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Redactioneel

Hoewel de winter niet echt streng is geweest, konden 
we toch schaatsen op de ijsbaan en werd het "einde" 

van het seizoen feestelijk afgesloten op de boerderij van de 
familie Terpstra.

Nu de lente zich aankondigt, worden er volop activiteiten 
gepland;
de Vertelheks is weer onderweg, een Moederdagconcert, 
de Baard verdubbelaar, een workshop met de Helena's, 

The Sharpees komen 
er aan, een bezoekje 
brengen aan de Stjelp 
of een kijkje nemen bij 
de informatiepanelen 
van de Dekemastins en 
aan het einde van de 
lente hebben we weer 
de jaarlijkse Merke. 
Kortom het wordt een 

mooie lente en dit wensen we in het bijzonder voor Yge en 
Geertje. Wij hopen dat zij na de vreselijke brand weer snel 
in hun huis kunnen wonen.

Wanneer je na al die activiteiten even bij wilt komen, kan 
dat met een goed boek als 'Zout op mijn huid', een heerlijke 
maaltijd bereiden volgens het recept van Esther, of dromen 
over Zuid Afrika, Australië en Azië.
Kortom deze Baarder kat staat wederom bol van alles wat 
ons dorp zo bijzonder maakt!

Wij wensen jullie veel leesplezier.  M
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Het volgende nummer komt uit op 1 juni 2017. 
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Leestip van De Baarder LeesClub: Thuis in Baard

De Franse feministi-
sche schrijfster Be-
noîte Groult is in juni 
2016 op 96-jarige 
leeftijd overleden. 
Dat was voor ons 
aanleiding om haar 
bestseller Zout op 
mijn huid te (her)
lezen.

Zout op mijn huid 
is de meeslepen-
de, inmiddels 
klassieke roman 

over de onbegrensde, gepassio-
neerde liefde tussen George - een 
intellectuele Parisienne - en een 
Bretonse visser die door George 
Gauvain wordt genoemd.
George brengt als kind met haar fa-
milie de zomers door in een dorpje 
in Bretagne waar Gauvain opgroeit 
in een arm boerengezin. George is 
18 en Gauvain een jaar of 6 ouder 
als de kiem wordt gelegd voor hun 
latere liefde tijdens een nachtelijke 
zwempartij.
George wordt een succesvol histori-
ca en Gauvain bevaart de (gevaar-

lijke) wereldzeeën op zoek naar de 
beste vis.
George en Gauvain trouwen allebei 
met iemand anders, maar ondanks 
de vele barrières blijven zij gedu-
rende hun hele leven onlosmakelijk 
met elkaar verbonden en zijn hun 
schaarse en met moeite gearran-
geerde ontmoetingen altijd weer 
een hoogtepunt. Met het vorderen 
der jaren groeit hun aanvankelijk 
lichamelijke liefde uit tot een com-
plete en alles overstijgende liefde.
Het verhaal (1988) is intelligent, 
fijnzinnig en humorvol beschreven 
en is niet door de tijd achterhaald.
Voor in het boek staat een citaat van 
Hélène Deutsch: "Eenzaam is dege-
ne die voor niemand nummer één 
is". George en Gauvain wisten zich 
voor elkaar hun leven lang nummer 
één.
Zelden is liefde en passie zo mooi, 
menselijk en kwetsbaar geportret-
teerd.

Anneke Tonnon  M

Zout op mijn huid       
BENOÎTE GROULT 

Dorp reageert positief op plan 
huisvesting asielzoekers  
Tijdens de Dorsbelangvergadering 
d.d. 10-11-16 kwam het punt van 
huisvesting voor asielzoekers met 
verblijfsstatus aan de orde. Een 
aantal leden sprak zich uit initiatief 
te willen nemen om te kijken of 
er voldoende draagvlak is om dit 
in Baard te realiseren. Hierin een 
voorbeeld nemend van een aantal 
buurdorpen.

De PEILBAARD d.d 12-11-16 gaf een 
geweldig goed beeld van het draag-
vlak, 82% van de bewoners reageer-
den positief. De initiatiefgroep heeft 
vervolgens op vele wijzen informatie 
ingewonnen, gesprekken gevoerd en 
contacten gelegd bij Doarpswurk, 
initiatiefnemers in Easterlittens, de 
gemeente, vluchtelingenwerk, de pro-
vincie, de N.H. kerk en later ook bij 
de basisschool in Baard.
Toen was het tijd om een informa-
tieavond te houden voor de Baarders 
om al onze informatie te delen, vra-
gen te beantwoorden en ideeën en 
suggesties uit te wisselen en met el-
kaar te bespreken.
Op 19-1-17 hebben we met een flink 
aantal Baarders om tafel gezeten en 
hebben alle genodigden waar de initi-

atiefgroep contact mee had gehad alle 
aanwezigen geïnformeerd. 
Dit bracht veel verheldering met zich 
mee maar riep ook vragen op. Hierbij 
een aantal vragen met de daarbij be-
horende antwoorden.

Is er wel een woning beschikbaar?
Ja, er zijn 2 mogelijke woningen be-
schikbaar die financieel haalbaar 
kunnen zijn.

Kunnen we zelf beslissen  wie hier 
komt wonen? 
Voorkeur een gezin. We kunnen wel 
aangeven dat een gezin voorkeur 
heeft en daar zal rekening mee gehou-
den worden maar het COA beslist.

De informatieavond 
van de initiatiefgroep 
'Thuis in Baard' werd 

goed bezocht

Lees verder op pagina 6
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Krijgen de statushouders niet heel 
veel voordelen vergeleken met onze 
eigen bewoners? 
Dat is niet zo. Ze krijgen een uitke-
ring om van te leven maar moeten 
gewoon huur betalen. Verder kun-
nen ze geld krijgen om hun huis in 
te richten maar dit is een lening. Ze 
moeten daarnaast ook aan allerlei ei-
sen voldoen zoals een integratiecur-
sus volgen, zich de taal eigen maken 
en niet te vergeten wennen aan onze 
gewoontes. Die kunnen nog wel eens 
flink verschillen met het land van 
herkomst.

Mogen ze wel werken? 
Ja, maar dan zal toch eerst de Neder-
landse taal eigen gemaakt moeten 
worden. Daar kan de basisschool een 
belangrijke rol in spelen samen met 
de Baarders.

Deze mensen zijn vaak getraumati-
seerd, hoe gaan we daar mee om? 
Dat is heel goed mogelijk maar ver-
schild per persoon. Vluchtelingen-
hulp kan een belangrijke rol spelen 
om dit te begeleiden maar er zijn ook 
zeker begeleiders in Baard nodig. Van 
de gerealiseerde initiatieven in de 
buurdorpen hebben we wel geleerd 
dat begeleiders uit het dorp belang-
rijk zijn om het inburgeringsproces 
goed te laten verlopen. De eerste tijd 
is begeleiding op financieel, sociaal 
en praktisch gebied noodzakelijk. De 

begeleiders worden daarin onder-
steund door vluchtelingenwerk.

Er is tijdens deze informatieavond 
ook wel verschil merkbaar, waar de 
een nog wat terughoudend is kan het 
voor de ander niet snel genoeg gaan.

We sluiten deze avond af met de vol-
gende afspraken:
• de initiatiefgroep komt met een be-

schikbare woning in Baard en dan 
gaan we onderzoeken hoe we dit 
met elkaar kunnen financieren.

• Baarders komen met ideeën en sug-
gesties die kunnen helpen om het 
initiatief verder vorm te geven.

• 23-2-17 komen we weer bij elkaar 
en kunnen we hopelijk spijkers met 
koppen slaan en concrete plannen 
maken.

De volgende dag bleek, een voor ons 
initiatief  geschikte woning aan de H. 
Sytstrawei net verkocht te zijn.

De initiatiefgroep blijft bestaan en ac-
tief zoeken en bekijken van de moge-
lijkheden in ons dorp, wij ontvangen 
graag bruikbare ideeën en suggesties. 
Het geplande overleg van 23-2-17 
komt te vervallen en er wordt een 
nieuwe datum gepland zodra er nieu-
we relevante informatie is.

Namens de initiatiefgroep
Tineke Dijkstra  M

Hierbij een bericht van de 
Merke commissie, want de 
voorbereidingen zijn al weer 
in volle gang. Dat wordt 
dus voetjes van de vloer. In 
de sfeer van de jaren 50-60 
zullen we Baard omtoveren 
tot Rock ‘n' Roll Baard. Denk 
dan aan petticoats, leren 

jasjes, vette kuiven, Elvis en 
amerikaanse cadillacs ...
Het programma zal zoals ge-
bruikelijk donderdagavond 
beginnen met een aantal 
vaste en natuurlijk ook wat 
nieuwe onderdelen. We zijn 
heel blij met twee nieuwe 
commissieleden. Welkom 

Sander en Renzo, we kunnen 
jullie hulp goed gebruiken.
We hebben er zin in, verdere 
updates volgen

Groet vanuit 
de Merkecommissie
Ronald, Jeroen, Sander en 
Renzo  M

8 t/m 11 juni 

Goed u weer te spreken!
Na de goed bezochte ledenverga-
dering in november 2016 in het 
dorpshuis van Baard volgde al snel 
in december het bestuurlijk overleg 
met Burgemeester en Wethouders, 
ditmaal een historische bijeenkomst, 

omdat dit het laatste bezoek was van 
de Burgemeester van Littenseradiel. 
Om onze dorpencoördinator in het 
zonnetje te zetten- wat moesten wij 
zonder Lize Cnossen die altijd op in-
nemende wijze ons dorpsbelang (en 
vele andere) begeleid heeft- hebben 
wij haar het boek van Baard aangebo-
den. Zo kan zij vanuit Sud West Fry-
lân nog eens in een weemoedige bui 
de verhalen lezen over Baard door de 

Lopende zaken van 
Dorpsbelang Baard

Lees verder op pagina 8

Baard gaat 
“Rock 'n' Rollen” 
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eeuwen heen. De geste werd gewaardeerd! 
Na de dorpswandeling waarbij B en W van 
dichtbij de vooruitgang konden zien (onze nieu-
we kaatsaccommodatie, de aanleg van een stoep 
op de Tongerwei) maar ook de achteruitgang 
kon waarnemen (kapot gereden stoeptegels, het 
verval van enkele woningen) volgde een geani-
meerde vergadering. De petitie ten aanzien van 
de verpauperde woningen werd aangeboden en 
er volgde een discussie over het te volgen tijd-
pad. Het zou mooi zijn wanneer we in 2017 tot 
een oplossing hierover zouden kunnen komen, 
aan de wethouder zal het niet liggen. Een aantal 
punten die Dorpsbelang geformuleerd had wor-
den meegenomen naar het ambtelijk overleg, 
dat eind maart zal plaatsvinden, zoals de repara-
tie van de stoep, de parkeerplaats bij de kerk en 
een mogelijke haag om het parkeerterrein heen.

Diezelfde avond was er een voorlichtingsbijeen-
komst in it Holt in Deinum, waar de gemeente 
Leeuwarden zich manifesteerde. Insteek was 
het subsidiebeleid voor dorpshuizen, dorpsbe-
langen, culturele verenigingen, sportclubs en 
kinderspeelplaatsen. Voor 1 juni 2017 moeten 
de subsidies voor 2018 al aangevraagd worden. 
Ieder domein kan zijn eigen budget aanvragen 
en naar eigen goeddunken besteden. Dat klinkt 
positief. Verder werd geschetst hoe de gemeen-
te zijn contacten met wijken, buurten of kleine 
dorpen vormgeeft. De gemeente spreekt over 
een harmonisatie in het beleid. Wat scheelt is 
dat we ook bij dorpen die dit proces al door-
lopen hebben informatie kunnen krijgen. De 
dorpenmanager heeft voor ons al een naam,  te-
lefoonnummer en e-mailadres: dat is het begin 
voor een goed contact!

