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H

jerst, it jout moaie plaatsjes mei
prachtige kleuren yn de natuer.
Mar ek hurde wyn, wetter en de earste
nacht froast is ek al west. Nei in moaie
lange neisimmer, is it wol eventsjes
omskeakeljen. Mar at jo no by de
kachel sitte, is it ek wer goed.
Desimber stiet wer foar de doar.
Sinteklaas komt by skoalle lâns en ek
noch yn’e boppeseal! De simmersporten hawwe har lêste wedstriden hân
en de winteraktiviteiten binne yn folle
gong. Foar eltsenien is der wol wat te
dwaan. Hjiroer kinne jo genoch lêze
3

yn dizze Kat. Der is sels wer in nije
klaverjasclub oprjochte “Moai op tiid”.
Der sit muzyk yn Baard. Der binne
ferskillende muzyk jûnen organisearre en der folgje noch mear, sjoch de
Baardata mar efkes nei! Misskien sit
der ek wat foar jim gading by!
Anneke Tonnon is nij yn de redaksje
fan de Baarder Kat en wy binne fansels bliid mei har ynbring. Mei elkoar
haw we der wer in prachtige Kat fan
makke!
In soad lêswille tawinske! M
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Leestip van De Baarder LeesClub:

Vele hemels boven de zevende
GRIET OP DE BEECK

Afgelopen
maanden
hebben we met elkaar
het boek “Vele hemels
boven de zevende” van
Griet Op de Beeck gelezen. Het is haar debuutroman geweest,
uitgegeven in 2013.
In de bespreking
ervan bleek dat de
meesten van ons
het een mooi boek
vonden.
In dit boek maak je
kennis met een hechte maar verstoorde familie. Het is geschreven vanuit
het perspectief van elk lid van deze
familie. Dat levert een verrassende
opbouw. De personages wisselen elkaar af met de beschrijving van de
gebeurtenissen die voor elk van hen
een eigen beleving weergeven. In de
loop van het boek gaan we ze steeds
beter kennen.
Aanvankelijk lijkt het verhaal voort
te kabbelen maar al snel blijkt dat het
leven voor elk van hen een zoektocht
is naar geluk en een worsteling met
levensvragen zoals liefde, vergeving
en eenzaamheid. De vader moet leven met een afschuwelijk geheim en
4

is alcoholverslaafd. De moeder is een
egoïstische vrouw die zichzelf ziet als
het eeuwige slachtoffer. De volwassen
kinderen proberen hun eigen weg te
vinden in het leven en het pubermeisje heeft het moeilijk met de omgang
met haar klasgenoten.Uiteindelijk
leidt het tot een dramatische afloop.
De taal in het boek is lichtvoetig,
maar tegelijk pijnlijk en ontregelend
herkenbaar.
En zeker aanbevolen als je van de
Vlaamse taal houdt.
José Dijkstra M

WIST JE DAT
in Café Baard een
boekenplank aanwezig is?
Daar kun je gratis boeken lenen
en ruilen. En heb je je eigen boek
uit en gun je het een ander? Zet
het dan op de boekenplank in het
Café erbij.
De Baarder Leesclub

Leestip van Aart:

Aangrijpend boek van
dorpsgenote Yvonne Keijer
Het schrijven van een boek
Was voor mij een heilzaam iets
Mijn eigen “ik” was naamlijk zoek
En mijn brein, dat wist van niets
Door te graven in mijn grijs verleden
En mijn herinneringen een kans te geven
Kon ik de strijd die ik vroeger heb gestreden
Hetzij met tranen, maar wel opnieuw beleven
Het nare gevoel en het vaak opkomend verdriet
Weet ik nu beter een plekje te geven
Mijn verleden echt vergeten dat kan ik niet
Maar ik weet nu: ik mag genieten van het leven!

Zijn de prachtige woorden van onze
dorpsgenoot Yvonne Keijer, gevat
in een gedicht en de cover van haar
boek: Ik zal altijd gehoorzaam zijn!
Ze beschrijft op heldere wijze wat de
gevolgen kunnen zijn van een strenge dogmatische opvoeding binnen
een sektarische geloofsgemeenschap.
De religieuze indoctrinatie tijdens
haar kindertijd en jeugd hebben grote invloed gehad op haar verdere leven. Een intrigerend verhaal van een
vrouw die de stap heeft durven nemen om het geloof de rug toe te keren

en die het gevecht met gevoelens als
angst, schuld , verdriet en eenzaamheid is aangegaan staat te lezen op
de achterkant. Ik kan daar aan toevoegen; niet alleen intrigerend, maar
zeker ook indringend en aangrijpend.
Ze liet me afgelopen zomer een soort
samenvatting lezen. Ik was ontroerd
en onder de indruk. We besloten dat
ik zou redigeren. Dat heb ik met diep
respect gedaan. Ik ben trots op mijn
buurvrouw! Voor meer informatie:
www.yvonnekeijer.nl.
Aart M
5
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Verslag van een druk
“feest” weekend.

Super-gezellig
en voor herhaling
vatbaar
Vrijdag 28 oktober was het dan
weer zover, het tweede jeugdfeest
in de bovenzaal, ik had de zaal weer
volledig ingericht voor de jeugd
met rookmachines, bellenblaasmachines, stroboscoop, blinders en
andere licht effecten. (en natuurlijk de air hockey- en voetbaltafel)
Als D.J. was de eer voor Agnetha Jutte, die de leuke muziek en verzoekjes
verzorgde.
Helaas was de opkomst niet zo groot,
maar misschien een volgende keer
beter ik hou hoop.
Als het goed is gaat er met de leeftijdgrens van het jeugdfeest de volgende keer wat gebeuren, maar
daar vertelt Jan Reitsma waarschijnlijk elders in deze editie van
de Baarder kat nog wel wat over.
En toen was het voor mij op zaterdag weer even druk met het ombouwen van de “bovendanszaal” in stijl
voor de “Golden Oldies Vinyl Party”.
Om 20:30 uur begonnen we op een
zacht pitje wat lekkere muziek te
6

Bericht van de jeugdsoos!

draaien. Speciaal voor de wat oudere aanwezigen flink wat 60er jaren
muziek, van de Beatles tot de George
Baker Selection. Om half tien werd
het al gezellig druk, en ging het feest
weer lekker los zoals ook vanouds
altijd het geval was tijdens de merke disco’s uit het grijze verleden.
Ook wist men wist de weg naar het
verzoekjesboek goed te vinden. Een
enkeling waagde zich eraan om even
door wat van mijn singelkoffers vol

Op 28 oktober heeft de jeugdsoos voor
de 2e keer dit jaar een feest georganiseerd voor de jongeren in ons dorp. Ook
ditmaal pakten we groots uit. DJ Erik Jutte had zijn complete installatie van stal
gehaald. Ondanks de kleine opkomst
vond iedereen het zeer geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar. De verzoekjes die werden ingediend zijn allemaal
gedraaid door Agnetha en Klaas. De
volgende keer is er, voorafgaand aan de
activiteit van de jongeren, een kinderdisco voor de jongere kinderen.

met mooie singeltjes te bladeren, iets
wat ik ook in het geheel niet erg vind.
Het werd weer een super gezellig latertje en is zeker voor mij wel weer
eens voor herhaling vatbaar. De
avond was gewoon veel te kort om
alle verzoekjes te kunnen draaien,
dus dat is voor volgende keer dan
maar weer.

Wij kijken er naar uit!

Groetjes Erik A. Jutte
Drive “in” Discotheek Disco 2000 M

De Jeugdcommissie
7
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WetensBaardigheden
Baard van een sleutel

Nieuws van Stichting Dorpshuis

'Buitenboel' wordt voorjaar
2017 aangepakt
Eén van onze wensen was om van de
kamer, naast het vroegere toneel, een
soort van vergaderkamer te maken.
Een kamer waar je met een klein gezelschap kunt vergaderen maar tevens
een kamer die kan worden gebruikt
voor verkleden, schminken en afschminken bij optredens. We zijn een
heel eind, gordijnen en lampen hangen, er is een keukenblokje geplaatst,
er is koud en warm water aanwezig.
Kortom de kamer is gebruiksklaar
en wordt ook al veelvuldig gebruikt
maar we willen de kamer nog verder
aankleden, o.a. met een kast of locker waar de verenigingen desgewenst
spullen/papieren in kunnen bewaren.
En nog wat gezelliger maken.
Daarnaast hebben andere punten
onze aandacht zoals de rookmelders
en brandblussers. Veiligheid voorop natuurlijk, inmiddels is het pand
wat dat betreft goedgekeurd door de
brandweer.
Ook de vloer boven heeft onze volle
aandacht. We denken een acceptabele
oplossing te hebben gevonden maar
daar zijn voorlopig de financiën niet
voor. Zodra we weer wat meer “fet op
8

de bonken” hebben gaan we de hele
vloer aanpakken. Wordt vervolgd
dus.
Het zinkwerk op het dak is op sommige punten ook aan herstelwerkzaamheden toe, daar is ook opdracht
voor gegeven.
Verder is een vast punt op de agenda,
het bespreken van de financiën. De
toegezegde subsidies zijn allemaal
binnen. Alle rekeningen betreffende
de verbouwing zijn betaald.
We denken ook al weer vooruit, in het
voorjaar van 2017 willen we de “buitenboel” aanpakken.
En in de tussentijd treffen wij, Baarders (en buitenlui), elkaar in het café
of het dorpshuis om een hapje te eten,
te vergaderen, te bewegen, te trekzakken, te discodansen, te knutselen, te
biljarten, te kaarten, te rondbreien, te
zingen, te koffiedrinken, te sjoelen, of
een drankje te nuttigen.
Bestuur Stichting M

Een sleutel bestaat uit
een steel met aan het ene
uiteinde de greep en aan
de andere kant de baard.
De greep is nodig om de
sleutel met kracht rond te
kunnen draaien. De baard
moet dan het eigenlijke
werk doen: het slot ontsluiten.

asymmetrisch, het wordt
dan al onwaarschijnlijker
dat een andere sleutel op
dit slot past. De baard is
bijna altijd doorboord,
van sleuven voorzien of
anderszins ingewikkeld
gemaakt.
In de beeldende kunst
is de baard het meest
opvallende onderdeel van
de sleutel, zoals vaak te
zien is bij afbeeldingen
van Sint Petrus die de sleutel van de hemelpoort bij zich heeft.

