd. 
Nadat Jan zich had ingelezen in de 
procedures van het koninklijke lintje, 
heeft hij een aantal Baarders gevraagd 

een aanbeveling te schrijven. 
Deze aanbevelingen zijn samen met 
de daarvoor bestemde formulieren 
en adviezen van de burgemeester en 
de commissaris van de Koning,  op-
gestuurd naar het Kappitel. Dit is een 
commissie van wijze mensen die ver-
volgens een ontwerp-besluit formu-
leert voor de koning. Als de minister 
dat vervolgens goedkeurt, wordt het 
besluit ondertekend door Z.M. ko-
ning Willem Alexander.
Jan was dan ook niet verbaasd dat 
hele traject 9 maanden duurde!

Halverwege maart kreeg hij via de ge-
meente het bericht dat de minister er 
bijna een handtekening op had gezet, 
maar...... er was nog wel wat specifie-
ke informatie nodig. 
In samenwerking met de dochters 
van Aukje, Martine en Fleur, werden 
meer mensen gebeld en in allerlei ar-
chieven gegraven om meer specifieke 

aanbevelingen te kunnen schrijven. 
Ook moest de vakantie van Herman 
en Aukje een weekje eerder dan ge-
pland. 

Paniek brak uit op de app ‘Mondje 
Dicht’, toen bleek dat op 26 april het 
koningsfeest van de school werd ge-
organiseerd. Gelukkig werd dit feest 
’s avonds gevierd en de uitreiking van 
het lintje moest voor 12 uur ’s mid-
dags achter de rug zijn, omdat deze in 
de Staatscourant gepubliceerd werd.

Op 13 april waren alle handteke-
ningen gezet en ging bij Martine en 
Fleur het dak eraf. Zij wisten zeker 
dat hun moeder dit geweldig zou vin-
den! Vanaf dat moment was het op de 
app ‘Mondje dicht’ erg druk: de uit-
daging was om in een dorp van 200 
inwoners, waar ondertussen heeeeeel 
veel mensen wisten wat er ging ge-
beuren alles geheim moest blijven. 

Vanaf het moment dat  
Aukje en Herman vanuit 
Frankrijk terug in Baard 
waren, werd Aukje gestalkt 
door ‘ingewijden’. Zelfs bij 
Aukjes gymles, in een voor 
de uitreiking oranje ver-
sierde bovenzaal van Cafe 
Baard, was er niemand die 
zijn mond voorbij praatte. 
Boyd regelde nog even snel  
65 champagneglazen en  
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26 april 2016, een dag om nooit te vergeten. 
Geheel onverwacht werd ik verrast door een zaal vol 
familie, vrienden, camera’s en microfoons en … de 
burgemeester. Oranje slingers en ballonnen, grote 
boeketten en een luid applaus verwelkomden mij in de 
bovenzaal van het Dorpshuis van Baard. Was dit voor 
mij? Ik keek nog om, of er iemand achter mij stond 
voor wie dit allemaal bedoeld was. Maar nee, het ging 
om mij.
En dan moet je je voegen naar wat er van je verwacht 
wordt. En hoe bijzonder is het om zoiets mee te 
maken. Daar word je stil van. Van al die woorden die 
gezegd worden, krijg je een warm gevoel. Wat een eer! 

Totdat je een dankwoordje mag uitspreken en dan 
realiseer je je dat je die 27 jaar niet in je eentje  dingen 
gepresteerd hebt: dat heb je met zijn allen gedaan. 
Zonder jullie  had ik deze ‘wapenfeiten’ niet voor 
elkaar kunnen krijgen en daarom: het lintje is door 
jullie allemaal verdiend!!

En privé draag ik het lintje op aan mijn Herman 
en kinderen, die het soms met een bemoeiallerige  
echtgenote en moeder moesten doen; ik kreeg 
er de gelegenheid voor om mij op die manier te 
manifesteren. Hoe gaaf is dat!
Allen bedankt voor de kaarten, brieven, bloemen, 
telefoons en lieve woorden!
En nu maar weer over tot de orde van de dag!

Jullie ‘lid’ in de orde van Oranje Nassau, Aukje

Dankwoordje voor 

                 lintje

Aukje had nog steeds niet in de ga-
ten wat er de volgende dag voor haar 
werd georganiseerd.

De smoes waarmee Aukje de volgen-
de dag naar het café gelokt zou wor-
den werd uit de vele persberichten 
opgepikt door Omrop Fryslân en zij 
wilden met radio en tv naar Baard 
komen!

Op dinsdag 26 april vanaf half 11 

kwamen de familie en vele Baarders 
naar de bovenzaal. Op dat moment 
wilde Aukje haar hondjes nog even 
uitlaten, maar gelukkig kon dat ge-
keerd worden door Martine, want 
dan zou Aukje vast de auto’s van fa-
milie herkennen op het parkeerter-
rein. En Aukje kennende werd ze vast 
ook nieuwsgierig als ze een auto van 
Omrop Fryslân zou zien staan. 

Om kwart voor 11 kwam er in huize 
Bergwerff een dramatisch telefoontje 
binnen van Aggie (die een goede toe-
voeging bij de toneelvereniging zou 
zijn) met de vraag of Aukje haar kon 
helpen.