Het samenwerkingsverband van Nij Baardera-
diel  gaat weer bij elkaar komen; zoals jullie 
wellicht nog weten bestaat dit verband uit de 
dorpsbelangen van de 10 dorpen van Littense-
radiel die na 1 januari 2018 onder Leeuwarden 
vallen. Enkele onderwerpen zijn het sociaal 
domein, woningbouw-huurwoningen-prestatie 
afspraken, de plattelands scholen en hun ophef-
fingsnorm, behoud van groene en leefbare leef-
omgeving, kernwaarden van Nij Baarderadiel 
en haar uniciteit, duurzame energie.
Onze ‘eigen’ Truus Huibregts is van plan om met 
de schoolkinderen een kunstobject te gaan ma-
ken van vilt, het vilt-project. Dit moet resulteren 
in een soort knopjespuzzel van vilt, waar ieder 
puzzelstukje staat voor de dorpsgrenzen van de 
10 dorpen onder het motto: Leeuwarden krijgt 
veel moois cadeau. Het is de bedoeling dat dit 
object aangeboden gaat worden aan de gemeen-
te Leeuwarden in 2018, als symbool voor de 
eenwording. Dorpsbelang heeft voor dit project 
subsidie aangevraagd  bij het Iepen Mienskips 
Fûns. Ook op het Foar Inoar Fûns is een beroep 
gedaan.

In het jaar 2016 is er een flinke stap gezet rich-
ting Dekemastins monument. Subsidies hebben 
de realisatie mogelijk gemaakt van de informa-
tie borden, de aanleg van de Info tuin en het 
plaatsen van de oude vitrine van de enige, over-
gebleven Schierstins van Veenwouden. De oude 
vitrine staat boven  in het dorpshuis, op de over-
loop van het halletje. Opgegraven voorwerpen 
van de Dekemastins opgraving uit 1989 zullen 
er permanent tentoongesteld worden. Deze zijn 
uit het depôt opgehaald door leden van de com-
missie en in bruikleen meegegeven. We hopen 

Baard van specie
WetensBaardigheden

Bij het voegen drukt de 
voeger de specie plat 
met een voegspijker. Dat 
geeft een mooie strakke 
lijn, even breed als de 
gewenste voeg. Maar dat 
lukt alleen als er genoeg 
specie uit de voeg puilt, 
liefst wat teveel. Dat 
teveel krult aan beide zijden van de voegspij-
ker als bramen omhoog, dat zijn de baarden. 
Hoe deze worden weggestreken of gesneden 
hangt af van het gewenste type voeg.
Baarden zijn ook te vinden bij muren die 
helemaal niet afgevoegd zijn. Wanneer één 

zijde van een muur 
niet in het zicht komt, 
laat de metselaar daar 
vaak de specie zitten, 
die bij het plaatsen van 
de stenen uitpuilt. Soms 
is het helemaal niet 
mogelijk om deze weg 
te halen. In een spouw 

is het niet nodig en deels onmogelijk.
In de eerste helft van de 20e eeuw is het 
korte tijd mode geweest om metselwerk op te 
leveren met uitpuilende baarden. Dat hoort 
bij een 'romantisch' beeld, waarbij dan vaak 
ook misbaksels toegepast werden.

dat in april alles zo ver klaar is dat de commissie 
het monument kan openen. Dit zal gebeuren 
met medewerking van de schoolkinderen van 
Baard, die ook een geschiedenisles zullen krij-
gen over de familie Juw van Dekema. De uitvoe-
ring van dit plan is nog een beetje geheim, maar 
dat er veel ‘wapengekletter’ bij zal komen is wel 
duidelijk! Het dorp Baard kan de school in ieder 
geval niet missen!

Voor het landje over de brug zijn allerlei idee-
en aangedragen. Voorlopig houden we het op 
inzaaien van een kleurig weidemengsel, nadat 
het terrein klaargemaakt is voor inzaaien. Ook 

de hagen rond het Dekemastins monument zijn 
geschikt om vogels en vlinders te huisvesten. 
Dus dragen zij op deze manier bij aan bio di-
versiteit. 
Langs deze weg doet dorpsbelang een beroep op 
vrijwilligers die hierbij de helpende hand kun-
nen bieden. Laten we er met zijn allen (weer) 
iets moois van maken.

Rest mij tenslotte de wens uit te spreken dat Yge 
en Geertje Valk weer snel in hun mooie woning 
terug kunnen keren na de brand die hen afgelo-
pen weekend trof. Zoals een Feniks herrijst uit 
de as!  M
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En dan is er koffie en kunnen we be-
ginnen waarvoor ik gekomen ben;
Martijn interviewen voor Bedrijf-
Baard.

Na haar opleiding in 1992, aan het 
Utrechts Conservatorium, waar ze 
haar diploma heeft gehaald voor Uit-
voerend Musicus hoofdvak Blokfluit 
is ze naar Baard verhuisd.
Sinds die tijd woont ze op de Harmen 
Sytstrawei 29, dat vroeger uit twee 
woningen bestond. 
Martijn dirigeert al jaren het kinder-
koor "De Sjongende Pompeblêden" 

(kinderen van 7 t/ 10 jaar). Naast het 
zingen van liedjes besteedt zij ook 
aandacht aan de stemvorming en het 
leren lezen van noten. De repetities 
zijn op woensdagmiddag van 15.10 
tot 16.00 uur in de kerk van Baard.

Naast het kinderkoor dirigeert Mar-
tijn ook een jongerenkoor "Lelielûd".
Haar streven bij dit koor is de mu-
ziek zowel muzikaal al zangtechnisch 
goed af te werken. Het repertoire van 
dit koor is breed van klassieke muziek 
tot wereldmuziek.
De repetities zijn op woensdagavond 
van 19.10 tot 20.20 uur in de kerk van 
Baard.
Elk jaar werkt het koor mee aan de 
Matthäus Passion in Bolsward. No-
teer alvast in je agenda; dinsdag 11 en 
woensdag 12 april 2017.

Martijn vindt het belangrijk dat de 
kinderen en de jeugd plezier hebben 
in zingen en respect hebben voor el-
kaar. Wat haar eigenlijk al jaren opvalt 
is dat beide koren nagenoeg alleen 
uit meisjes bestaan, wat ze enorm 
betreurt. Ze vraagt zich af waar dit 
aan ligt. Vinden de jongens het niet 
stoer genoeg, is het "not done" voor 

jongens? Terwijl zingen iets is wat eigenlijk iedereen zou 
moeten kunnen, óók jongens! Het is immers het enige 
instrument wat je altijd bij je draagt, en hoe heerlijk is 
het als je dit instrument traint en goed leert gebruiken! 
Het mag toch niet zo zijn dat de koren van de toekomst 
hoofdzakelijk uit dames bestaan. Wanneer je verder kijkt 
dan Nederland, blijkt dit probleem bijvoorbeeld niet in 
Duitsland te spelen. Is dit een typisch Nederlands pro-
bleem? Wellicht moeten we het meer aandacht geven én 
jongeren meer stimuleren. Na dit interview ben ik er van 
overtuigd dat eigenlijk elk kind, ongeacht meisje of jon-
gen zijn of haar stem zou moeten trainen en zich verdie-
pen in de wereld van muziek.

Naast deze kinderkoren is Martijn dirigent van twee vol-
wassen koren waar onder het Noordijper Kamerkoor, 
coacht ze een Barok-ensemble en een Blokfluit-ensemble.

BedrijfBaard

Martijn van Dongen:
blokfluitiste en koordirigente

Over de blokfluit
“Het instrument speelt een belangrijke 
rol in de middeleeuwen, renaissance 
en barok (ca. 1400-1800). Naarmate 
de muziek zich ontwikkelt richting 
romantiek vraagt deze om grotere 
orkesten, meer uitersten in volume. 
De blokfluit met zijn subtiele geluid 
wordt langzaam vervangen door de 
dwarsfluit, die qua volume betreft 
meer mogelijkheden heeft. Begin 
20ste eeuw ontstaat er weer interesse 
voor "oude muziek" en wordt de 
blokfluit herontdekt. Sinds die tijd is er 
een bescheiden repertoire aan nieuwe 
muziek voor de blokfluit ontstaan. 
Veel mensen zien de blokfluit als een 
opstapje naar een "echt" instrument. 
Het is natuurlijk een misvatting dat de 
blokfluit geen volwaardig instrument 
zou zijn. Wel heeft de blokfluit een 
aantal kenmerken, die het voor een 
beginnend muzikant een  toeganke-
lijk instrument maken: een kleinere 
sopraanblokfluit is geschikt voor 
kinderhanden, het produceren van een 
eerste geluid is niet ingewikkeld of fy-
siek zwaar en een eenvoudige blokfluit 
is relatief goedkoop in aanschaf.”

Na een warm onthaal van Joep (de hond), meneer Jorna 
(de kater) en niet te vergeten de hoofdpersoon Martijn 
van Dongen, neem ik eerst een kijkje in het gezellige 
huis incl. schuren. In de schuren zijn de kippen reeds op 
stok gegaan en wensen we de geit een goede nachtrust.

Een optreden van "De Sjongende Pompeblêden"

Martijn met Joep langs de vaart
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Daar is hij eindelijk dé blokfluit.....
Hier kun je niet om heen bij Martijn, 
wat ook logisch is! Tijdens de rondlei-

ding was het mij al opge-
vallen dat er meer type 
blokfluiten zijn dan ik 
ooit had gedacht. Mar-
tijn heeft een enorme 
verzameling en wanneer 
je haar hoort vertellen 
over dit instrument dan 
wordt je enthousiast en 

wanneer ze de verschillende klanken 
laat horen van de diverse fluiten, ben 
ik fan.
De blokfluitlessen worden zowel indi-
vidueel als in kleine groepjes gegeven. 
Zo is er extra aandacht en de moge-
lijkheid om de les maximaal aan te 
laten sluiten bij de leerling.

Overigens zijn de blokfluitlessen er 
zeker ook voor volwassenen. O ja, 
de lessen zijn zowel voor jongens als 
voor meisjes.

En voor wie Martijn in actie wil zien, 
is er het Moederdagconcert op zon-
dag 14 mei, 15.30 – ongeveer 16.30 
uur in de Hervormde kerk in Baard.
Een ontmoeting van het Noordijper 
Kamerkoor met kinderkoor De Sjon-
gende Pompeblêden en jongerenkoor 
Lelielûd.
Tevens kun je meer informatie vinden 
op Martijn haar website, 
www.blokfluitlesfriesland.nl

Martijn, bedankt dat ik een kijkje heb 
mogen nemen in jouw wereld en deze 
te delen met alle Baarders.    M

De try out van de Brekbere Sirkel in de bo-
venzaal was een groot succes!! Binnen enkele 
dagen waren alle kaarten uitverkocht, tot 
teleurstelling van nogal wat mensen. Op initi-
atief van Tseard Nauta en onze toneel en cultu-
rele vereniging In Goed Begjin hebben we een 
geweldige avond gehad. Een zwaar onderwerp, 
de dood van een kind, theatraal en muzikaal 
in goed evenwicht gebracht. De recensies in de 
kranten over de première enkele dagen later in 
de Harmonie en de volle zalen sprak boek-
delen. De bovenzaal met podium en facilitei-
ten bewezen maar weer eens hoe goed we het 
met zijn allen voor elkaar hebben.
Dank aan Tet Rozendal, de musici, de techni-
cus en in het bijzonder Tseard Nauta. Dank 
Dorothea voor het wegzetten van de kaarten!