De baard is daarom het
belangrijkste deel en bevat
de 'geheime' informatie
die hem passend maakt voor het bedoelde slot.
Bij een 'bonte sleutel' is de baard in doorsnede

Studeerbaard (1)
Hallo,
Ik ben Lisa Saffrie en ik heb
dit jaar mijn diploma gehaald op de AMS in Franeker. Ik heb veel leuke jaren
gehad op de AMS. Ik volg
nu de opleiding Onderwijsassistent op de Roc Friese
poort in Sneek.
Ik heb een erg leuke klas
en de opleiding is precies
wat ik leuk vind. Twee

weken geleden ben ik op
werk3daagse geweest in
Noordwijk met mijn klas.
We zijn toen in Den Haag
geweest en hebben verschillende basisscholen
bezocht.
Ik loop nu de rest van het
schooljaar twee dagen
in de week stage op de
basisschool in Itens. Dit
vind ik ook heel erg leuk,
9

de rest van de week ga ik
naar school. Ik wil graag
na deze opleiding een leraren opleiding doen voor
Engels.
Lisa M
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Klaverjasclub “Moai op tiid” Baard

11 november is de
dag, dat mijn lichtje
branden mag. En dat
hebben de kinderen uit
Baard (en omgeving)
dan ook gedaan.
In een aantal groepen
werd weer langs de
deuren gegaan. Met
oude bekende liedjes,
maar ook nieuwe liedjes of een rap.
De buit was groot, er
werd per kind gemiddeld 1,8 kilo snoepgoed opgehaald!
Ook de opbrengt van
collecte voor de Speeltuin 't Hofke was groot
(265,78 euro). Dit kan
de speeltuincommissie
weer goed gebruiken.
Een aantal weken
geleden is er weer een
toestel bijgeplaatst.
Het tuimelrek is weer
terug van weggeweest.
Met de komst van dit
toestel is de speeltuin
weer compleet.

'We kunnen nog kaarters
gebruiken!'

Sint Maarten

Even een update van de klaverjasclub. Op vrijdag 30 september hebben we vooraf aan het
kaarten een overleg gehad met kaarters die
avond. Gezamenlijk hebben we het volgende
besloten:
• Eens in de 4 weken kaarten.
• Opgeven t/m woensdag voor de vrijdag van
kaarten bij Ger of Yge.
• Het kaarten begint om 20.00 uur in café
Baard.
• 5 € inleg per kaartavond, altijd prijs.

vrolijkheid afgesloten zoals het een Baarder betaamt Wij hopen dat zich nog meer baarders
opgeven voor deze gezellige kaartavond.
Opgave per email of telefonisch bij:
Yge Valk: ygevalk@gmail.com / 0517341874
Ger Luijben: gerrieluyben@hotmail.com /
0625179216
Tot de volgende kaartavond.
Yge en Ger M

Wanneer kaarten:
vrijdag 18 november 2016
vrijdag 23 december 2016 maatklaverjassen
vrijdag 20 januari 2017
vrijdag 17 februari 2017
vrijdag 17 maart 2017
vrijdag 14 april 2017
maatklaverjassen

Voorstelbaard
In september hebben Bote Strikwerda (31
jaar)en Annabeth Andreae (30 jaar) hun
nieuwe huis betrokken aan de Fâldenserwei 18. Het bijzondere is dat Bote het huis
zelf heeft gebouwd. Het huis is prachtig
geworden en ook hun twee katten Paps en
Bink voelen zich er prima thuis.
Annabeth werkt parttime als maatschappelijk werkster. Daarnaast is ze
nagelstylist. Voor mooie nagels kun je dus
bij Annabeth terecht. Bote werkt bij een
bouwbedrijf in Winsum.

Op 30 september hadden we 9 personen dus
een stil zitter, jammer maar het is moeilijk om 3
personen er bij te krijgen, dus we hebben met 2
tafels gekaart. Het was een hele leuke avond en
iedereen heeft prijs maar ik noem alleen de eerste en dat was Wilma. Daarna nog een biljartje
leggen en lekker kletsen aan de bar “heerlijk”.
Op 21 oktober hadden we ook 2 tafels en ook
deze kaartavond heeft Wilma gewonnen, dus
wij mannen zijn goed onder gesneeuwd door
Wilma. Ook deze avond hebben we weer met

De speeltuin commissie
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We wensen hen heel veel geluk in hun
nieuwe huis.
11
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Alwéér een nieuw
speeltoestel in de
Baarder speeltuin.

Katertje vraagt zich af
wat er allemaal
nog gaat komen...

Studeerbaard (2)
Op 16 juni 2016 kreeg ik te horen dat ik was
geslaagd voor mijn VMBO-T examen. Ik heb
me ingeschreven voor de opleiding verzorgende I.G, op de Friese Poort in Leeuwarden.
Ik zit er nu een paar weken en ik vind het een
super leuke opleiding met leuke docenten en
leuke klasgenoten. Ik heb al best veel dingen
geleerd en heb goede cijfers. Ik wou deze opleiding al vanaf het tweede jaar op Bogerman
doen, omdat het me super leuk leek en ik
vind het fijn dat ik mensen kan helpen. Deze
opleiding duurt drie jaar en in het laatste jaar
kan ik me laten specialiseren in kraamzorg,
ouderenzorg, GGZ, gehandicaptenzorg, etc.
Ik ben er nog niet helemaal over uit wat ik
wil, maar ik denk ouderenzorg of kraamzorg. Volgend jaar februari moet ik stage
lopen en dat moet waarschijnlijk in Tzum

Collectes
Brandwonden
Stichting
De collecte voor
de Brandwonden
Stichting heeft
dit jaar € 122.62
opgebracht.
Waarvoor zeer hartelijk dank namens
bovengenoemde
stichting.
En namens,
José Dijkstra en
Tini Bijlsma.

KWF
Namens KWF, kanker bestrijding, hartelijk bedankt voor
uw bijdrage van in
totaal €109,34.
Groet, Anke Roorda

waar het dierenasiel
veel goeds mee
kan doen. Ieder jaar
worden er ongeveer
800 katten en 200
honden in De Wissel
opgevangen. Vooral
in de zomer zit het
asiel altijd tot de nok
toe vol. De collecteopbrengst is een
belangrijke bron van
inkomsten. Zoekt u
nog een leuk huisdier? Ga dan eens

Dieropvang
De Wissel
De opbrengst van
de collecte in Baard,
Huins en Leons
was €96,27. Een
prachtig bedrag
12

kijken in De Wissel,
Kalverdijkje 76 in
Leeuwarden. Mede
namens de dieren,
hartelijk dank voor
uw bijdrage!
Miranda van de
Poel, Mantgum

Kinderbaarderij

Alzheimer
De opbrengst van
de Alzheimercollecte is 103,60
euro.
Hg. Geertje Valk
13

(Martenahiem). Deze opleiding houdt in dat
ik leer hoe ik moet werken met tilliften (de
bea, de sara en de maximove), hulpmiddelen
en bvb insuline spuiten, ook moet ik medicijnen studeren, maar dat is pas in het tweede jaar. Nu leer ik in het eerste jaar veel over
ziektes, aandoeningen en handicaps. Ik vind
tot nu toe de opleiding heel erg leuk en best
wel makkelijk (komt ook omdat het me heel
erg interesseert). ik moet elke dag met de bus
naar school en de busreis duurt ongeveer
een uurtje (van Huins-Station Leeuwardenstation- school). Ik maak lange dagen maar
dat is wel vol te houden want het is gewoon
gezellig en leuk op school! ROC Friese Poort
Leeuwarden is dus echt een aanrader.
Groetjes Anne-Rinske Spoelstra M
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terug naar Cairo. Geen gemakkelijke
reis, zoals uit hun verhalen blijkt over
moeilijke grensovergangen zoals in
Mali, waar de grens tijdelijk gesloten
gesloten was i.v.m. de gijzelingen in
Bamako die daar toen plaatsvonden.
Het reizen van Noord naar Zuid vice
versa over het Afrikaanse vasteland is
soms moeilijk door allerlei politieke
verwikkelingen.