65 paar ogen, de burgemeester met 
ambtsketting, een filmcamera en twee 
fotografen waren vanaf dat moment 
gericht op de ingang van de zaal. Ie-
dereen was muisstil! Het kostte Aukje 
na het telefoontje van Aggie precies 4 

minuten om naar het dorpshuis 
te komen en de trap op te lopen. 
Ze  werd volledig verast door al-
les wat er de komende minuten 
ging gebeuren:
‘De Koning heeft behaagd om 
Aukjen Bergwerff te benoemen 
als lid in de Orde van Oranje 
Nassau!’ 

Dit  jaar zijn er tijdens de Lint-
jesregen  965 vrouwen en 1.787 
mannen gedecoreerd en eentje 
daarvan woont in Baard! Auk-
je bedankt voor alles wat je in 
al die jaren gedaan hebt voor 
Baard en hopelijk nog lang zult 
blijven doen!  

Tot slot willen Jan en Inge ieder-
een hartelijk bedanken die op 
de een of andere manier hieraan 
heeft meegewerkt! Zij hebben 
grote waardering dat iedereen 
zijn ‘mondje dicht’ heeft gehou-
den en dat het tot het laatste mo-
ment een verassing voor Aukje 
was. Baarders bedankt!  M
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aangeleverde kopij en zij behoudt zich het recht voor deze te 

redigeren en zonodig in te korten.

Colofon

De ijsvereniging deed mee 
aan de Sponsor Actie van 
Poiesz. En dat was niet voor 
niets...

Activiteitencommissie ‘De Helena’s”

De activiteitencommissie “ De Helena’s ” 
hebben een zomerstop!!!!!!!!!
Voor de maanden JUNI, JULI en AUGUS-
TUS 
Dus is er in deze maanden geen doe 
middag en koffiemorgen.

In September zijn wij er weer

Met iedere eerste donderdag van de 

maand koffiemorgen om 10.30 uur voor 
jong en oud
Koffie/thee 1 euro per kopje

En natuurlijk gaat de doe middag ook 
weer van start
En dit gaan we weer iedere derde 
dinsdagmiddag van de maand doen om 
14.00 uur 

Vanaf 20 jaar voor Baarders en buiten 
Baarders (i.v.m. de geringe opkomst)
Voor de doe middag vragen wij een 
bijdrage van 1 euro
koffie/thee 1 euro per kopje

we zien jullie graag weer in 
SEPTEMBER!!!!!!!!

DE “HELENA’S”



Baardata
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

Don. 09 juni 18.00 u Begin  van de Merke Merkecommissie
In Baard/
Café Baard

Vr. 10 juni
Vanaf 
09.00 u

Merke “Baard on the beach” Merkecommissie
in Baard/
Café Baard

Vr. 10 juni Na de b.b.q. Iepenloft miniteater Tonielfer. In goed begjin By it keatshokje

Zat. 11 juni
Vanaf 
12.00 u

Merke “Baard on the beach” Merkecommissie
in Baard/
Café Baard

Zon. 12 juni 14.00 u Opruimen Iedereen heel Baard

Zon. 19 juni 11.00 u Dienst door ds. R.Praamsma Kerkenraad v.d.Streekgem. Herv. Kerk Baard

Zat. 25 juni 15.30 u Ledenpartij 115 jaar KF Baerd Keatsferiening Baerd Kaatsveld

Zat. 02 juli weekend
Oudpapiercontainer staat er 
weer

Ver. van Dorpsbelang
Parkeerplaats bij 
de brug

Zat. 09 juli
19.30 u  
Jeugd

Schilderspartij Keatsferiening Baerd Kaatsveld

21.00 u 
Senioren

(nachtkaatsen) Keatsferiening Baerd Kaatsveld

Zon. 14 aug. 09.30 u Dienst door dhr. U. Zwaga Kerkenraad v.d.Streekgem. Herv. Kerk Baard

Zat. 20 aug.
12.00 – 
17.00 u

Openkampioenschappen 
Palingroken Littenseradiel

Palingrokerij commissie
Parkeerplaats bij 
de brug

Zat. 20 aug.
12.00 – 
17.00 u

Zomerfair Palingrokerij commissie
Parkeerplaats bij 
de brug

Zat. 20 aug. Volgt Viswedstrijd Palingrokerij commissie Aan de vaart 

Don. 01 sept. 10.30 u Koffie/thee ochtend Act. Comm. “de Helena’s” Café Baard

Zon 04 sept. 11.00 u BBQ partij vrije form. Sen. Keatsferiening Baerd Kaatsveld

Zat. 10 sept. 14.00 u Hoogma Ouder-Kind partij Keatsferiening Baerd Kaatsveld

Zat. 17 sept. weekend
Oudpapiercontainer staat er 
weer

Ver. van Dorpsbelang
Parkeerplaats bij 
de brug

Zon. 18 sept. 09.30 u Dienst door ds. G. Eppink Kerkenraad v.d.Streekgem. Herv. Kerk Baard

Din. 20 sept. 14.00 u Doemiddag Act. Comm. “de Helena’s” Café Baard