Namens het bestuur van In Goed Begjin, 
Ronald van Giessen   M

Volle bak!

Beste redactie,

Eén van uw roemruchte inwoners 
van Baard was de oom van mijn moe-
der, Jabik Kooistra (1887-1978) die in 
zijn vrije tijd een miniatuur lunapark 
bouwde van weggegooid materiaal en 
de attracties (Carrousel e.d.) tentoon-

stelde in zijn huis bij de Kamp. Het is 
nu geplaatst in het Martena museum 
in Franeker en wordt gerestaureerd. 
De bedoeling is een boek uit te geven 
over zijn leven en kunstwerk.

Ik zou het zeer op prijs stellen indien 
jullie nog foto’s over dorpstaferelen 
(misschien zelfs nog over ‘Jappie Kooi 
de vrachtrijder’) zouden kunnen aan-
leveren over de periode 1890 – 1940, 

Oproep
Wij hebben een oproep ontvangen 
van Siebe Sonnema.

of daartoe een oproep willen 
doen binnen uw gemeenschap. 

Tige tank! Siebe Sonnema.

Indien iemand foto’s of 
dergelijke heeft, kan dit mailen 
naar de Baarder kat.
(debaarderkat@gmail.com)
Wij verzamelen alle kopij en 
sturen dit naar Siebe.
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donker en vergezeld door veel mug-
gen rijden we met een open bus met 
schijnwerpers het park in. Maar niet 
nadat we de camper goed hebben af-
gesloten want de camping is ook het 
werkterrein van Vervetapen en Bavia-
nen. ’s Middags zaten er al 2 Vervetaap-
jes (oh zulke lieve kleine loeders) in de 
cabine en mijn AH-wuppie lag nadien 
vóór de auto, de rest bleef in de cabine. 
We kwamen om 22.00 h terug in een 
lekker warme camper en dat kwam 
goed uit, want na de nachtrit waren 
we flink afgekoeld. De drive was leuk 
om mee te maken. De gids zwiept al 
rijdend met een enorme schijnwerper 
over de velden en heuvels en let op op-
lichtende ogen van dieren. Eenmaal ge-
lokaliseerd herkent hij aan de kleur van 
de ogen het dier en richt de lichtbundel 
op het dier en vertelt er over. 
Maar geen spectaculaire dieren gezien. 
Er was geen maan te zien en dus wel 
een magnifieke sterrenhemel in het 
verder aardedonkere park. De gids 
stopt daarom dan ook en alle lichten 
worden gedoofd en de motor uit en zo 
voelt Afrika bij nacht: subliem, puur 
natuur.

We blijven 4 dagen. Bezoeken de in-
drukwekkende waterval, ook bij nacht 
mooi verlicht, die zich in een 18 km 
lange kloof stort. De ruim 50 meter 
hoge en steile rotswanden vormen de 
bedding van de Oranjerivier. De Oran-
jerivier zorgt samen met zijrivieren 

voor de afwatering van bijna 50% van 
Zuid Afrika en mondt uit in de Atlan-
tische oceaan. Met de camper maken 
we rondjes door het park met rede-
lijke gravel roads en José vindt daar 
de mooiste plek die zij in Zuid Afrika 
heeft gezien. De plek heet Echo Corner 
en biedt vanuit de hoogte een prachtig 
zicht op een deel van de kloof waar de 
rivier weer rustig stroomt en alleen het 
geluid van insecten hoorbaar is. Op de 
plek waar we lunchen staan we lang 
stil en Joop ziet een zwarte slang zich 
verstoppen. Door steentjes te gooien 
komt hij weer tevoorschijn zodat Joop 
een foto kan maken. Later blijkt aan de 
hand van de gemaakte foto dat het de 
de Black-necked- spitting-Cobra ge-
weest is. 

Op zondag 1 mei wordt vanuit de cam-
ping de Augrabies Falls Klipspringer 
Challenge gehouden, een hele en een 
halve marathon door het Augrabies 
Falls Park en zelfs door de kloof. Een 
bijzonder zwaar parcours met kilo-
meters over een met stenen bezaaid 
geaccidenteerd terrein. Bij de aankon-
diging van deze marathon staan dan 
ook voorwaarden als: langdurig hoge 
concentratie en stevige enkels vereist. 
Petje af voor deze lopers uit Zuid Afri-
ka, Namibia en Botswana.
Op een middag horen we wat gestom-
mel onder het onderste bed/bagage-
ruimte, het blijkt een baviaan van een 
meter te zijn die met zijn lange arm 

Vanuit Upington vertrekken we 28 
april naar de Augrabies Falls. Net 
buiten de stad is er een uitgebreide 
verkeerscontrole van zo’n 50 agenten, 
waaronder veel zwarte trainees. Rij-
bewijs en APK papieren zijn de on-
derwerpen. Het roze rijbewijskaartje 
is voldoende, al wordt er duidelijk 
onwennig mee omgegaan, maar nie-
mand vraagt om een Internationaal 
rijbewijs waar alle reisinformatie-
bronnen zo nadrukkelijk op wijzen. 
En, wat leuk, het APK-formulier 
kunnen ze lezen en keuren ze goed. 
Een officier wenst ons nog een safe 
journey, niet nadat hij nog even heeft 
verteld over zijn grootouders die uit 

Duitsland komen. Hij heet dan ook 
“Kruger” en vindt het jammer dat de 
umlaut in zijn naam is verdwenen. 
Ca 15 km buiten Upington zien we 
een zonnecentrale die met spiegels 
zonlicht op een hoge toren bundelt en 
daar stoom maakt die een generator 
aandrijft. De Khi Solar One 50 MW. 
Je kunt er ook van grote afstand bijna 
niet naar kijken zo’n fel licht.
Verder veel wijngaarden en rozijnen 
die buiten worden gedroogd op grote 
betonnen voetbalvelden.

Augrabies Falls. Prima camping, we 
installeren ons en boeken een night 
drive. ’s Avonds om 18.30 is het al 

4e verslag, 
Ilala Palm Park, 
noordoost Kwa-

ZuluNatal.
18 mei 2016

Reisverslag Afrika
deel 4

José en Joop op reis
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probeert bij onze voedselvoorraad te 
komen via het bagageluik. Op tijd ver-
jaagd en hij vlucht met een zakje zeep-
poeder (van iemand anders) naar het 
washok.

In drie dagen rijden we daarna naar 
het PilanusbergPark, even ten westen 
van Pretoria. We rijden over de N14 
en aan het einde van deze rit wordt 

alles langs de weg rood gekleurd, zelfs 
de boomblaadjes. We rijden langs de 
enorme ijzerertsmijn Khumani bij Ka-
thu. We overnachten even verder op de 
camping Red Sands Country Lodge, 
ook alles rood daar, roestbruin dus. 
De landschappen langs de N14 zijn 
afwisselend, indrukwekkend, weids en 
mooi. De volgende nacht belanden we 
in de plaats Zeerust, hoewel de eerst 
volgende kustlijn een kleine 1000 km 
er vandaan ligt. Het Pilanuspark is een 

privé wildpark met een grote camping. 
En met de onvermijdelijke bavianen en 
Vervet apen, ook wel Black-Face apen 
genoemd. We nemen twee dagen rust. 
Prima weer met dito temperaturen. De 
derde dag rijden we het park in. Mooie 
natuur voor een eigenlijk kunstmatig 
aangelegd park rondom een krater. Bij 
het inrichten van het park zijn er 6000 
dieren van 19 soorten ingebracht. Wij 

staan regelmatig lang 
stil om wild te zien. 
Niets te zien dus, tot 
een  jeep bij ons stopt 
en de bestuurder ons 
wijst op een 40 m ver-
der liggend luipaard 
op een rots. Ons eerste 
Leopard en uiteindelijk 
doet hij ook nog wat 
kunstjes door in een 
boom te klimmen en 
steeds een andere tak te 
kiezen. Wat een sierlijk, 
soepel en sterk dier, 

maar bloedlink om zo te zeggen. Ver-
der zien we wat  neushoorns en Afri-
kaanse visarenden.
We rijden naar Nelspruit over de N4 
met zo nu dan een bord “Hi Jacking 
Hotspot”, weer eens wat anders dan 
“Overstekend Wild”. We belanden op 
een prachtige, rustige en frisse cam-
ping met de naam Hippo Waterfront 
Lodge. En zowaar gewoon langs een 
rivier in de vrije natuur waarin ’s och-
tends in alle stilte drie nijlpaarden dob-

beren die hun aanwezigheid enkel ken-
baar maken door zo nu en dan een paar 
ogen en neusgaten boven het water te 
verheffen en dan wat snuiven. Reuze 
spannend. 

In Nelspruit bevoorraad en voor de 
tweede keer op naar het Krugerpark. 
Vanuit het zuiden van het park trek-
ken we rustig noordelijker tot Satara. 
De eerste dag zien we veel wild: Buffels 
en een familie neushoorns die we zeer 
dicht heel langzaam passeren en wat 
merkbaar niet op prijs wordt gesteld. 
Uit voorzorg laten we de motor altijd 
draaien om snel te kunnen verplaatsen 
en in dit geval even nodig. Verder veel 
giraffen, olifanten en zebra’s. 
We waren getuige van de slimheid van 
een olifant in een droge rivierbedding. 
Met zijn poten maakte hij/zij in het 
zachte zand een kuil waarbij hij steeds 
met zijn slurf in de bodem wroette. 
Steeds blies hij wat zand in de lucht 
maar steeds dieper werd dat modder. 
En zowaar zoog hij na enige tijd helder 
water op en na zijn slurf flink schoon-
gespoeld te hebben dronk hij helder 
water uit een droge rivierbedding. 
We overnachten in het Kruger park op 
prachtig aangelegde omheinde terrei-
nen met lodges en campings. Het park 
heeft goede doorgaande asfaltwegen 
maar veel meer gravel roads die veelal 
nog niet zo slecht zijn, maar wel stoffig.
We bijven vier dagen en verlaten daar-
na het Krugerpark omdat alles volge-

boekt is. Dit keer is het echt waar want 
er volgen nu ca 3 weken bedoeld voor 
ZA-gepensioneerden die dan vrijwel 
voor niets kunnen kamperen.