José en Joop op reis

Reisverslag
Afrika - deel 3
3e verslag,
27 april 2016
Upington

Na ontspannen uitrustdagen in Stellenbosch vervolgen we onze route
via de zuidkust van dit land naar het
Oosten.
We komen nu bij het zuidelijkste
puntje van Zuid-Afrika: Cape Agulhas aan de Struisbaai. Hier komen
de Indische en Atlantische oceaan
samen. Dit is een van de gevaarlijkste kusten ter wereld. Het vaak wilde
water is ondiep, de bodem is bezaaid
met rotsen en er zijn hoge golven en
sterke stromingen. Dit is het graf van
meer dan 250 schepen. Ondanks de
aanwezigheid van de oudst werkende
vuurtoren van Zuid-Afrika, die we
14

via heel steile trappen natuurlijk ook
beklommen hebben om te genieten
van het uitzicht. Bij onze wandeling
terug ziet Joop een dikke pofadder
(bekend om zijn giftigheid) op het
pad.
De camping bij deze Kaap, waar we
overnachten, biedt ook gastvrijheid
aan een grote, eenvoudige Engelse truck, waarin zo’n 20 reizigers
40 weken onderweg zijn. ’s Avonds
zetten ze tentjes op. Op deze sobere manier zijn ze onderweg van het
zuiden van Spanje, via de Westroute
naar Zuid-Afrika en via de oostroute

Wij overnachten nu steeds op campings langs de ruige kust. Er is veel
belangstelling voor onze camper. We
ontmoeten een Zuid-Afrikaan die
hem serieus na wil bouwen. Joop belooft hem onze bouwtekeningen te
sturen als we weer thuis zijn.
Dan rijden we de bekende Gardenroute. Niet meer vlak langs de kust,
maar door dicht bos, groen met veel
lagunes. Een heel andere natuur dan
tot nu toe. En komen dan bij het
Tsitsikamma National Park waar genieten we van prachtige zons op- en
ondergangen direct aan de kust. In
het begin van onze reis vonden we de
oriëntatie op de zonzijde lastig. Die
draait hier natuurlijk ook van Oost
naar West maar dan om de Noord.
Wel belangrijk om rekening mee te
houden bij het kiezen van een comfortabele positie op de campings, omdat we overdag geen last van bovenmatige hitte willen hebben.
Ons volgende reisdoel is het Addo
Elephant NP. Hier maken we vanuit

het camp een dagrit, natuurlijk weer
met de eigen camper. Heerlijk om je
eigen huis bij je te hebben. Je mag
onder geen voorwaarde de auto verlaten, maar wij zitten rustig achter
de veilige ruiten te genieten van alle
moois dat het park biedt en bakken
een eitje voor de lunch. En worden
we moe, dan gaan we lekker even
liggen. Over een afstand van 50 km
doen we 7 uur. Zien veel wild, hoewel
niet zoveel als in andere parken. Maar
wel een kudde van zo’n 15 badderende olifanten bij een plas en we rijden
bijna over de staart van een leeuw die
lekker lui en vadsig op de weg ligt (zie
foto op volgende pagina).
Het wordt nu ook eens nodig om
een grove planning te maken voor de
weken die nog voor ons liggen. Joop
zou graag nog naar Namibië en/of
Botswana willen. Ik heb er geen behoefte aan. Ik geniet al ten volle van
ons bezoek aan Zuid-Afrika. Bovendien is het ingewikkeld om het land
te verlaten en weer terug te keren in
verband met de geldigheid van de
visa. De visumregels kunnen zomaar
plotseling veranderen horen we veel
om ons heen. En ik heb geen zin in
alle rompslomp die daar weer uit
voort kan komen. Als tussenoplossing kiezen we ervoor om naar het
Transfrontier Kgalagadi NP te gaan.
Dat enorme Park bestrijkt een gebied
in zowel Botswana, Zuid-Afrika en
15
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Namibië Zo krijgen we toch een beeld
van deze woestijn ten zuiden van de
Kalahari woestijn.
Het is een lange rit van zo’n 1100 km,
waar we 3 dagen voor nemen. Het

wordt onderweg steeds kaler en dorpen liggen nog op 200 km afstand van
elkaar. Wij genieten van deze stukken. De natuur is groots en we vervelen ons geen moment. Er is altijd wat
te zien en steeds vinden we wel weer
een camping waar het comfortabel en
veilig overnachten is.
Jammer, in het Kgalagadi NP is op de
campings de eerste drie dagen geen
plaats. Maar 5 km voor het park zagen
we een mooie camping, Kgalagadi
Lodge geheten. We kregen deze tip
van onze reisbroeder Robert. We volgen elkaar nog steeds via WhatsApp
en zo bereisd als hij is, heeft hij altijd bruikbare tips voor ons. Op deze
16

camping hebben we zelfs een privé
badkamer. Er scharrelt gezellig een
struisvogel rond. We noemen hem
onze huisstruis. Vanaf deze camping
brengen we een dag-bezoek aan het
National Park. Het is een heel andere
scenery dan voorgaande parken. In
dit woestijngebied is de begroeiing
laag en spaarzaam en daar kan geen
groot wild zich in verschuilen. Maar
we zien wel veel soorten vogels in
de prachtigste kleuren, grote kuddes
Gemsbokken en een kleine soort
Cobra. Het is er knap warm. Er zijn
uitsluitend ribbelwegen met soms
wat zand, waardoor je gedwongen
wordt om langzaam te rijden. Vooraf
hebben we daarom al de aanbeveling
opgevolgd om de banden op een lage
spanning te brengen, dat kun je in het
park niet meer doen als je je voertuig
niet meer verlaten mag. Soms helpt
het ca. 50 km/uur te rijden waardoor
veel kabaal ontstaat maar je niet het
idee hebt dat de auto uit elkaar zal
vallen. Bij 30 km/uur gaat de auto
enorm stuiteren en wordt soms onbestuurbaar en het voelt of de hele boel
uit elkaar zal vallen. Dus heel rustig
rijden. Maar we genieten steeds weer
van de verschillende verschijningsvormen van de natuur. Zo nu en dan
staan we een tijdje stil en de motor
uit. De stilte is dan indrukwekkend.
Terug op onze camping zitten we
nog lang buiten de sterrenhemel te
bewonderen. Wij zien aan de hori-

zon in het noorden de lichtflitsen van een groot
onweer. Dat zal boven de Kalahari woestijn in
Botswana moeten zijn. En dat we nu duidelijk
meer gewend zijn aan de hitte van overdag,
merken we aan het feit dat we al weer warme
kleding zoals lange broeken tevoorschijn halen
als de temperatuur ’s avonds daalt naar 23 graden.
Vandaag is het Freedom Day (27 april 1994
waren de eerste democratische verkiezingen in
ZA) en we zitten een paar honderd kilometer
zuidelijker in Upington op een camping op een
eiland in de Oranjerivier. Het is hier wat koeler.
Rondom ons wat schuwe stokstaartjes en een
grote groep brutale aapjes, die het gemunt hebben op onze hapjes. Maar ze krijgen geen kans
want Joop zit klaar met een lange stok waar ze
duidelijk ontzag voor hebben.

BRUGCOMMISSIE
Het brug project is door geschoven naar
een andere afdeling binnen het Provinciehuis: Ynfraprojekten, Gebietsynrjochting en Natuer.
Iets specifieker: Binnen deze afdeling
valt het nu onder het onderdeel Kunstwerken.
Het doorschuiven naar een andere afdeling betekent dat die afdeling zich eerst
uitvoerig op de hoogte wil stellen van
het onderwerp en uitgangspunten t.a.v.:
Brug in Baard.
Het contact zal in het eerste kwartaal van
2017 plaatsvinden. Dat komt er voor de
Brugcommissie op neer dat we nog een
paar maanden geduld moeten hebben.
Zodra er weer nieuws is van deze commissie, wordt dat uiteraard weer gemeld!

We gaan onze laatste weken hier plannen en ook
de terugvaart van onze camper. Direct daarna
vliegen wij weer terug naar Nederland.
Maar er valt in die tijd vast nog genoeg te genieten.
Joop en José M

De Brugcommissie
Arie Wagenvoort, Ger Luyben,
Jan Bijlsma M
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Open Baard Folkfestival

Baard? Daar zit muziek in!
Eten - drinken - muziek, staat
op de ramen van ons dorpscafé. De
eerste twee ingrediënten geraken
gelukkig bij steeds meer mensen in
trek. Maar ook op muzikaal gebied
wordt er volop aan de weg getimmerd
en bieden Jaap en Aggie regelmatig
een podium aan alles wat met muziek
te maken heeft. Zo ook op 9 oktober
aan Nanne en Ankie. Zij vormen al
sinds 1980 een muzikale eenheid,
startend in de legendarische Friese
folkband Irolt. Meer en meer echter
worden maritieme en historische
onderwerpen uitgangspunt, bezongen
in een diversiteit aan talen. Maar ook
hilarische momenten uit het dagelijkse leven schuwen ze allerminst. Die
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middag presenteren ze hun nieuwe
cd ‘Windrose’. Voor een aangenaam
gevulde Boppeseal voltrekt zich een
zeer genoeglijk optreden over alles
wat met zee, visvangst en werkliedjes
te maken heeft, zowel traditioneel als
nieuw geschreven. Tseard Nauta en
ondergetekende werkten mee aan de
cd en spelen een aantal nummers mee.
Een warm, intiem concert, afgesloten
met heerlijke zomer stamppot van de
zaak. Smaakt in beide gevallen naar
meer! M

Al sinds “mensenheugenis”
dromen Wybo Walstra en ik
over ooit een folkfestival in
Baard. Het bloedt echter door
meerdere oorzaken dood.
Tot het nieuwe elan van café
Baard. We raken weer enthousiast, temeer daar Wybo
met zijn CelticBands.nl meerdere ingangen heeft en ik nog
steeds kan putten uit mijn ervaringen met het runnen van
folk clubs en connecties uit
vroeger tijd. We doen het! En
wel op 13 november. De bezetting is veelbelovend.
Andehlian bijt om 15.00 uur
het spits af. Nooit de makkelijkste opgave, maar ze zorgen

voor een prima opwarmer. De
“oude rotten” Nanne en Ankie
pakken om 17.00 uur op geheel eigen wijze vervolgens de
zaal in. Na een stevige Irish
stew maaltijd trapt Reizger
om 19.00 uur het avondprogramma af. Hoezo folk. Hun
variëteit is verrassend en zeer
goed klinkend.
De absolute uitsmijter vormt
Unicorn. Vanavond gereduceerd tot een viermans
formatie, maar conservatorium geschoold en van hoge
kwaliteit. Zij geven in ruim
een uur alles wat folkmuziek
inhoudt en zo mooi maakt;
van meeslepende ballades tot
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opzwepende dansmuziek. Het
hele gebeuren wordt perfect
aangevoeld door het helaas te
weinig aanwezige publiek en
de sfeer is dan ook uitstekend.
Zonder iemand te kort te
doen gaat mijn speciale dank
uit naar Henk Wessels. Hij
zorgt voor een perfect geluid
en sfeervol licht.
Het is misschien kinderachtig
en flauw, maar ik zeg het toch:
“Wat hebben de thuisblijvers
weer ongelijk gehad en veel
gemist...”
Aart M

Foto's Wybo Walstra
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Bericht uit de Lionserpolder

land bij en moesten we ook
echt anders gaan boeren.
We zijn onze koeien gaan
kruisen met de Groninger
Blaarkop, een sobere koe
die heel goed met natuurlijke omstandig-heden om
kan gaan. Sinds 2012 hebben we die gronden in gebruik en daar is dit jaar nog
eens 6 ha van Natuurmonumenten in Britswerd bijgekomen. Daarmee kwam
ons totale grondgebruik
op 62 ha, waarmee we van
heel intensief naar heel extensief boeren zijn gegaan,
met oog voor de natuur en
weidevogelbeheer.

Boeren met oog voor de natuur

Bericht uit de Lionserpolder, van
Auke en Rennie Stremler. We wonen op De Him 4 onder Jorwert met
onze vier kinderen en hebben een
melkvee-bedrijf met ongeveer 80
melkkoeien en 40 stuks jongvee.
Sinds 2009 heeft ons bedrijf een andere wending gekregen. Tot die tijd
boerden we heel intensief met weinig
land en veel melk per koe. We voerden veel producten aan de koeien,
20

met name melkopdrijvende soorten
als mais, bierwortel en maismeel. In
een gesprek met de ruilverkavelingscommissie (zorgt voor een betere
verkaveling van de landerijen), werd
ons duidelijk dat achter ons bedrijf
in de Lionserpolder 16 ha grond vrij
kwam. Deze grond grenst aan ons bedrijf en moest worden omgezet van
agrarische- naar natuurbestemming
(particulier-natuurbeheer), om het
gebied dat aangewezen is als reser-

vaatsgebied compleet te maken.
Na er goed over nagedacht te hebben,
zijn we daarmee aan het werk gegaan.
Toen Natuurmonumenten hoorde dat
er een boer met natuur ging werken,
hebben ze contact met ons gezocht.
Omdat aangrenzend nog 9 hectare
vrij kwam in hun eigendom, was de
vraag van Natuurmonumenten of
wij dat ook wilden huren. Daarmee
kregen we er in totaal 25 ha natuur-

Nu dit goed loopt en onze
koeien en jongvee zoveel
mogelijk buiten zijn, hebben we dit voorjaar besloten om nog een stap verder
te gaan en ons bedrijf om te
zetten naar een biologisch
melkveebedrijf. Dit is een
traject van twee jaar waarin
we ons rond half 2017 gecertificeerd biologisch kunnen noemen.
We doen sinds een jaar
ook aan huisverkoop van
ons blaarkopvlees. Waar21

om we dit doen? Omdat
wij het belangrijk vinden
om een product aan te
bieden dat tot stand komt
op een manier die mens
en dier ten goede komt.
Zowel de melkproductie
als het eindproduct vlees,
gaan organisch samen met
weidegang en weidevogelbeheer. Onze koeien laten
lopen en opgroeien in een
natuur-gebied waar de omstandigheden optimaal zijn
met bloemen en kruiden,
geeft uiteindelijk ook een
puurdere smaak aan het
vlees.
Heeft u belangstelling voor
een pakket vlees, gehakt,
en/of worstjes, van 1 tot
10 kilo (verpakt per 500
gram), kom dan langs of
neem contact met ons ons
op:
0621406823 of
0582501327.
Facebook: auke stremler.
Bedrijfsbezoek met een
groep mensen of gezin is
ook mogelijk op afspraak.
Vriendelijke groeten,
Auke en Rennie Stremler M

De Baarder Kat - Jaargang 18 - nummer 4 - december 2016

De Baarder Kat - Jaargang 18 - nummer 4 - december 2016

Verslag Dorpsbelang

Ledenvergadering 10 november jl
Baard, november 2016
Berichten van de Vereniging voor
Dorpsbelang Baard.
Op 10 november was er een algemene ledenvergadering in de Boppeseal
van het dorpshuis. De zaal stroomde
vol en om 20.05werd de bijeenkomst
geopend door de voorzitter. Er waren
ruim 35 aanwezigen en het werd een
geanimeerde avond, waarin ieder zijn
zegje kon doen. De leden die niet
aanwezig konden zijn hadden zich afgemeld, in totaal 10 personen. Waren
zij er wel bij geweest dan hadden we
stoelen extra moeten aanslepen. Is dit
nu een teken dat men het beleid van
het bestuur kritisch volgt of juist een
teken van betrokkenheid. Laten we
maar uitgaan van het laatste!
Na het jaarverslag volgde het financieel verslag en Gabe heeft de financiën
prima voor elkaar: de kascommissie
heeft de boeken gecontroleerd en
alles in orde bevonden, dus werd de
penningmeester van zijn verantwoordelijkheid voor 2015/16 ontslagen.
De cijfers werden enigszins geflatteerd door de subsidiebijdragen voor
het Dekemastins Monument. Indien
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u belangstelling heeft voor de jaarrekening van Dorpsbelang kunt u deze
opvragen bij Gabe Schaaf. Een aantal
Baarder activiteiten mogen op een
jaarlijks terugkerende bijdrage rekenen, nl. de activiteiten commissie
(de beide Helena’s), de groencommissie die de bloembakken verzorgt, de
jeugdsoos, de Baarder Kat. Nieuw is
de viering van het Sint Nicolaasfeest
in het dorpshuis voor de kinderen
van Baard en Huins/Leons: de kosten
hiervoor worden samen gedeeld.
We namen afscheid van ons zeer gewaardeerde bestuurslid Johannes de
Groot; zijn plaats is ingenomen door
Yvonne Keijer die de secretariaatswerkzaamheden voor haar rekening
gaat nemen. We hopen op een mooie
samenwerking. Fijn dat er weer een
notulist in ons midden is! Ik laat
Yvonne even aan het woord:
“Omdat ik vanwege mijn jarenlange
functie als secretaresse / ambtelijk secretaris goed bekend ben met het werk
van notuleren, verslagleggen en alles
wat daarbij hoort, vind ik het leuk om
behulpzaam te zijn bij alle voorkomende secretariaatswerkzaamheden.
Ik hoop dat ik een positief steentje kan

bijdragen en uiteraard hoop ik
ook op een prettige en mooie
samenwerking. Yvonne.”

richting kan nu hopelijk snel
plaatsvinden. De info borden
zijn inmiddels besteld.

Hoogtepunt voor de pauze is
altijd het raden van het gewicht van het oud papier; dit
jaar ging de tractatie naar Ger
Luyben die het dichtst bij het
juiste gewicht zat. Er is overigens een dalende trend zichtbaar wat het gewicht van het
oud papier betreft…

Tijdens de rondvraag komt
het punt van huisvesting voor
asielzoekers aan de orde. Een
aantal leden spreekt zich uit
voor initiatieven om statushouders te kunnen huisvesten in Baard, het voorbeeld
van Jorwert en Easterlittens
volgend. Deze leden hebben
zich verenigd in een ad hoc
werkgroep en onderzoeken of
er draagvlak is voor dit idee.
Het bestuur van dorpsbelang
zal het voorstel bespreken op
haar eerstvolgende vergadering.

Na de pauze volgen de verslagen van een aantal commissies van Dorpsbelang. Niet
alle commissies zijn vertegenwoordigd. Hoewel geen
commissie meer, krijgen we
een update van energie coöperatie Grieneko, o.a. over
de postcode roos regeling.
Ook bedankt de kerkvoogdij
de enthousiaste vrijwilligers
die geholpen hebben met de
muur en het hek rondom de
kerk: dit wordt zeer gewaardeerd. Naast dat het werk zo
mooi opschoot was het ook
erg gezellig. Nu zijn er nog
vrijwilligers nodig om het
terrein van het Dekemastins
Monument te bewerken. Voor
het freeswerk heeft zich al een
vrijwilliger gemeld! De in-