Maar voordat we het park verlaten ma-
ken we nog een rondje van 3 uur over 
gravel roads. Mooie stille natuur langs 
de grens met Mozambique. We rijden 
stapvoets met een heel grote en niet zo 
schuwe giraffe mee, prachtig dier in 
zijn natuurlijke omgeving. We lunchen 
bij een uitzichtpunt vanwaar we van-
uit de hoogte over een rivier uitkijken. 
Stilte, een rondscharrelende olifant op 
de berghelling en een krokodil die sluw 
boomstam ligt te spelen. Om ca. 14.00 
uur rijden we Kruger uit en rijden naar 
Hazyview. Overnachten daar en rijden 
de volgende dag langs kilometers lange 
bananenplantages , productiebossen 
en mooie heuvels en halen net voor 
donker de plaats Piet Retief (genoemd 
naar een Voortrekker die in 1838 werd 
vermoord door de Zulu’s).
Onderweg weer borden langs de weg 
“Crime Alert, don’t stop”

In Piet Retief staan we op op Pinkster-
ochtend en onze kleinzoon is jarig. Na 
vertrek van de camping eerst bevoor-
raden bij de Spar aldaar, waar muziek 
klinkt met teksten als “Yesterday is 
gone, sweet Jesus”. Het werk van de 
zendelingen en missionarissen galmt 
hier nog na.
Dan vertrek over de N2 via Pongola 
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en langs de grens van Swaziland. We 
rijden op GPS- coördinaten naar de 
camping Ilala Palm Park. Ilala Palm 
camping ligt in een dicht begroeid 
duingebied bekend om zijn rijkdom 
aan vogelsoorten. Het is er super rustig 
met een uitgebreid pallet aan vogelge-
luiden. En opmerkelijk geen vervetaap-
jes, dus even gevraagd aan de camping-
houder of hij zulke goede hekken heeft 
geplaatst. “Simpel” zegt hij, “ ik schiet 
ze af en nu komen ze niet meer.”
We blijven 4 nachten, rusten uit en 
werken zo nu en dan aan de verschep-
ing van de camper vanuit Durban, 
want de internetverbinding is hier 
goed in Zululand. Het weer is lekker, 
zon met wat bewolking en soms wat 
regen. De kleindochter (3 jaar) Shaila 
van de campingbeheerder vindt onze 
camper een leuke speelplek en ze is 
weg van onze zelfsluitende klamboe bij 
de deur. Opa vraagt dan ook of wij een 
paar uur willen oppassen want hij moet 
even weg. Shaila tekent voor ons apen.

Donderdag 19-05. We vertrekken naar 
het zuiden naar Hluhluwe (spreek uit: 
sloesloewee) naar camping Bushba-
by. Langs de weg zijn allerlei simpele 
dorpjes te zien bewoond door Zulu’s. 
In Hluhluwe bezoeken we Ilala Wea-
vers (traditional handcrafts from the 
soul of Africa). Mooie spullen, veel uit 
Zululand, gekocht. Tevens is daar een 
heel goed restaurant met natuurlijke 
ingrediënten, dus wij kwamen tevre-

den aan op de Camping Bushbaby, wel 
eerst nog even enkele km’s rammelen 
over gravel. We worden verwelkomd 
door eigenaar Pim, een Nederlander. 
’s Avonds zien we het voeren van de 
Bushbabies, een apensoort die lijkt op 
een grote eekhoorn, leuk. Groot terrein 
in the bush, we maken de volgende dag 
een wandeling langs de afrastering. We 
krijgen 3 honden van Pim mee als gids, 
die zich tijdens de wandeling van drie 
kwartier bezig houden met het opjagen 
van wild. Weer in de camper telefone-
ren we via Skype-out met de KLM om 
onze tickets om te boeken en zo aan te 
sluiten op de datum van verscheping.

We beginnen vast met de eerste voor-
bereidingen voor vertrek uit ZA. Wat 
kan in de camper blijven voor 4 weken 
en wat gaat mee per vliegtuig. En het 
verdekt opbergen van spullen in de 
camper die we liever niet willen mis-
sen. Die moeten niet voor het grijpen 
liggen voor het geval de camper niet 
“gesloten” blijft.

Zaterdag 21 mei vertrekken we van 
het Bushbaby-camp richting Durban. 
We nemen de kortste gravelroad door 
de bush naar de hoofdweg en komen 
langs een Cheeta-project en even ver-
der langs een Cultural Village. Daar 
staan twee witte touringcars met daar-
naast twee traditionele uitgedoste krij-
gers en het is nog een kilometer tot de 
hoofdweg N2. Dit hebben wij op deze 

reis nog niet eerder gezien. We kijken 
elkaar aan en denken beide dat Vo-
lendam niet ver meer moet zijn.

Durban Bluff Eco Park. Groot terrein 
en groen park in het zuidelijk deel 
van de stad. Veel voorzieningen. Van-
af deze plek gaan we de camper ver-
schepen naar Antwerpen. Maar eerst 
nog maken we terzijde de “8 days of 
Glory” mee, georganiseerd door de 
Durban Christian Centre. Op dit ter-
rein hebben zij een kerk maar die is 
voor deze gelegenheid te klein en er 
staat nu een grote tent met meer dan 
1000 stoelen, een podium en een ge-
luidsinstallatie. Elke avond wordt er 
deze week een ruim 2 uur durende 
dienst gehouden. Met veel ritmisch 
gezang met zeer groot geluidsvolume. 
Dit afgewisseld met hysterische don-
derpreken en je begint te vermoeden 
dat de zendelingen/missionarissen 
toch een iets te eigen inkleuring heb-
ben gegeven aan hun boodschap. Het 
overdonderend gedreun van bassen 
wordt flink teruggeschroefd door de 
Glory-organisatie na klachten van de 
woonwijk die op de helling naast dit 
park ligt. 
Gisteren 25 mei 2016 de camper naar 
de haven gebracht en we kamperen 
nu voor de laatste dagen in een van 
de houten hutjes in het park. Perfect 
geregeld door mevrouw Dawn hier 
van het kantoortje die begreep dat we 
liever niet wilden verkassen in Dur-

ban voor de laatste dagen. Dit terwijl 
de lodges toch waren volgeboekt. Ons 
gaan nie zeur nie over Durban Bluff 
Eco Park.
28 mei vliegen we terug naar Amster-
dam. Mooi op tijd want onze vlucht 
vertrekt een kwartier voordat onze 
visa verlopen.

Wij hebben Zuid-Afrika ervaren als 
een fascinerend land met zeer af-
wisselende soorten prachtig natuur-
schoon en een rijkdom aan dieren. Er 
is heel veel ruimte en het is een uit-
gelezen land om te kamperen. Maar 
het laatste uitsluitend op campings 
vanwege de veiligheid.

Deze reis was voor ons geen wild 
avontuur, maar meer een comfortabel 
avontuur met veel wild.

Baie mooie reis, ons het dit geniet.

Joop en José  M
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Natuurlijk
BaardHet gaat de afgelopen 

jaren slecht, slechter, 
slechtst met de wei-

devogelstand in Nederland. 
Tenminste als we het rapport 
van vogelonderzoekbureau  
Sovon en de media mogen 
geloven. Oorzaak: de boeren, 
vindt de één. Nee hoor, de pre-
datoren zegt de ander. Zoals 
gewoonlijk zal de waarheid 
wel ergens in het midden lig-
gen. Feit is echter wel dat een 
eeuwenoude geliefde Friese 
traditie daardoor een zachte 
dood dreigt te sterven. Je kan 
moeilijk blij zijn met de ko-
mende “poppenkastregeling” 
van het eerste ei  per gemeen-
te lijkt mij. Voor diegene die 
niet op de hoogte is, de vin-
der ervan komt bij het nest op 
de foto met commissaris der 
koning en burgemeester(s). 
Daarna mag in die gemeen-
te niet meer gezocht worden.  
Omdat we omringd zijn door 
een fantastisch weidegebied 
met als absolute parel de Li-
onser polder, is dat de reden 
waarom ik bovenstaande pro-
blematiek voor wil leggen aan 
twee betoefde fjildmannen, te 

weten Gerrit Meulenaar, Sie-
men Reitsma en natuurboer 
Auke Stremler. Zijn ‘oars buo-
rkje mei each foar de natoer’ 
staat uitgebreid beschreven in 
het decembernummer van de 
Baarder Kat.  Aangezien de 
mannen opvallend eensgezind 
zijn in onderstaand  elkaar 
aanvullende betoog, noem ik 
verder geen namen.

Natuurbeheer door boeren
De unanieme mening hier-
omtrent is dat de omringende 
boeren, verenigd in de Natuer-
koöperaasje Baarderadiel zich 
prima aan die regels houden. 

Officieel opgericht 17 juni 
2009 in het kerkje te Leons, 
zet het zich in om vele vormen 
van weidevogelbeheer te be-
geleiden en stimuleren. Door 
samenwerking met melkvee 
bedrijven natuur te ontwikke-
len, wordt er gewerkt aan het 
behoud en versterking van de 
populaties die beheerd worden 
door de boeren en natuurbe-
heerders zoals Natuurmonu-
menten, samen. Er is ruimte 
voor agrarisch, particulier en 
regulier natuurbeheer. De ver-
schillende partijen werken sa-
men om aan het gebied een zo 
hoog mogelijke natuurwaarde 

te geven. Hierbij blijven agrari-
sche functies gewaarborgd. 
Dat laatste is natuurlijk hoofd-
moot. Minimaal 1 hectare 
grasland onder water zetten 
om plasdras te scheppen? 
Kruidenrijk grasland contra 
raaigras? Uitgestelde maai-da-
ta? Hoger waterpeil? Verwoes-
tende’ slingerslangen bij het 
bemesten?  Het is allemaal ter 
sprake gekomen. Echter, ook 
een boer moet eten… Natuur-
beheer binnen de mogelijkhe-
den is hier best wel goed is de 
algehele conclusie  De geldelij-
ke compensatie op dit moment 
weegt echter niet op tegen to-

tale ideologie en realiteit van 
opbrengst. Heet dat niet pol-
dermodel..?

Predatoren
Zeker weten dat we er ook 
hier in toenemende mate mee 
te maken hebben. Aan de ene 
kant is de toename van roof-
vogels prachtig en getuigend 
van een evenwichtige biotoop, 
maar ‘erinhakkend’ op jong 
broed; letterlijk. De enkele vos 
in dit gebied kan de kwade 
genius niet zijn. Echter wel de 
kolonies kraaien. Zeer slimme 
dieren die feilloos weten  dat 
achter nog bewust hoog gras 

in de maaitijd een lekker hapje 
verborgen ligt. Ook de uil en 
ekster versmaden een kuiken 
niet. Voor mij nieuw is in hoge 
mate de invloed van bunzing 
en steenmarter, naast ratten en 
wilde katten. Zolang tegen een 
aantal van deze predatoren niet 
daadwerkelijk opgetreden mag 
worden blijft het natuurlijk 
evenwicht verstoord; ten koste 
van de weidevogel is de stellige 
mening van Gerrit, Siemen en 
Auke.

Ten slotte
Ik heb een zeer geanimeerd ge-
sprek gehad met drie bevlogen 
mannen. Toch is hun analyse 
nuchter. De mooiste tijd  is op 
het veld te zijn in het vroege 
voorjaar. Het begin van ont-
springend leven in allerlei gra-
daties. De ljip te slim af te zijn 
en dan nog niet eens om een 
ei mee te nemen. Het wordt 
ze ontnomen en de poespas 
rondom het eerste ei nu hoeft 
daarom  niet. Gelukkig blijven 
ze zich inzetten voor een goe-
de nazorg. Opdat we kunnen 
blijven genieten van een zich 
hopend herstellend weidevo-
gelbestand.

Aart  M
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Geruchten over financiële wanorde 

Biljartclub smijt met geld

Van onze financiële redactie

Zoals elk jaar ging ook afgelopen januari 
de Baarder Biljartclub weer 'On Tour'. Een 
uitje waarbij deze keer de bloemetjes flink 
buiten werden gezet. 'Je vraagt je af waar 
ze het van doen' verzuchtte een dorpsge-
noot (geen lid van voornoemde club).