Andere punten die in de
rondvraag voorbij komen zijn
De Baarder LeesClub (hoe
kom je erbij?), het resultaat
van de Inspiratieavond( intussen naar iedereen gemaild), is
er een dorps platform waarop vraag en aanbod van hulp
aangeboden wordt, komt er
weer een AED cursus, komt
Baard nog op de ANWB borden. Hier zijn regels voor en
Baard komt hier pas bij de afslag Littens in beeld. Er volgt
een levendige discussie van
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voor- en vooral veel tegenstanders. En tenslotte: de pakken appelsap van de oogstdag
zijn te koop voor € 6,00.
Dit is kortweg een impressie van hetgeen aan de orde
kwam. De officiële verslaglegging komt er nog aan. Wilt
u meedenken of meepraten:
u weet, er kunnen altijd nog
meer stoelen in de zaal geplaatst worden. Tot de tussenbijeenkomst in mei, houdt u
er al rekening mee? M
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Felix

der is sa ’n protte dêr ’t wy net by stil steane,
net de muoite foar nimme om oer nei te tinken.
Want, wêr ha we it eins oer? De tiid kinne
we net feroarje. We kinne him allinne mar in
bytsje oars beneame. En dat jildt dan ek allinne
mar foar de simmertiid, het zomeruur sizze de
Vlamingen. Wintertiid is de gewoane tiid en
bestiet dus net. Simmertiid is in útfynsel fan in
oerheid dy ’t tocht it tinken fan ús oer nimme te
moatten en deryn slagge om ’t it ús allegearre
wol goed wie. Wolle jo jûns wat langer yn ‘e
tún sitte dan moatte jo moarnsier wat earder
begjinne. Dat kinne jo hiel goed sels regelje, mei
de baas, mei de kollega ‘s, mar it kostet justjes
mear neitinken en oerlis.
En krekt dat dogge we gauris net, it gemak
sit ús no ienkear yn it bloed. We plakke der

Wintertiid

Ien kear yn it healjier dan fersette wy de
klok in oere. Foarút of efterút, al nei gelang.
Teminsten, dat ha ik altyd tocht. Al fanôf 1977
set ik trou op de lêste snein fan maart alle
klokken, wekkers en horloazjes in oere foarút
yn de ferûnderstelling dat de hiele brot in heal
jier letter, op de lêste snein fan oktober wer
werom moat. Dat is ek wol sa, en earlik sein
giet dat tsjintwurdich yn de measte gefallen ek
noch automatysk, mar…. it is net in heal jier, it
binne sân moannen!
En no efkes op de man ôf, bêste lêzers, wa fan
jimme hat dit lykas my nea yn ‘e gaten hân?
No? Earlik? “Jou se mar ien fan my te drinken,
Cobus” Dat koe wolris in djoer rûntsje wurde,

Praktijkberichten

Onwillekeurig
moet ik nu denken
aan het boek
Scheepsberichten van Annie
Proulx (spreek uit
Proe), waarin het verhaal verteld
wordt van een -aanvankelijk wat
sneue-journalist op Newfoundland
in de witte wijdsheid van dit Canadese eiland, die voor de krant de
scheepsberichten moet verslaan en
dat koppelt aan zijn eigen bestaan.
Maar goed, onze praktijkberichten
24

gaan over een allesbehalve sneue
huisartsenpraktijk in Friesland en
hoe we de organisatie proberen
vorm te geven voor de hopelijk
geinteresseerde lezer van de
Baarder Kat.
Heel veel nieuws valt er niet te
melden; of het moet zijn dat we
vertellen dat de griepvaccinaties
goed verlopen zijn; de nieuwe
vloer eindelijk ligt en dat we daar
erg blij mee zijn; dat onze nieuwe
apothekersassistente Linda het erg
naar haar zin heeft in de apotheek;

in etiket op en sette it yn ‘e kast, sadat we
dêr sûnder omtinken nei wize kinne. Doe ’t
yn de 70-er jierren Turkse manlju hiem en
húshâlding ferlieten om hjir by ús in pear
sinten te fertsjinjen neamden wy harren
gastarbeiders. In freonlik wurd, gastarbeiders,
dêr koene je foar of tsjin wêze sûnder rekken te
hâlden mei harren fertriet. En foldocht it wurd
net mear dan sprekke we tenei fan allochtoon.
Klear. Wat sizze jo? Oh ja, inwoner met een
immigratie achtergrond.
En no binne it krekt in pear Nieuwe
Nederlanders dy ’t harren sear dogge oan dy
gastarbeider-avant-la-lettre, Swarte Pyt. En
no sjitte wy mei inoar yn in kramp, omdat
we it tinken en foaral it fielen ferleard lykje te
wêzen. En no fleane de stickers en de labels

dat er een nieuwe arts ons team is
komen versterken, Manon Urff, die
samen met haar man vanuit Utrecht(
terug) verhuisd is naar Friesland
en in Sneek woont. Enkelen van u
hebben haar al kunnen ontmoeten bij
de griepvaccinaties in Mantgum.
Bergwerff.sr volgde de afgelopen
periode een nascholing van een
week (net als Bergwerff. jr trouwens)
en had enkele vergaderingen waar
hij aanwezig bij moest zijn. De
komende maanden hoopt hij wat
meer in de praktijk te zijn. Indien

samar troch de loft. Swarte Pyt is in rasistysk
oerbliuwsel fan ús slavernij ferline of dochs
in ûnskuldige, oer-hollandse tradysje lyk as
koekhappen en halloween. En opnij sykje
wy de oplossing yn it etiket. Regenboogpiet,
roetveegpiet. Sûnder nei te tinken oer de
ynhâld; in feestje foar elkenien, foar jong en
âld.
Soms woe ik dat we elk heal jier de klok in oere
foarút sette koenen.
Ik winskje jimme in noflike Sinterklaas, fijne
Chanoeka, in goed Yul, Sylvester, moaie
Krystdagen, Wintertiid of hoe ’t jimme it ek
mar neame meie. Jou se mar ien fan my te
drinken, Cobus.

u hem wilt zien in de praktijk kunt
u dit natuurlijk aangeven bij de
doktersassistente; ook al moet u
even wachten voor er plek is op zijn
spreekuur.
Welnu, dit is het voor deze keer.
Scheepsberichten duren wat langer
dan het lezen van dit stukje…
Met een hartelijke groet uit de
praktijk!
A.Bergwerff- de Boer M
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Heel Baard bakt

Tiramisu trifle

N

Ingrediënten:
• 500 ml slagroom
• 5 espressosticks (oploskoffie)
• 4 el suiker (of een zakje
vanillesuiker)
• 200 ml koffielikeur (bijv,
amaretto, tia maria)
• 250 gr mascarpone (of andere
zachte roomkaas)
• 50 ml heet water
• Ongeveer 24 lange vingers
• Ongeveer 36 chocolade mini
soesjes (diepvries)
• cacaopoeder

a alle kruimels van de pepernoten te hebben
opgeruimd, ben ik al weer druk bezig met
het bedenken van een heerlijk feestmaal voor

kerstmis. Tiramisu kennen de meesten wel, maar om het extra feestelijk te presenteren is er deze trifle variant. Het is makkelijk van te voren te maken, op het laagje
cacaopoeder na. Wil je een uitgebreide variant dan zou je de chocolade soesjes ook
zelf kunnen maken. Ik gebruik altijd diepvries soesjes en maak eventueel alleen het
chocoladelaagje, maar dat is aan u!
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Klop de slagroom in een ruime kom
met 3 espressosticks en de suiker met
een mixer stijf. Roer de helft van de
koffielikeur door de mascarpone.
Spatel de mascarpone door de slagroom.
Los de rest van de espressosticks op
in het hete water en meng de rest van
de koffielikeur erdoor. Doop 12 lange
vingers in het koffiemengsel en leg ze
op de bodem van de glazen schaal.
Schep hierop een laag mascarponemengsel van 2 cm. Leg 10 moorkop-

soesjes erop tegen de rand van de
schaal.
Doop 6 lange vingers in het koffiemengsel en leg ze op het mascarponemengsel binnen de soesjesring.
Verdeel de helft van de rest van het
mascarponemengsel erover en bedek weer met 10 soesjes en 6 in het
koffiemengsel gedoopte lange vingers.
Verdeel de rest van het mascarponemengsel erover, strijk glad met een
spatel. Laat afgedekt minimaal 2 uur
opstijven in de koelkast. Bedek voor
serveren de bovenkant met de rest
van de soesjes. Bestrooi met cacao,
gebruik een zeef(je).
Ik heb hierboven aantallen genoemd
die natuurlijk kunnen afwijken, want
ik weet niet wat voor soort schaal u
gebruikt. Ik doe het op het oog, maar
spieken kan ook (zie foto) en met
mooie vuurwerk sterretjes steel
je de show!
Smakelijk Kerstfeest!!
Esther M
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De datum
van het Kerstfeest

woord en in 1773 werden het in Nederland twee
kerstdagen hetgeen pas in 1964 officieel werd
vastgelegd als twee vrije dagen voor alle Nederlanders.
In Engeland was de traditie dat de knechten en
dienstmeisjes natuurlijk 1e kerstdag moesten
werken, want wie maakte anders het kerstdiner
en bracht ze in de koetsen naar de kerk? Maar
2e kerstdag kreeg het personeel dan wel vrij en
kreeg een doos (box) met overgebleven lekkers
en wat extra’s mee naar huis. Een soort voorloper van het kerstpakket. Die dag heet nog steeds
in Engeland Boxing-Day.