Wat direct al opviel was dat het vervoer deze 
keer plaats vond in drie (!) limousines met 
chauffeur, terwijl in voorgaande jaren een 
armzalig personenbusje gehuurd moest 
worden.
Ook de bezochte locaties riepen bij menig 
buitenstaander vragen op over de financiële 
toestand van de club: vorig jaar werd aange-
klopt bij een bevriende horeca-ondernemer 
in Winsum. 'Dat zal de club de kop niet heb-
ben gekost' volgens onze informant, 'maar 
dit jaar gingen de dames en heren naar Bo-
azum! Nou dan weet je het wel... dat is een 
en al pracht en praal daar. Dat kost een lieve 
duit.'
Ook Poppenwier lag nog op de route van de 
club. Daar werden maar liefst twee (!) bil-
jarts afgehuurd.

Driesterren-menu
Andere getuigen vertellen ons dat dit alle-
maal niks is vergeleken bij wat er zich later 
op die dag allemaal in Café Baard heeft af-

gespeeld. 'Ze hebben het zich daar goed la-
ten smaken. De keuken heeft speciaal voor 
die biljartjongens en -meiden een driester-
ren-menu samengesteld. Iets wat wij niet 
krijgen als we daar gaan eten.'
En voor wie denkt dat de geldsmijterij daar-
mee wel zijn hoogtepunt heeft bereikt: nee 
hoor! Na het diner was er ter verhoging van 
de feestvreugde live muziek ingehuurd.

Oneerlijke praktijken
De Baarder Kat heeft Accountantsbureau 
De Kort en partners laten uitrekenen wat 
zo'n dag zou moeten kosten. Uit de rappor-
tage van dit bureau blijkt dat we het dan al 
gauw hebben over zo'n 2 à 3.000 euro per 
persoon.
Enkele leden, die later op de avond wat los-
lippig werden, lieten zich echter ontvallen 
dat de deelnamekosten dit jaar beduidend 
lager waren dan vorig jaar. Op een of ande-
re manier was het de organisatie gelukt om 
de inschrijfkosten met 25% naar beneden te 
brengen.
Het ingehuurde accountantskantoor zegt 
desgevraagd dat dit eigenlijk onmogelijk 
is 'Dit ruikt naar oneerlijke praktijken' zo 
sprak een woordvoerder.
De penningmeester van de club was onbe-
reikbaar voor commentaar. 

ED   M

In een vorige gesprek met Sjerp Wassenaar 
over de oorlog gaf hij aan een volgende 
keer over de lagere schoolperiode te willen 
vertellen. Onlangs heb ik met veel genoe-
gen op de boerderij het volgende verhaal 
opgetekend. 

Sjerp (1939) ging eerst naar de Bewaarschool 
in de Binnenbuorren, dit gebouw is helaas 
afgebroken. Juffrouw Akke Hiemstra kwam 
van Easterlittens en liep met de kinderen uit 
Littens in optocht naar Baard. De kinderen 

uit Lions en Huins kwamen ook te voet.

Tijdens de lagere schoolperiode trok Sjerp 
o.a. veel op met Karst Hankel van Littens en 
Machiel Koldijk uit Baard. Op school was 
er een lokaal met klas 1 en 2, o.l.v. juffrouw 
Broekstra, klas 3 en 4, o.l.v.  meester Algra 
later meester Van der Werf en in klas 5 en 
6 de hoofdonderwijzer meester Jensma. Hij 
woonde in de schoolmeester woning Deke-
mawei 3 (Albert en Gert) In de oorlogsjaren 
kwamen er ook kinderen van evacués in de 

Schoolfoto jaren ‘40 - Meester Jansma - Bovenste rij vlnr: Ultje Velstra, Jolt Oostra, Annamarie Simons, Ietsje Vleer, 
Machiel Koldijk, Hinke Witters, Eelkje Olivier, Klaske Koldijk, Jan Oliver en Jappie W
Tweede rij van boven vlnr: Tamme Velstra, Hedzer Oostra, Griet de Vries, Piete Santema en Liekele Bootsma.
Derde rij van bovenvlnr: Iede Bouma, Jappie riemersma, Klaas Timmermans, Antsje Olivier, ?  en Jitske Bijlsma.
Onderste rij vlnr: Sjoeke Wutters, Tjallie Bijker, Wieger Velstra, Sjerp Wassenaar, Tinus Santema, Dickie 
Hooghiemstra, Johannes Veenstra en Evert Heeg. 

Verhalen van Sjerp Wassenaar

Schooltijd
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klas. Sommige kwamen in de naoorlogse ja-
ren in de   zomervakantie weer terug voor 
een logeerpartij. In de zomervakantie kwa-
men er kinderen uit Oostenrijk om aan te 
sterken en kregen onderdak bij o.a. de fami-
lie (Ate) Van der Meulen.

Meester Jensma was een zeer strenge mees-
ter. Tijdens het klassikaal zingen gaf hij de 
maat aan met een lange stok echter door zijn 
agressie tijdens het slaan van de maat werd 
de stok alsmaar korter, tot vermaak van de 
kinderen. Ook het “stiekem” laten van een 
wind werd uiteraard niet getolereerd  en 
werd men niet geheel zachtzinnig uit de 
bank getrokken en voor in de klas gestuurd. 
Bij erge straf was het kolenhok een plek 
waar je de straf kon uitzitten.

Om half negen ging de school in maar veel 
kinderen waren al om acht uur op de Kamp 
om te kaatsen, een prachtige tijd aldus Sjerp. 
Ook voordat 's middags de school begon 
eerst nog even een half uur kaatsen was heel 
gewoon. Het kwam wel voor dat wanneer 
meester de kinderen in school riep en het 
spel bijna ten einde liep men eerst het spel 
uitspeelde alvorens de lessen begonnen. Na 
schooltijd was het tijd voor polsstok sprin-
gen, voetballen, eierzoeken en hutten bou-
wen. In de zomer werd er volop gezwommen 
in de “Boalserter Feart” vanaf het “stalt” bij 
Tjalling en Japke. (Aart Kuyt) Deze hadden 
daar een kleine boerderij met een mestfaalt 
aan de vaart. De mestplank werd omge-
draaid en boven de vaart gehangen zodat 
hij dienst kon doen als springplank. “Tik 

boartsje” (tikkertje spelen) in de Binnen-
buorren was een geliefd spel waarbij men 
bij âlde Uilkje, met zwarte floddermuts, al-
tijd welkom was om water te drinken uit de 
put. (huis Martijn v. D) Naast de Vermaning 
woonde ook de heer Frans Kuur, koster van 
de Doopsgezinde kerk. Hij was liever lui dan 
moe en men sprak dan ook wel over “meer 
loon, minder uur, dat is de wet van Kuur”. 
Sportief is Sjerp altijd gebleven, speelde bij 
VV Oosterlittens en hij heeft veel getraind 
met Martha Wieringa, de succesvolle korte 
baan schaatster. Zij blonk uit in een snelle 
start welke zij trainden op de weg tussen 
Baard en Littens met als afzet de vele electri-
citeits palen aan de kant van de weg. 
Zaterdagochtend was er ook gewoon les en 
op zondag ging je naar de zondagsschool 
o.l.v. Klaske van der Baan.

Er waren algemene vakken zoals taal, 
schoonschrijven, lichamelijke opvoeding, 
muziek en catechesatie van ds. Oltlammers, 
een zeer aardige man. Daarnaast kregen de 
meisjes handwerken en de jongens rekenen. 
Een mooi verhaal is dat als ds. Oltlammers 
straf uitdeelde je steevast 100x moest op-
schrijven “spreken is zilver, zwijgen is goud”. 
En wat deden de slimmerikken, ze hadden 
de briefjes al van te voren geschreven zodat 
ze direct konden worden getoond bij het 
ontvangen van de straf... 

Bij het afscheid van dominee is er door de 
leerlingen een mand met appels kado ge-
daan welke waren gestolen (hofkesjonge)  
uit de boomgaard van de kerkvoogd nog wel 

nl. Sjoerd Boersma (boerderij Mors). Domi-
nee had het in de gaten en memoreerde dat 
dit een unicum was dat hij dit mocht ontvan-
gen... Ook de herinnering aan de schoolreis-
jes van de “Vrije Vogels” naar Blier Herne 
op Ameland waarbij men overdag garnalen 
ging vissen en die later heerlijk op aten. De 
slaapzaal van de jongens en de meisjes lagen 
op een verschillende verdieping waarbij do-
minee op de trap de wacht hield en daar ook 
sliep zodat er niets kon gebeuren. Het gevolg 

was dat één van de leerlingen per ongeluk op 
zijn bril is gaan staan welke op de trap lag 
en dominee al vloekend de scherven raapte. 
Schoolreisjes werden er ook gemaakt naar 
de dierentuin in Emmen en de speeltuin in 
Oranjewoud.

De schoolperiode was een fijne tijd waar 
Sjerp Wassenaar met veel genoegen op te-
rugkijkt.   M

Sútelaksje

Wy wolle elkenien hertlik tankje dy’t 
in Baarder Bol en/of in Sûkerstol  oan 
de doar kocht ha. De opbringst wie 
geweldich en giet nei de aktivitei-
tenkas fan skoalle. Hjirtroch kinne 
bern fan ús skoalle  útstapkes meitsje, 
‘workshops’ folgje of krekt in ekstra 
aktiviteit op skoalreiske dwaan.
Takom jier komme we wér oan de 
doar!

Ut namme fan alderkomisje 
Jenaplanskoalle De Stjelp, 
Anke Roorda  M 

Hohoho, de Krystrevu

Jim ha de resensjes yn de kranten of 
op facebook (doarp Baard) leze kint. 
En oars gûnze it wol yn it doarp en 
omkriten om. 
Wat in moaie en slagge krystrevu en 
wat bysûnder om (ald)doarpsgenoa-
ten sa te sjen skitterjen op de boppe-
seal.  Takom jier wér?  M 

Winters nijs
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  Felix
Nijs
It wurd is noch sa nij dat der gjin 
fryske oersetting fan is;  Nepnieuws. It 
kaam foar it ljocht by de amerikaanske 
presidintsferkiezingen. Guon partijen soene 
sabeare nijs ferspraat ha om de tsjinstanner 
yn diskredyt te bringen. Wa oft der wat 
ferfelends oer wa sein hat wol ik hjir mar yn 
it midden litte mar nei ’t it skynt hat it wol 
fertuten dien. No, en dan hoege jo der mar op 
te wachtsjen of sa ’n nije trend waait ek oer 
nei beskaafde lannen. Wy ha hjir meikoarten 
ek ferkiezingen fansels en de earste foarbylden 
fan swartmeitsjen en bangmakkerij binne der 
al. Sûnder skamte wurde der ûnwierheden en 
ferdraaiïngen ferkundige oer oaren en  wurdt 

der mei foto ’s omgriemd om tsjinstanners 
ferdacht te meitsjen.
In blijvertje dus, dit nepnieuws. Tiid om der 
in fryske fariant op te betinken, want dy sille 
we de kommende jierren nedich ha. Ik doch 
alfêst in goai; ferrifelfeiten of kullerijnijs. Wa ’t 
in better idee hat kin him as har melde by de 
redaksje. 
Mar is dit allegearre wol sa nij? Is ligerij foar 
eigen gewin net fan alle tiden? Och, ja wis 
ommers. De histoarje stiet bol fan leagens, grut 
of lyts. Al lang foar't der Photoshop wie waard 
yn foto ’s de werklikheid oanpast oan de winsk.  
Der is in ikoanyske foto fan in russyske soldaat 
dy ’t yn maaie ’45 yn Berlyn in sovjetflage op 
de Reichstag plantet. De offisier dy ’t him dêr 
by helpt stekt de hannen út de mouwen, wêrby 

’t meardere horloazjes te sjen binne. Stellerij, 
oarlochsbút. Op de offisjele parsefoto hat hy 
noch mar ien om…
Niks nijs dus, dat niksnijs. Mar, der is wol 
in ferskil. Koste it eartiids noch in protte 
tiid, muoite en fakmanskip om in leagentsje 
de wrâld yn te krijen, hjoed-de-dei is dat it 
oergearkommen mar. Troch de nije media kin 
elk dy ’t dat wol mei it grutste gemak en yn in 
fraksje fan tiid in baas publyk berikke. En no 
docht him wat opmerkliks foar. It selde internet 
wêrtroch de leagen ferspraat is jout ek like 
maklik de oare kant fan it ferhaal. Der is gjin 
bewearing of it tsjindiel is der fuort ek. It draait 
dus net mear om it feit sels, mar om hoe gau en 
hoe breed as jo it feit oan ‘e man bringe, want 
der bliuwt altyd wol wat fan hingjen. Foaral by 

dyjinge dy ’t te loai is om sels nei te tinken. En 
sa komme we wer bij it begjin fan dit ferhaal. 
Partijen dy ’t belang ha by swartmeitsjen 
en bangmakkerij sille dit ferskynsel witte te 
brûken, mei alle nare gefolgen.
Moatte wy ús no soargen meitsje? Nee! Want 
as jildt dat rapper nijs ûnbetrouberder is dan 
sil it omkearde ek wol wier wêze. Publikaasjes 
wêr ’t yngeand journalistyk ûndersyk oan 
foarôf gien is, yn in beskieden oplaach, mei in 
frekwinsje fan net mear as fjouwer kear yn ’t 
jier, dêr kinne jo altyd fan op oan! Faaks leit de 
wierheid, as gewoanlik, wer fuort foar jo noas. 
Ik winskje elkenien in protte wiisheid by de kar 
yn it stimhokje.

Wist u dat onze praktijk deel uit-
maakt van een HuisArtsenGROep 
(hierna: HAGRO) van 5 apotheek-
houdende huisartspraktijken, die 
nauw met elkaar samenwerken en 
op meerdere plekken kleinschalige 
en toegankelijke  eerstelijnszorg  bie-

den op het platteland?  De geleverde 
zorg beoogt hedendaags en innova-
tief te zijn en dicht bij de mensen.                                                                              
De naam van deze HAGRO is Sa-
pere Aude, dat uit het Latijn ver-
taald de betekenis heeft van ‘Durf 
te weten’. Sapere  Aude dringt door 

in de aderen van de praktijken, door 
vooruitstrevend en vernieuwend te 
zijn, daarbij open te staan voor elkaar 
EN van elkaar te leren. De vijf praktij-
ken zijn  die uit Easterein, Wommels, 
Winsum, Witmarsum en Makkum. 
De insteek is natuurlijk dat u als pati-
ent hier wèl bij vaart.
Wist u al dat er op woensdagavond 
spreekuur is in het medisch centrum 
in Winsum? Weliswaar voor diegene 
die overdag door zijn werk niet op het 
reguliere spreekuur kan komen, maar 
toch een tegemoetkoming aan hen die 
dat graag willen.

Wist u al dat u online- via de web-
site: www.huisartswinsum.nl- zelf een 
afspraak kunt maken voor het spreek-
uur? Er zijn blokjes in de agenda vrij 
gehouden waar u gebruik van kunt 
maken.
Wist u al dat dokter Doornweerd 
ons in juni gaat verlaten na 4 jaar? Zij 
krijgt haar eigen huisartsenpraktijk in 
Albergen. Wij wensen haar heel veel 
succes vanaf deze plek en hopen dat 
zij en haar gezin snel zullen aarden in 
Twente. We zullen haar gaan missen!
Wist u al dat er twee nieuwe dokters 
zijn, die ons team (zijn)komen ver-

Berichten uit de dokterspraktijk 

Een goed begin is het halve 
werk, durf te weten!

Lees verder op pagina 28
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sterken? Dokter Urff en dokter Bergsma; de eer-
ste werkt al enkele maanden zowel bij ons als in 
Workum en de tweede arts is nu werkzaam in de 
praktijk in Dronrijp. Wij hopen dat beide dames 
het naar hun zin hebben/zullen krijgen.
Wist u dat -bij wijze van proef- de tijd is ver-
ruimd om medicijnen op te halen en wel dat u 
op woensdag tot 6 uur  ’s avonds  terecht kunt in 
het Medisch Centrum Winsum aan de Skans 4? 
Als blijkt dat deze service voldoet dan kunnen 
we mogelijk op meer dagen langer open blijven.
Wist u dat er personen zijn die in de loop 
van de winter steeds somberder worden door 
het gebrek aan zonlicht? Ook al lijkt de winter 
voor het grootste deel voorbij, toch wil de prak-
tijk binnenkort gaan starten met lichttherapie  

ter behandeling van winterdepressies. Indien u 
hiervoor in aanmerking wilt komen dan kunt u 
contact opnemen met Marion Halman, prak-
tijkondersteuner GGZ.  Zij kan u hierover in-
formatie verschaffen.
Wanneer u dit alles (nog) niet wist, dan 
weet u het nu! Geheel volgens ons motto: sa-
pere aude!

Met hartelijke groet uit de huisartsenpraktijk, 
namens ons team
Aukje Bergwerff

Ps. Het volledige citaat van de Romeinse dichter 
Horatius luidt: Dimidium facti qui coepit habet: 
sapere aude!  M

Pasen valt dit jaar op 16 april. Dat 
is laat, zoals dat heet. Pasen valt 
vanwege de specifieke verwijzingen 
in de bijbel altijd op zondag. Je zou 
kunnen zeggen: misschien niet op 
steeds dezelfde datum(zoals Kerst), 
maar dan op steeds de zoveelste 
zondag van maart of april. Maar zo 
is het niet.
Kort gezegd valt Pasen op de eerste 
zondag na de eerste volle maan in 
de lente, d.w.z. ná 21 maart. Dit is 
besloten op het Concilie van Nicea 
(in 325): Pasen nooit later dan op St. 
Marcus (25 april) en nooit vroeger 
dan op St. Benedictus (22 maart). 

(De Duitse geleerde Carl Friedrich 
Gauss publiceerde in 1800 een wis-
kundig algoritme waarmee de paas-
datum voor een willekeurig jaar be-
rekend kan worden. Dit is echter zo 
ingewikkeld én vanwege schrikkel-
jaren en de maancorrectie ook niet 
helemaal accuraat, dat ik me beperk 
tot het noemen van deze Gauss-me-
thode.)

Bij de berekening van de datum van 
Pasen wordt eerst de “grootte” van 
de maan op 1 januari van een betref-
fend jaar bepaald. Daarna kan men, 
rekening houdend met de beweging 

Wanneer is het Pasen?

van de hemellichamen en dus de tijd waarin een 
nieuwe maan volle maan wordt, bepalen wan-
neer het volle maan is ná 21 maart.

Zo berekend kan Pasen op z’n vroegst op 22 
maart en op z’n laatst op 25 april vallen.
De andere kerkelijke data zoals Aswoensdag 
en Goede Vrijdag, maar ook Hemelvaartsdag 
en Pinksteren zijn allemaal gekoppeld aan Pa-
sen. Het begin is aansluitend op carnaval op 
Aswoensdag, altijd 46 
dagen vóór Pasen (de zo-
genaamde 40dagentijd, 
waarbij de 6 zondagen 
in die periode niet mee-
tellen omdat die al een 
voorbode zijn van het 
grote opstandingsfeest) 
en Pinksteren dat de hele 
Paascyclus afsluit altijd 
50 dagen daarna(Pink-
steren betekent letterlijk 
50).

Als Pasen en Pinksteren 
op één dag vallen
Dit gezegde werd door 
mijn moeder regelmatig 
gebruikt om van bepaald 
gezeur van mijn kant af te zijn. Als ik geen mail-
lot meer aan wilde in de lente of als ik mijn boe-
renkool niet wilde opeten of als ik niet mee wil-
de naar de kerk. Dan zei mijn moeder “als Pasen 
en Pinksteren op één dag vallen”, waarmee zij 
bedoelde dat het niet doorging maar de moge-
lijkheid voor mij zogenaamd wel open hield. Ik 
wist toen nog niet dat Pinksteren altijd 50 dagen 

na Pasen valt, dus liet me gemakkelijk met een 
kluitje in het riet sturen.
Maar: toen ik theologie ging studeren ontdekte 
ik dat Pasen en Pinksteren in één van de evan-
geliën eigenlijk wèl op één dag vallen. In het 
Johannesevangelie(hoofdstuk 20: 19 – 22) staat 
dat op de avond van de eerste dag van de week 
Jezus aan zijn leerlingen verscheen en zei: “Vre-
de voor jullie!” Dat is dus op Pasen. En na deze 
woorden blies Jezus op hen heen en zei: “Ont-

vang de heilige Geest.” 
Dat is dus al Pinksteren 
op Pasen!

Zon en maan
In bijbelse termen wordt 
Jezus vaak bezongen als 
de ZON (zonne der ge-
rechtigheid) die over de 
wereld zal opgaan en ons 
licht en warmte schenkt. 
Zo wordt de opstanding 
die met Pasen wordt ge-
vierd ook wel vergeleken 
met de opgaande/op-
staande zon.
Dat de volle maan be-
paalt wanneer het Pasen 
is, lijkt dus merkwaar-

dig. Maar wij zien immers de maan alleen maar 
door de zon. De stand van de zon ten opzichte 
van de aarde bepaalt hoe wij de maan zien. 

Voor iedereen een in meerdere betekenissen 
zonnige Pasen toegewenst.

Joke van der Velden  M
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Voorjaars recept 4 personen 
Ingrediënten:
• 150 g basmatirijst
• 2 uien, fijngesneden
• Teentje knoflook
• kleine bloemkool, in kleine 

roosjes
• 2 el currypasta (of kruiden zoals 

komijn, kaneel, geelwortel)
• blikje kikkererwten van ongeveer 

400 g, uitgelekt 
• 4 verse eieren
• een handje koriander, grof 

gesneden

Bereiding:
Kook de rijst gaar. Bak de ui en wat 
knoflook in wat olie in ca 10 min 
bruin. Haal uit de pan en doe de 
bloemkool erin met eventueel nog 
wat olie. Bak dit even op hoog vuur 
zodat de bloemkool een kleurtje 
krijgt. Voeg de currypasta toe en ver-
hit nog 3 min. Voeg 150 ml water toe, 
zet het vuur laag en doe een deksel op 
de pan. Laat zachtjes koken, totdat de 
bloemkool bijna gaar is en roer regel-
matig. Voeg halverwege de uien toe. 
Haal de deksel van de pan en ver-

warm totdat het vocht verdampt is. 
Voeg de kikkererwten toe en verhit 
totdat het mengsel door en door heet 
is.  Pocheer (of koken kan natuurlijk 
ook}in de tussentijd de eieren, totdat 
het eiwit gaar is en de dooier nog 
loopt( ongeveer 2-3 min). Meng de 
rijst door het bloemkoolmengsel en 
strooi er wat koriander over. Serveer 
met het ei.
Je zou in plaats van basmatirijst ook 
pita broodjes kunnen nemen en dat 
iedereen zijn broodje kan vullen!