Vanwaar
25 december?
Van de IJsclub
Zóóóóó zeg wat hebben wij zin
in een strenge winter!!!!
Dat zou toch weer eens fantastisch zijn.
Met z’n allen groot en klein
baantjes schaatsen op onze
mooie ijsbaan.
Wij zijn er klaar voor.
Mocht het dit jaar toch weer
tegen vallen dan hebben we een
leuk alternatief in petto.
We kunnen jullie hier nu natuurlijk nog niks over verklappen,
maar mocht je echt nieuwsgierig geworden zijn dan ben je
van harte uitgenodigd op onze
jaarvergadering op 12 januari in
Café Baard.
De ijsvereniging. M

Het kerstfeest wordt op 25 én
26 december gevierd en ik ga u
uitnodigen voor 24 december ’s avonds.
Zie hier verwarring alom.
1e kerstdag
Waar komt de datum van
het kerstfeest vandaan? In
de bijbel wordt de geboortedatum van Jezus en het vieren van zoiets als Kerstmis
niet vermeld.
We hebben 25 december
aan keizer Constantijn de
Grote te danken. In het jaar
312 veroverde hij Rome en
hij bekeerde zich toen meteen tot het Christendom
en in datzelfde jaar stelde hij
het geboortefeest in op de
25ste december.
Waarom?
Voordat Constantijn zich
bekeerde was hij een aanhanger van de godheid Sol
Invictus, de Onoverwinnelijke Zonnegod. Voor die
28

godheid was er op de kortste dag van het jaar een feestelijke ceremonie met veel
lichtjes om de Zonnegod
aan te moedigen om vooral maar weer volop te gaan
schijnen.
En die kortste dag viel volgens de Juliaanse kalender (ingesteld door Julius
Ceasar in 46 v.Chr.) op 25
december. En keizer Constantijn bepaalde toen dat
het geboortefeest van die
nieuwe godheid, Jezus, op
diezelfde dag moest worden
gevierd. Immers: van Jezus
zei men ook dat hij het Licht
der wereld was.
De kans dat Jezus echt op
25 december is geboren
is dus klein, ook al omdat
de herders, die de geboor-

Kerstavond 24 december 2016
De gewoonte om op de avond voor de eigenlijke feestdag naar de kerk te gaan is zeer oud
en stamt uit het Jodendom. Volgens de Joodse
traditie begint de dag met de nacht. De sabbat
begint bijvoorbeeld op vrijdagavond na zonsondergang.
Uitnodiging: dit jaar is er weer de kerstnachtdienst in Baard, die begint om 22 uur, met na
afloop glühwein en chocolademelk. De nieuwe
predikant voor de kerkelijke gemeente komt pas
in januari, dus ook dit jaar zal ik de voorganger
zijn. De cantorij o.l.v. Simon Bouma zingt en piano, fluit en trompet zullen onze kerstliederen
begeleiden.
In een samenspraak zullen Agnetha Jutte en Jan
Reitsma, twee jongeren uit ons dorp, hun acteertalent tonen. Het thema is “Licht, Woord, Antwoord”.
U bent allemaal van harte uitgenodigd.

te-aankondiging het eerst hoorden in de velden
even buiten Bethlehem, vermoedelijk niet in de
winter daar buiten waren. In het bergachtige
Bethlehem is het namelijk ’s nachts ongeveer 6
graden.
2e kerstdag
Het concilie van Mainz in 813 besloot het kerstfeest uit te breiden tot 4 kerstdagen, allemaal met
een speciale bestemming. 2e kerstdag gewijd aan
St. Stephanus, de eerste martelaar, 3e kerstdag
gewijd aan de dieren, die dan ook ‘vrij’ kregen
en 4e kerstdag speciaal voor de kinderen.
Maar dat was economisch natuurlijk niet verant-

Joke van der Velden M
29

De Baarder Kat - Jaargang 18 - nummer 4 - december 2016

De Baarder Kat - Jaargang 18 - nummer 4 - december 2016

Verslag van de Commissie
Dekema Stins Monument (CDSM)
Tijdens de inspiratie avond van 6 oktober heeft de Commissie een plan ter inrichting van het memorial veldje gepresenteerd aan Dorpsbelang. Voorheen
heeft de familie Wagenvoort daarop
getuinierd. Daarna is er op het gemeentehuis overleg geweest over de aanvraag
tot installatie van de panelen op het bewuste veldje.
Daartoe heeft de Gemeente aan de Commissie en
Dorpsbelang een zeer uitgebreide vragenlijst doen
toekomen. De Commissie heeft daarna op 17 oktober op het gemeente-huis een toelichting gegeven
op het project. Aanwezig waren daarbij namens de
gemeente Klaas Hendriks en een twee medewerkers
van de organisatie "Hûs en Hiem". Resultaat het
project werd volledig goedgekeurd.

Wat door de "Commissie" nagestreefd
wordt, is het actualiseren van een historisch aspect wat zich ca. 500 jaar heeft
afgespeeld in Baard en dat grote gevolgen heeft gehad voor de Friese samenleving. In die context is het dan ook beter
dien aangaand van een" Memorial" te
spreken.
De commissie zal dan ook afgekort als "CDSM" verder door het leven gaan, ingewijden weten dan, dat
nu hiermee "Commissie Dekema Stins Memorial"
wordt bedoeld.
De Commissie werkt inmiddels nauw samen met
het bestuur van Dorpsbelang. Met name Klaas
Bouma en ook anderen hebben met succes verschillende instanties en personen benaderd, waardoor
de Commissie nu ook geld in kas heeft. Dit geld
wordt door Dorpsbelang beheerd en de Commissie
kan daar uit de nodige rekeningen betalen. Kortom
samenwerking in optima forma.

Daarna is enige dagen later het project bekeken
door de archeologische medewerker van de gemeente. Deze gaf ook zijn fiat aan het project.
Aan de orde is nu het volgende aspect. Het veldje
maakt deel uit van het perceel H 639, waarop een
agrarische bestemming rust. Voor realisatie van het
project is een buiten-planse afwijking bestemmings
aanvraag vereist.

Het historisch overzicht is inmiddels door Afûk
vertaald in het Fries. De onderneming Polomnis uit
Zwolle heeft in samenwerking met Edzer Dillema
en de Commissie een gedegen drieluik met Nederlandse en Friese tekst ontworpen, dat op de panelen
wordt geplaatst.

Als deze gehonoreerd wordt kan de inrichting van
het veldje ( 150 m²) een aanvang nemen en kan dus
ook tot bestelling van de frames en van tekst voorziene panelen worden overgegaan.

De panelen staan onder een hoek van ca. 60º t.o.v.
het grondvlak, zodat de omwonenden nog minder
visuele gezicht- hinder ondervinden. Ook minder
valide belangstellenden en kinderen kunnen de
tekst nu ook gemakkelijker lezen.

Namens de Commissie en alle andere medewerkers,
Alexander Marjew M
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Biljart-kamp te Baard
Van onze verslaggever.
Zoals vele, het algemeen nut danwel vermaak
dienende verenigingen heeft ook de Baarder
Biljartvereniging haar wekelijkse samenkomst
op een door het bestuur bepaalde vaste avond.
Des woensdagavonds kan men de leden der vereniging aantreffen in het plaatselijke dranklokaal alwaar zij zich met toewijding bekwamen
in de biljartsport. Deze avonden kenmerken
zich door een aanstekelijke gemoedelijkheid,
althans daar waar het zich om het biljartspel
handelt. Wil de politiek, of andere kwesties
de gemoederen nog wel eens verhitten en uiteendrijven zoniet daar waar het om het vrolijk
tikken der drie ballen gaat. Iedere carambole wordt met vreugde begroet, iedere gemiste
kans in gezamelijkheid betreurd en middels
een alcoholisch bonjour naar de vergetelheid
verwezen.

der trouwe leden wiens broodheer verlangt dat
hij ook op zaterdagavond onverminderd zijn
dienst vervult.

Aktiefoto genomen tijdens een der partijen

Bedrukte sfeer
Dit meelevende gebaar van de zijde van het
bestuur leek aanvankelijk op bijval der leden
te mogen rekenen gezien het hoge aantal inschrijvingen. Echter, toen alras bleek dat het
hierboven genoemde lid, schouder aan schouder met zijne maat, iedere wedstrijd naar zijn
hand zette veranderde de opinie als bij klokslag.
Toen ook het koppel van de uitbater der kroeg
na een zinderende strijd zijn meerdere met
slechts één punt moest erkennen stond niets de
kampioenen meer in de weg en kreeg de avond
zijn beslag in een voor het gros der aanwezigen
bedrukte sfeer.
Hoewel het bestuur der biljartvereniging zich
officieel nog beraadt kan uw verslaggever uit
betrouwbare bron melden dat het zeer waarschijnlijk mag worden geacht dat in het vervolg
de maatbiljart-avonden weer traditioneel op de
zaterdag zullen plaatsvinden.

Onverbiddelijke strijd
Hoe anders is dit op de zogeheten maatbiljart-avonden, één waarvan uw verslaggever getuige mocht zijn. Hier geen vriendelijk advies
der tegenstander, geen gezamenlijk bekwamen
en joviale sfeer. Neen, hier huist de ongenaakbare competitie, de onverbiddelijke strijd. Niet
in de laatste plaats veroorzaakt door de aanzienlijke en niet te veronachtzamen prijzen die
het bestuur aan de winnaars in het vooruitzicht
stelt. Hoewel de traditie dicteert dat deze strijd
op een zaterdagavond wordt georganiseerd
heeft het bestuur onlangs gemeend de kamp
voor éénmaal op een vrijdag uit te moeten
schrijven. Zij deed dit uit mededogen met een

3e prijs - Gabe & Jildert
2e prijs - Anita & Ger
1e prijs - Tseard & Nico
31

De Baarder Kat - Jaargang 18 - nummer 4 - december 2016

De Baarder Kat - Jaargang 18 - nummer 4 - december 2016

Sinteklaas yn Baard

Dit jaar wéér:
Op de foto sit Sint en stiet Pyt foar de
oarspronklike Bewaar- Brei- en Naaischool
fan Baard, iepene op 1 septimber 1875 oan
de Binnenbuorren. Gerrit Wierenga hat yn
‘Baard een blik door de eeuwen heen’ in moai
historysk oersjoch skreaun oer dizze lettere
beukerskoalle. De redaksje hat Gerrit dizze
foto dan ek foarlein en dat bringt ús op it
folgjende:

SUTELAKSJE

Baarder Bol
&
Sûkerstol

De frou oan de rjochterkant is Hielkje Hoekstra, in suster fan Romkje Hoekstra (ferstoarn
12 okt. 2010 te Baard). De juf op de foto moat
Akkie Zijlstra wêze.
Hielkje Hoekstra is berne op 29-10-1909 yn
Baard.
As we no ris oannimme, dat sy op de foto
ûngefear 20 jier âld is, dan kin de foto datearre
wurde op 1929.