Eet smakelijk!
 
Esther  M

Voorjaars pilav
Heel Baard bakt

Beste Baarders
Alhoewel ik het heerlijk vind om heel de winter allerlei stamppotten te verzinnen, 
ben ik toch blij dat we dat bijna achter ons kunnen laten en we ons kunnen richten 
op het voorjaar. Heerlijk even geen boerenkool meer met de zoveelste rookworst, 
of spekjes, maar een vegetarisch groentegerecht dat je uitstekend kunt combine-
ren met allerlei salades. Ik heb gekozen voor een soort pilav met bloemkool en ei. 
Bloemkool kan op vele manieren worden klaargemaakt. Ik bak het graag, zo komt 

er veel meer smaak vrij en wordt het niet zo waterig, want wees eerlijk, daar 
wordt niemand heel blij van!

Ik zou zeggen voor degene die daar ook zo over denken, probeer het 
onderstaande recept maar eens en de bloemkool zal u verrassen, eet 
smakelijk!
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Beste Baarders.

Misschien hebben jullie het al gehoord 
maar op vrijdag 10 februari is er bij ons 
brand uitgebroken in ons mooie nieuwe 
huis waar wij zo blij en trots op waren. 
De  bovenverdieping is verwoest en 
beneden in de keuken en woonkamer 
veel rook- en waterschade. 
De grootste schrik is al weer voorbij, 
maar het heeft veel impact op ons gehad 
en nog steeds. 
Yge zat die vrijdagmiddag lekker te le-
zen, ik was niet thuis,  toen hij om 16.15 
een vreemd geluid hoorde, hij dacht wat 
is dat toch steeds voor geknal en geklap. 
Yge ging op onderzoek uit. Buiten 
gekeken en daar was niets te zien, toen 
naar boven, en ja hoor, uit die ene hoek 
kwam rook. Zomaar uit het niets.
Snel Jelger, onze zoon geroepen, en 
samen proberen de brand te blussen, 
maar het was niet meer te redden. 112 
gebeld. Gelukkig die waren er snel, 
tegelijk met de politie. Stuk van de nok 
weggehaald en van binnen de gipsplaten 
weg getrokken, om maar bij de smeu-
lende isolatie te kunnen komen.
Boven is het één grote ravage. Veel 
spullen zijn door de brand verwoest. Ik 
moet nog een beetje nadenken wat er al 
niet mist. Veel boeken en tijdschriften, 
kleding en administratie weg enz. enz.

De woning moet voor een groot 
gedeelte gestript worden, en opnieuw 
herbouwd worden.
Er is een verhuiswagen gekomen en 
die heeft onze inboedel meegenomen 
om het te reinigen en op te slaan. Een 
schoonmaak bedrijf maakt alles schoon 
en haalt de betimmering weg zodat de 
verzekering kan zien wat vervangen 
moet worden. Dat komt dan in de 
grote groene container die jullie voor 
de deur zien staan. Wij hebben tijdelijk 
onderdak bij Jelger en Ida gekregen, 
omdat het nu nog te koud is om in onze 
vertrouwde camper te gaan wonen.
Onze slaapkamer is rook en schadevrij 
gebleven, die gebruiken we nu maar als 
kantine voor de timmerlieden die straks 
weer komen.

De oorzaak is hoogst waarschijnlijk 
kortsluiting, is niet zeker.

Het is vervelend, maar had nog erger 
kunnen zijn als Yge niet thuis was ge-
weest, wat er dan was gebeurd wil ik het 
liever niet over hebben.

Met vriendelijke groet en erg bedankt 
voor jullie lieve en hartelijke reacties.

Geertje en Yge Valk  M

Brand op de Dekemawei Hallo allemaal! Afgelopen juni ben ik na 6 leu-
ke jaren op het RSG in Sneek gelukkig geslaagd 
voor het VWO. Het laatste jaar was ik druk 
bezig met uitzoeken wat ik wilde gaan doen 
na de middelbare school. Van begin af aan zat 
ik al te twijfelen tussen studeren en het nemen 
van een tussenjaar. Ik kon niet echt een studie 
vinden waar ik me op dat moment voor wilde 
inschrijven en aangezien ik steeds enthousiaster 
werd van het idee van een tussenjaar, was de 
keuze uiteindelijk niet zo moeilijk. Ik wilde al 
heel erg lang naar Australië en nadat ik alle 
mogelijkheden had bekeken op het internet, heb 
ik ervoor gekozen om au pair te worden in Aus-
tralië. Inmiddels woon ik al bijna 3 maanden in 
Gold Coast en ik heb het echt ontzettend naar 
mijn zin. Ik ben terecht gekomen in een super 
leuke familie met 4 kinderen. Zolang alles goed 
blijft gaan, zit ik hier nog 3 maanden. Ik ben 
nu bezig met het plannen van een reis, zodat ik 
na mijn avontuur hier nog ongeveer een maand 

door Australië kan reizen. Ik heb me inmiddels 
ook ingeschreven voor een studie. Hiervoor 
moet ik eerst nog deelnemen aan een decentrale 
selectie, maar hopelijk kan ik in september 
beginnen met studeren in Amsterdam. 

         Suzanne de Jong  M

Studeerbaard

Vrijwilliger
In 1951 zijn we getrouwd Alexander 
en ik. Na 5 jaar kwamen we met in-
middels twee kinderen, in aanmer-
king voor een eigen flatje. Ik was toen 
al vrijwilliger voor de dierenbescher-
ming in de Zaanstreek. Onze twee 
jongens gingen naar de gym en als 
vrijwilliger haalde ik maandelijks de 
contributie op.

In 1962 verhuisden we naar 
West-Graftdijk met ook nog een 
dochter van 2 jaar. Er was geen kleu-
terschool, dus gingen we samen aan 
de slag om dat te gaan regelen met 
alle politieke stromingen in de ge-
meente. Onze dochter heeft het ge-
bouw mogen openen, samen met de 
burgemeester. Zij was inmiddels bij-
na 6 jaar, dus te oud voor de kleuter-
school. Voor de oudere kinderen was 
er ook niet veel in het dorp te doen. 
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We hebben, samen met enkele buren en Ds. Bie-
mont de Fanfare opgericht, voor de meisjes de 
handwerkclub en voor de jongens figuurzagen.

Het kerkje in het dorp had geld nodig en de 
vrouwenvereniging, waar ik ook lid van was, be-
dachten samen dat een rommelmarkt uitkomst 
zou kunnen bieden. Al 50 jaar bestaat de rom-
melmarkt dit jaar en is uitgegroeid tot een groot 
jaarlijks evenement. We hielpen mee met de 
dorpsspelen voor de kinderen. In die tijd werk-
te ik 30 uur per week in het ziekenhuis voor de 
studie's van onze 3 kinderen.

Door samenvoeging van scholen heeft Alexan-
der zijn baan opgezegd, om meer in zijn eigen 
vakgebied te kunnen les geven en hij werd in 
Leeuwarden met open armen ontvangen als le-
raar Natuur- en Scheikunde en tevens klassen-
leraar.

We verhuisden in 1984 naar Eernewoude en 
kwamen in contact met de beheerder van "de 
Alde Feanen". Wij werden vrijwilligers voor "it 
Fryske Gea" en tot 2012 zijn we dat gebleven. Ik 
had een schrijfmachine en kreeg het verzoek uit 
het dorp één keer per maand het dorpskrantje 
op stensel te zetten. In 1989, bij de pensionering 
van Alexander, verhuisden we naar Baard, waar 
Alexander enkele jaren in de Merke-commissie 
heeft gezeten. Na de actie "Wij helpen de Russen 
de winter door" hebben wij, met medewerking 
van het ziekenhuis in Leeuwarden en een kleine 
werkgroep "Radoega", 5 medische transporten  
van ca. 100 M³ voor o.a..een kinderziekenhuis 
in Orel, Rusland georganiseerd. Daarvoor zijn 
we steeds mee gereisd voor begeleiding. We 

hielden lezingen en ik verkocht eigen gemaakte 
kaarten om dit alles te bekostigen. We hebben 
met enkele enthousiaste medestanders de zang 
en dansgroep "Nygrisch" naar Baard gehaald. 
Zij hebben toen in Friesland en Noord Holland 
circa 20 concerten gegeven. Dit laatste hebben 
wij gedaan zonder enige subsidie. Voor alle 
leden van de groep hebben we gratis, bij vrij-
willigers in Baard, onderdak gevonden. Wij 
zijn inmiddels één van de weinige inwoners 
van Baard, denk ik, die de laatste wereldoorlog 
bewust hebben meegemaakt.  Als 12 en 13 ja-
rigen hebben wij ook toen geholpen onze ver-
volgde medemensen, die ondergedoken zaten, 
van middelen te voorzien die zij nodig hadden, 
maar niet konden bemachtigen. Wij noemden 
dat toen "naastenliefde".  Een zandkorrel in de 
woestijn!

Het zal, gezien onze leeftijd, 87 en 86 jaar, mis-
schien niet meer zo lang duren, dat wij onze stek 
in Baard zullen verlaten. We hebben nu, samen 
met alle andere vrijwilligers, 3 jaar gewerkt aan 
een blijvend herinneringspunt aan het roem-
ruchte verleden van één van de belangrijkste 
inwoners van Baard, het "Memorial" van Juw 
Hettes Decama.  

Wij hebben bijna 75 jaar ervaring in het belan-
geloos mee werken aan een belangrijke zaak 
voor de gemeenschap. Zonder hen zou de sa-
menleving niet meer kunnen functioneren van-
daag de dag.

Hennie Marjew-Severein  M

Backpacken door 
Australië en 
Zuid-Oost Azië
Door Tamara Gerbens

In november 2014 ben ik samen met 
mijn beste vriend in het vliegtuig ge-
stapt naar Thailand met de intentie 

om twee jaar lang door 
Australië en Zuid-Oost 
Azië te reizen. De tic-
ket Amsterdam- Bang-
kok en Bangkok naar 
Sydney waren de enige 
geplande aspecten van 
mijn reis, de rest heb ik 
ingevuld zoals ik het op 
dat moment wilde. Met 
als resultaat een gewel-
dige reis waarvan ik in 

een notendop verslag aan jullie zal 
doen.

De vier weken in Thailand hadden al-
les in zich wat een heerlijke vakantie 
volgens velen behoort te hebben. Pa-
rel witte stranden, warme zee, heerlijk 
eten en een beetje cultuur snuiven. 
Als backpackers aan het begin van 
onze trip waren wij altijd opzoek naar 
de goedkoopste accommodaties en 
vervoersmiddelen. Er staat me dan 
ook nog goed bij hoe wij kilometers 
liepen (in ieder geval voor mijn ge-

voel) met een 15+ kilo backpack op 
de rug om één of twee euro te bespa-
ren. Waarbij ik ook nog eens op onge-
lukkige wijze uitgleed en mijn vriend 
zich schaterlachend moest omkeren 
om me overeind te trekken. In de laat-
ste week haalden we onze duikbrevet-
ten, is hij naar Australië gevlogen en 
ik met de trein vanuit Bangkok naar 
Cambodja. Vanaf dat punt alleen op 
pad, begon mijn reis pas echt. 