Op tiisdei 20 en woansdei
21 desimber komme
bern en âlden yn Baard
en omkriten oan de doar
hearlike Baarder Bollen
en sûkerstollen fan bakker
Sybesma ferkeapjen.
De Baarder Bol is in
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hearlike rûne bôle mei
appel en kaniel. Te keap
foar €5,-.
De Sûkerstol is in smaaklike sûkerbôle yn tulbandfoarm. Te keap foar €4,En foar €8,- ha je se alle
twa! Fansels moai en

elzepijlman@hotmail.com.
Voor een hapje en een snapje wordt gezorgd.
Om dit alles te bekostigen wordt een kleine
bijdrage gevraagd.

Na een overweldigend onthaal verleden jaar
heeft Sint aangegeven graag nog een keer langs
te willen komen. Op zaterdag 3 december om
16.00 uur verwachten wij de Sint samen met
Piet bij Café Baard. We zouden het leuk vinden
wanneer de kinderen iets voorbereiden. Dit
kan van alles zijn: een mooie tekening, een leuk
liedje, een mooi verhaal of coole moves. Geef
dit even tijdig door op het volgende emailadres:

Wij hopen jullie allen te zien en we maken er
een gezellige middag van.
Houkelien, Carin, Renate, Margreet en Elze M

feestlik ferpakt. Dizze aksje is opsetten troch de Alder
Kommisje fan Jenaplanskoalle De Stjelp. It jild dat
wy hjir mei ophelje, wurdt wer ynvestearre yn de
bern. Hjirtroch wurde útstapkes en workshops
mooglik makke.
Mochten je no al belangstelling ha..… dan kin
je de bestelling alfêst trochjaan oan Anke Roorda
tillefoanrr. 342013
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Nieuws van obs de Stjelp

Opa’s en oma’s
kwamen kijken
op school

Beste lezers van de Baarderkat,
Sinds de laatste Baarderkat is er al
weer veel gebeurd op school. De
laatste weken voor de herfstvakantie
stonden in het teken van de Kinderboekenweek. Het thema van de KBW
was; ‘Opa’s en oma’s
voor altijd jong’. Een
mooie kans voor alle
opa’s en oma’s om
eens te komen kijken
op school. Ze hadden
het er maar druk mee.
De opa’s en oma’s gaven workshops. Zo
hebben we o.a. geleerd te biljarten, boekenleggers te maken
en te dammen. Er waren ook opa’s en oma’s
die kwamen voorlezen. Als dank organiseerden de kinderen een spelletjesmiddag met pannenkoeken voor
hun opa’s en oma’s! Tijdens deze
middag konden de opa’s en oma’s
ook al het werk wat de kinderen
hadden gemaakt bewonderen.
De kinderen schreven boeken,
maakten een stamboom en probeerden een geheim of onbekend verhaal over hun opa/ oma
Met z'n allen bloembollen planten
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te ontdekken. Het leverde prachtige
werkstukken op. Een zeer gezellig en
leerzaam thema. Mocht u net als de
opa’s en oma’s een keertje op school
willen kijken? Dan bent u van harte
welkom!
Niet alleen de opa’s en oma’s zagen
we veel op school deze periode. Ook
voor de ouders waren er bijeenkomsten. Ieder jaar is er een informatieavond en een jaarvergadering. Bij
de jaarvergadering presenteren de
Ouderraad en de Medezeggenschapsraad hun plannen en financiën.
Tijdens de informatieavond vertelt de
school wat er het komende jaar staat
te gebeuren. Aan het einde van deze
avond werd aan ouders gevraagd een
wens in de wensboom te hangen. Ouders vulden in wat zij de school en/of

kinderen toewensten. Wij beloofden minimaal één wens uit te
zullen laten komen. Er kwamen
leuke ideeën en suggesties,
waarvan we meerdere waar
gaan maken. Zo komt er o.a.
een keukentje/ fornuis waar de
kinderen kunnen koken en hebben we met z’n allen bloembollen geplant om de tuin wat meer kleur te geven in
het voorjaar.

mende tijd staat natuurlijk in het
teken van Sinterklaas en Kerst.
De kinderen ontwikkelen op
dit moment een heuse pepernotenmachine, want er dreigt
een te kort aan pepernoten!
De kinderen van Baard gaan
dit probleem oplossen en zetten al hun talenten in om van het
Sinterklaasfeest toch nog een succes te
maken. Bouwtekeningen tot op de millimeter
nauwkeurig, recepten super mooi geschreven
en alle ingrediënten exact afgewogen, de kinderen op De Stjelp krijgen het samen voor elkaar.
Wij hebben er dus alle vertrouwen in dat er op 5
december voor iedereen voldoende pepernoten
zullen zijn.

Na de herfstvakantie zijn we met het thema
‘Lekker fit’ gestart; lekker veel bewegen en lessen over gezonde voeding. De kinderen maakten kennis met judo en dans bij Sportschool
Akkermans, volgenden gastlessen bij de gym
en er kwam een voedingsdeskundige langs.
Daarnaast gingen we 3x per week een kwartiertje hardlopen als extraatje naast de gymlessen
en pauzes. Wellicht heeft u de kinderen wel
zien rennen. Heerlijk om even tussendoor in
beweging te zijn in de buitenlucht. We zullen
dan ook zeker het bewegen en sporten blijven
stimuleren.
Dit geldt ook voor het eten van fruit. We zijn
dan ook weer gestart met Schoolfruit, net als
vorig jaar. Dit betekent dat de kinderen 3x per
week fruit van school krijgen tijdens de kleine
pauze. Dit programma wordt aangeboden door
de Europese Unie en duurt 20 weken. De Europese Unie wil zo kinderen en scholen stimuleren om samen fruit te eten. Deze week hadden
we wortel, kiwi en appel. Volgende week o.a.
ananas. Het is dus ook nog eens gevarieerd.

Als we nog een beetje verder vooruitkijken,
dan is het al snel kerst. Rond de kerstdagen zal
er een actie zijn om de kas van de Ouderraad
te spekken. Uit de pot van de OR (ouderraad)
worden allerlei activiteiten voor de kinderen betaald. Denk aan het Sinterklaasfeest, excursies,
laatste schooldag en projecten op school. Op 20
en 21 december gaan we met de school langs de
deuren om heerlijke suikerbroden en kaneelbollen van de warme bakker te verkopen. Tijdens de jaarvergadering hebben wij even voor
jullie voorgeproefd en ze zijn echt heerlijk! Wij
hopen dat we op jullie bijdrage mogen rekenen
en dat het jullie net zo goed zal smaken als ons.
Tot ziens op 20 en 21 december!
Met vriendelijke groet,
Jetske Hettinga M

Dan kijken we ook nog even vooruit. De ko35
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Nieuws van Keatsferiening Baerd

Veel jeugdig talent in Baard
Gezien de actuele weersomstandigheden tijdens het
schrijven van dit stukje: “Kans
op windstoten. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder
ondervinden. Volg weerberichten en waarschuwingen”,
zijn we wat dat betreft blij dat
het kaatsseizoen er op zit.
Zoals u weet zijn er in september nog wel een tweetal
wedstrijden geweest. Namelijk op 4 september de Café
Baard partij en 10 september
de afsluiting van het seizoen
met de traditionele Hoogma
Ouder kind partij en de uitreiking van de jeugd competitie
prijzen.
Op 4 september traden er
maar liefst 19 partuur aan in
Baard, een grote mannelijke
opkomst! (helaas lukt het ons
niet om een vrouwen poule
te formeren, maar daar gaan
we uiteraard volgend jaar wel
voor). Ondanks dat de weersgoden ons niet helemaal goed
gezind waren, met af en toe
een behoorlijke bui, werd deze
partij een groot succes. Er
werd sportief gekaatst en ook

Jan Boonstra, Itens
Durk Noordenbos, Winsum
2e prijs herkansing
Durk Hoogma, Baard
Renzo Ambrosio, Baard
Jelmer de Jong Baard
Op 4 september was het volop
zomer, dat is ook traditie bij
deze partij, en tradities moeten we in ere houden. Ook bij
deze partij waren er 19 partuur. Weggezet in 5 poultjes,
gingen de kinderen en “ouders” aan de slag. De uitslagen
bij deze partij waren als volgt:

de nazit was zeer gezellig. Bij
deze partij was de uitslag als
volgt:
A-klasse:
1e prijs
Ydo Harkema, Spannum
Jacob Tijmersma, Dronrijp
Bote Strikwerda, Spannum
2e prijs
Jan Jelle Jongsma, Damwoude
Erik Bakker, Oosterbierum
Bareld Bos, Oentsjerk
3e prijs
Gerrit Meulenaar, Baard
Sjors Jepkema, Huins
Neno Viëtor, Winsum
1e prijs herkansing
Nolke Bergsma, Grou
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Arjen Andringa, Grou
Klaas Siderius, Groningen
2e prijs herkansing
Gjalt de Groot, Mantgum
Wytze Wassenaar, Wier
Stefan vd Meer, Baard
B-klasse:
1e prijs
Klaas Sikke vd Brug, Tzum
Bokke Klaas vd Brug, Weidum
Lieuwe Jan vd Brug, Beetgum
2e prijs
Geert Reitsma, Baard
Klaas Gerrit Meulenaar, Baard
Sander Hageman, Baard
1e prijs herkansing
Cees Greidanus, Winsum

Poule A
1e Klaas Gerrit Meulenaar &
Gerrit Meulenaar
2e Geert Reitsma & Stefan vd
Meer
Poule B
1e Tjitte Reitsma & Thomas
vd Meer
2e Reinder Meulenaar & Yne
Binnema
Poule C
1e Fardau Orré & Ronald
Orré
2e Sybrich Meijberg & Marijn
Meijberg
Poule D
1e Ale Reitsma & Siemen

Reitsma
2e Famke Hoogma & Leanne
Ambrosio
Poule E
1e Anna de Roo en Anke
Roorda
2e Fedde Bouritius & Gabe
Schaaf
Bij deze laatste partij worden
ook altijd de competitieprijzen uitgedeeld aan de jeugd.
Deze toppers gingen er met
de prijzen van door:
1e Reinder Dijkstra
2e Laura de Boer
3e Tjitte Reitsma
4e Fardau Kuiper
5e Hilda Zoodsma

Talenten
Over de Freule hebben we in
de vorige Baarderkat al iets
verteld uiteraard waren er
meer successen bij de verschillende KNKB wedstrijden. Er
is door Stefan, Durk, Klaas
Gerrit, Geert en Jens met regelmaat aan de verschillende
afdelingspartijen en d.e.l. partijen mee gedaan en hier en
daar werden prijzen meegenomen naar Baard. Ook de jonge
kerels Tjitte en Reinder staan
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aan het begin van hun carrière
bij de KNKB. Het is natuurlijk
mooi dat er animo en enthousiasme is bij de jeugd rûnom
en in Baard! Wy binne grutsk
op jimme!
Het bestuur Keatsferiening
Baerd M

Colofon

De Baarder Kat - Jaargang 18 - nummer 4 - december 2016

Editie:
jaargang 18, nummer 4, december 2016
oplage 100 exemplaren.

De activiteitencommissie bruist!
De koffie ochtend: iedere eerste
donderdagochtend van de maand om
half 11 is er koffie ochtend.
En het wordt steeds gezelliger. De onderwerpen van gesprek variëren enorm en
er worden zelfs ideeën aangebracht voor
de doemiddag. Ook worden er handwerkjes meegenomen om tijdens de
koffie en het kletsen lekker bezig te zijn.

boel. Er zijn collen en mutsen gemaakt.
Super!!!!!
En de nieuwe plannen zijn we alweer aan
het uitwerken. Uiteraard wordt er wat
voor de kerst gemaakt. En voor de winter.
Ook gaan we nog bingo spelen en sjoelen met leuke prijzen.
Dus jullie begrijpen wel de Helena’s zitten
niet stil.

De doemiddag: iedere derde dinsdagmiddag van de maand is er om
14.00 uur een doemiddag
Terwijl we lekker buiten op het terras van
het café zaten te koffie drinken. Vertelde
Tjitske dat ze aan het rondbreien was. En
niet op een rondbreipen maar het leek
meer op kurkje breien in het groot. De
nieuwsgierigheid was gewekt en Tjitske
haalde haar werkje op. Super, dit was
wat voor de doemiddag. Het materiaal
hebben we vlug gehaald en op de eerst
volgende doemiddag was iedereen
aan het rondbreien. Wat een gezellige

Kerstworkshop: ook hebben de Helena’s een extra activiteit gepland en wel
kerststukje maken.
Iedereen heeft hiervoor een briefje in de
bus gehad.
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Dus tot een volgende koffiemorgen of
doemiddag!!!!!!!!!!!!
De Helena’s

Kopijadres & secretariaat:
Faldenserwei 21, 8834 XH Baard
telefoon: 06-23429485
E-mail: debaarderkat@gmail.com
NL06RABO 0371051525 van de
Rabobank Leeuwarden Noord West
Friesland.

Kerstworkshop
15 december 2016, 19.30 uur
bovenzaal café Baard
Kerst boomstam (naturel) op dienblad
In samen werking met: Hans van Wieren
van Groei en Bloei regio Sneek
Gaan we een kerstboomstam (l= ca 57cm) maken
op een dienblad van hout. Op het dienblad
bevestigen we twee blokken oasis die we gaan
vullen met diverse soorten groenen(kerstgroenhedera-eucalyptus-euonimus-buxus-enz.),skimmia,
gedroogde lotus bloemen, zilverkleurige ballen,
dennenappels en 3 zilverkleurige waxinelicht
houders. Het geheel wordt afgemaakt met
engelenhaar.
Zoals u kunt zien is het geheel natuurlijk (geen
kitsch).
Door u zelf mee te nemen:
Snoeischaar, keuken mesje en 3 waxine lichtjes.
Kosten: € 20,00 p.p. (inclusief alle materialen en
koffie/thee)

Redactie:
Anke Roorda, Betty de Jong, Esther de
Croon, Gert Zeijlemaker, Tina Hendriks,
Aart Kuyt, Anneke Tonnon
Vormgeving:
Edzer Dillema
Informatie:
De Baarder Kat verschijnt vier maal
per jaar (te weten rond 1 maart, 1 juni,
15 september en 1 december) met de
agenda, het nieuws en de activiteiten en
/ of bijeenkomsten van de stichtingen,
verenigingen, commissies en clubs
van Baard voor de eerstkomende drie
maanden, aangevuld met ingezonden
stukken, oproepen en redactionele
artikelen, verzameld in een onafhankelijke krant.Kopij hiervoor dient het liefst
vier weken voor de verschijningsdatum
te worden ingeleverd bij voorkeur per
e-mail.
De Baarder Kat wordt GRATIS verspreid
onder alle inwoners van Baard en
bezorgd bij actieve buiten-Baarders.
Overige belangstellenden kunnen zich
abonneren voor € 6,- per jaar, incl.
verzendkosten. De Baarder Kat is ook
digitaal te lezen. U gaat daarvoor naar
de website: www.baard-frl.nl
De redactie is niet aansprakelijk voor
fouten in de tekst of de aangeleverde
kopij en zij behoudt zich het recht voor
deze te redigeren en zonodig in te
korten.

Baardata
Don. 01 dec.

10.30 u

Koffie/thee ochtend

Zat. 03 dec.

16.00 u

Sint en Piet bezoeken Baard

Zon. 04 dec

09.30 u

Dienst door ds. Y.Slik

Kerkenraad v.d.Streekgem.

Ma. 05 dec

09.00 u

Aankomst Sinterklaas

Jenaplanskoalle “de Stjelp”

Don. 15 dec.

19.30 u

Kerstworkshop

Act. Comm. “de Helena’s”

Bovenzaal café
Baard

Zat. 17 dec.

21.00 u

Wild T & the Hot Butts

Café Baard

in Baard

Din. 20 dec.

14.00 u

Doe middag

Act. Comm. “de Helena’s”

Café Baard

Sutelaksje BaarderBollen

Alderkom. Jenaplanskoalle

yn Baard en omstr.

Din 20 dec/
Woe. 21 dec.

Act. Comm. “de Helena’s”

Café Baard
Café Baard
Herv. Kerk Baard

Din. 20 dec
Woe 21 dec

20.00 u

de Krystrevu mei Inez Timmer,
Tseard Nauta, Remko Hoitsma Café Baard
en Douwe Nauta

Bovenzaal
café Baard

Vr. 23 dec.

20.00 u

Maatklaverjassen

Klaverjasclub “Moai op tiid”

Café Baard

Zat. 24 dec.

22.00 u

Kerstnachtdienst
ds. J.v.d.Velden

Kerkenraad v.d.Streekgem

Herv. Kerk Baard

Ma. 26 dec.

Vanaf
17.00 u

Kerstdiner

Jaap, Aggie en Boyd

Café Baard

Zat. 31 dec.

17.00 –
19.00 u

Oliebollen afhalen

Zon. 01 jan.

00.30 u

Nieuwjaarsfuif

Zon. 01 jan.

10.00 u

Samenkomst/koffiedrinken

ds. J.v.d.Velden

Herv. Kerk Baard

Don. 05 jan.

10.30 u

Koffie/thee ochtend

Act. Comm. “de Helena’s”

Café Baard

Don. 12 jan.

Volgt

Jaarverg. IJsclub

IJsvereniging Baard

Café Baard

Zat. 14 jan

weekend

Oud papier container staat
er weer

Ver. van Dorpsbelang

Parkeerplaats bij
de brug

Din. 17 jan.

14.00 u

Doe middag

Act. Comm. “de Helena’s”

Café Baard

Don. 19 jan

19.30 u

Informatieavond
(T)huis in Baard

Initiatiefgroep

Bovenzaal
Café Baard

Vr. 20 jan.

20.00 u

Klaverjassen

Klaverjasclub “Moai op tiid”

Café Baard

Zon. 22 jan.

09.30 u

Dienst door ds. Wessels

Kerkenraad v.d.Streekgem

Herv. Kerk Baard

Café Baard
Café Baard

Woe.
15 feb.

Op tijd

Inleveren kopij

Redactie de Baarder Kat

Kopij bij Anke
Roorda of
debaarderkat@
gmail.com

Vr. 17 febr.

20.00 u

Klaverjassen

Klaverjasclub “Moai op tiid”

Café Baard

Zon. 05 mrt

09.30 u

Dienst door ds. Post-Knol

Kerkenraad v.d.Streekgem

Herv. Kerk Baard

Vr. 17 mrt

20.00 u

Klaverjassen

Klaverjasclub “Moai op tiid”

Café Baard