Uiteindelijk ben ik twee maanden in 
Cambodja gebleven. In Siem Reap 
heb ik de tempels bekeken van Ang-
kor Wat en ben ik met een groepje 
Engelse backpackers richting het 
zuiden getrokken. De chaos en be-
drukte zweer in Phnom Penh waren 
we na een dag al zat en zodra we de 
Killing Fields bezocht hadden zijn we 
door gegaan naar de zuidkust. Cam-
bodja bezit prachtige eilanden waar 
ik de meeste tijd heb doorgebracht, 
afgesneden van de rest van de wereld 
maar ten midden van de Cambod-
jaanse cultuur. 

Mijn volgende bestemming was Syd-
ney, Australië. Eenmaal aangekomen 
in de moderne wereldstad kreeg ik 
een flinke cultuurshock voor mijn 
kiezen. Ik realiseerde me niet hoe 
zeer ik gehecht was geraakt aan de 
relaxte sfeer in Cambodja, waar nie-
mand het iets interesseert wat je doet, 
hoe je eruit ziet en je van moment op 
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moment leeft zonder je druk te ma-
ken om geld. Het heeft dan ook wel 
een tijdje geduurd voordat ik Austra-
lië begon te waarderen en inzag wat 
hier allemaal voor mijn voeten lag. 

Ik ben van de ene plek naar de andere 
gereisd en heb leuke weken gehad tot-
dat het toch begon te knagen hoe snel 
het geld mijn portemonnee uitvloog. 
Toen ik uiteindelijk met een paar 
reisvrienden op een boerderij op het 
platteland van New South Wales be-
landde, heb ik dan ook besloten daar 
te blijven om wat te gaan werken. Het 
was een veeboerderij waarbij ik van 
alles binnen en buiten huis deed maar 
voornamelijk voor de dieren zorgde, 
waaronder honden en paarden. Ik 
ben drie maanden gebleven voordat 
ik de kou niet meer zag zitten. Het 
was inmiddels hartje winter gewor-
den en veel te koud voor mij. Ik ben 

natuurlijk niet helemaal naar Austra-
lië gekomen om het koud te hebben. 
Dus het warmste plekje in Australië 
uitgezocht en het vliegtuig gepakt. 
Dit werd Broome in Western Aus-
tralia, waar het gemiddeld 30 graden 
is in de winter en 38 in de zomer. Ik 
heb gelijk werk gevonden in een res-
taurant van een resort en heb daar 
in totaal negen maanden gewerkt 
en een leuk zakcentje verdient. Het 
scheelde niet veel of ik was er geble-
ven voor drie jaar, omdat ze me een 
vaste baan met permanente visa aan-
boden. Maar na wikken en wegen 
heb ik besloten me niet te willen vast 
binden op horeca werk en heb ik mijn 
tas weer gepakt. Ik heb anderhalf jaar 
in Australië doorgebracht en groten-
deels rondom het continent gereisd 
met als laatste stop Darwin in Wes-
tern Australia.  

Vanuit Darwin ben ik naar Indone-
sië gevlogen. In Sumatra ben ik door 
de jungle getrokken en wilde Oerang 
Oetans gezien. Vanuit Sumatra ben 
ik naar Java gegaan voor een tien-
daagse meditatie cursus, opzoek naar 
verlichting. Verlichting heb ik niet 
gevonden, wel een broze rug en zere 
knieën. 

In Java heb ik vrijwilligers werk ver-
richt bij een non-profit organisatie ge-
naamd BJBG. Zij organiseren onder 
andere scholing voor een gemeen-

schap die op een ‘landfill’ woont. 
Voordat de overheid besloot om er 
het afval van de stad Jakarta te stor-
ten, was het akkerbouw en veeteelt 
grond waar deze mensen op woon-
den en van leefden. Zonder geld of 
middelen om zich elders te vestigen 
hebben zij hun woningen opnieuw 
gebouwd met het afval dat voorhan-
den was op de gigantische vuilnisbelt. 
Ik was zeer onder de indruk van de 
gemeenschap die er woont, de orga-
nisatie die zich met hart en ziel inzet 
voor de bewoners en in het bijzon-
der de kinderen die midden in deze 
stank en vuilnis opgroeien. Daarom 
wil ik me vanuit Nederland blijven 
inzetten voor deze organisatie en zal 
ik wellicht jullie hulp inschakelen en 
in een andere uitgave er meer over 
uitweiden. 

Vanuit Java heb ik door Bali en Lom-
bok gereisd alvorens ik naar Fiji ben 
vertrokken. 
Uitgenodigd door een Australische 
vriend heb ik me twee weken in de 
hogere sferen van een yoga retre-
at omgeven, op een idyllisch plekje 
op het eiland Taveuni. Ik ontsnapte 
soms even van het harde regime van 
veganisme en yogaoefeningen door 
lokale dansfeestjes te bezoeken en te 
gaan duiken. Fiji is een geweldig land 
met de meest gastvrije cultuur; overal 
waar je gaat wordt je omgeven door 
muziek en mensen die uitnodigen om 

te komen eten en je willen leren ken-
nen. Alhoewel het op het randje van 
de wereldkaart ligt zou ik iedereen 
aanraden om Fiji te bezoeken! 

Na twee jaar uit een backpack te le-
ven ben ik weer terug in Baard. Het 
is toch wel weer fijn om eens niet de 
toerist te zijn en bovenal weer samen 
te zijn met mijn familie en vrienden. 
Mijn reis door Zuid Amerika zal eerst 
even op zich moeten laten wachten 
want ik werk nu bij Fier in Leeuwar-
den als allround hulpverlener. Wie 
weet komt dat verhaal nog in de toe-
komst!

Groetjes Tamara Gerbens  M
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Beste lezers van de Baarderkat,

In de vorige Baarderkat schreven 
wij dat de kinderen van school langs 
zouden komen met een broodactie. 
De broodactie werd opgezet om de kas 
van de ouderraad te spekken, zodat 
zij ook het komende schooljaar weer 
leuke excursies, workshops en andere 
activiteiten kunnen organiseren. De 
opbrengst was fantastisch! Iedereen 
ontzettend bedankt voor zijn/ haar 
bijdrage!

Na de vakantie zijn wij gestart met 
het thema ‘Techniek’. Kinderen 
hebben prachtige robots gemaakt 
met de nieuwste technische snufjes. 
Ook werd er een hovercraft gebouwd, 
met zonne- en windenergie gewerkt 
en zelfs de teksten van de kinderen 
stonden in het teken van techniek. In 
een mening tekst gaven de kinderen 
aan wat zij de beste, slimste of 
mooiste uitvinding vinden. Een 
ontzettend leuk thema waar we tot de 
voorjaarsvakantie aan zullen werken. 
Daarna duiken we de geschiedenis in 
en verdiepen we ons o.a. in Dekema-
state! Zo komen we goed beslagen ten 
ijs wanneer de officiële opening is van 
de informatieborden.

Hoewel het thema techniek was, blijft 
toch ook het sportieve deel van de 

afgelopen weken ons vooral bij. We 
konden schaatsen! Wat een geweldig 
gezicht al die kinderen op de ijsbaan. 
Een gouden plekje hebben we hier 
in Baard. Zo vanaf het schoolplein 
konden we de ijsbaan op. Schaatsen 
onder en glijden maar. Voor sommige 
kinderen de eerste keer, andere 
kinderen waren al behoorlijk getraind. 
Wij als leerkrachten zagen met 
gepaste jaloezie, hoe de kinderen met 
de minuut beter gingen schaatsen. 
Leerden wij het nog maar zo snel! De 
kinderen en wij hebben genoten, een 
prachtige ervaring en wat een plezier.

De kans dat we later dit jaar nog 
kunnen schaatsen schatten we klein 
in, want het voorjaar lijkt nu toch 
echt wat dichterbij te komen. De 
bollen die we in de herfst in de grond 
hebben gestopt, zien we voorzichtig 
weer boven de grond uitkomen. Het 
betekent ook dat we weer wat meer 
weidevogels in het weiland zullen 
zien. Op dit moment  volgen wij 3 
grutto’s die (als niets tegenzit) in het 
voorjaar hier in de weilanden komen. 
Het heeft allemaal te maken met het 
project ‘Greidhoeke goes onderwijs’. 
We volgen de grutto op zijn weg naar 
Friesland. Onze grutto’s zitten nu nog 
in Spanje en Afrika, maar wat maakt 
dat ze naar Friesland komen om te 
broeden? Waarom voelen de vogels 

zich hier thuis? Waarom voel ik me 
hier thuis? Wat maakt dat Afrika 
een fijn land is om te overwinteren 
voor de vogels? Allerlei vragen die 
we gaan onderzoeken. Zo hopen 
we de antwoorden op die vragen 
te krijgen. Op 1 maart gaan we 
samen met andere scholen van ons 
onderwijsteam officieel starten. De 
kinderen kunnen workshops volgen 
en o.a. vragen stellen aan Theunis 
Piersma om meer over de grutto te 
weten te komen.

Natuurlijk was er ook het 
krantenbericht in de LC over de 
kleine scholen. Een prachtige foto 
van de school, met een minder 
mooie boodschap. Op dit moment 
is er niet meer te vertellen dan wat 
in de berichten heeft gestaan. De 
wethouders zijn in overleg en er 
komt een congres met de betrokken 
schoolbesturen, gemeentes/ 
wethouders. De wethouder is voor 
ons op dit moment dan ook het 
aanspreekpunt en wij zorgen ervoor 
dat wij van mogelijke ontwikkelingen 
op de hoogte blijven. Natuurlijk 
hebben we als school wel duidelijk 
gemaakt dat wij in ieder geval vinden 
dat we hier een hele fijne school 
hebben staan en dat wij vinden dat de 
school in Baard moet blijven bestaan. 
Het is een school klein is, maar ook 
zeker nog fijn. De school is nog niet 
te klein en het onderwijs kan goed 

gegeven worden op een bijzondere 
manier die bij ons past. Het belang 
van de kinderen staat hierin voorop. 
Wanneer er ontwikkelingen zijn, dan 
houden we natuurlijk iedereen op de 
hoogte.

Tot slot: Mocht u eens een kijkje in 
de school willen nemen, op 22 maart 
is er een open dag. Van 8:30 uur 
tot 10:00 uur mag u gewoon naar 
binnenlopen om te kijken hoe wij 
werken. Om 12:00 uur geeft iedere 
bouw een korte presentatie over iets 
dat zij graag willen laten zien. Ook 
wanneer u geen kinderen op school 
heeft, bent u van harte welkom!

Wie weet tot ziens!

Jetske Hettinga  M

Nieuws van Jenaplanschool de Stjelp

De Stjelp: een ijsbaan voor de deur...
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BjusterBaardlikheden

Toeval bestaat niet… Arie Bruinsma 
is een gepassioneerd fotograaf en 
verteller uit St. Nicolaasga. In zijn 
project 'Overlevers' worden mensen 
geportretteerd in woord en beeld die 
een heftige gebeurtenis hebben mee-
gemaakt; de mens achter de foto. Via 
een lerares van  het Bogerman Colle-
ge te Wommels verneemt hij het ons 
genoegzaam bekende indringende 
verhaal van Helena van der Wal. Hij 
zoekt contact en er wordt een af-
spraak gemaakt. 

Naast 'Overlevers' start Arie begin 
2014  met Baard Mannen, het por-
tretteren van heren met de meest uit-
eenlopende vormen van haar groei 
op het gezicht. Via de sociale media 
hoopt hij op honderd man. Dat loopt 
echter plezierig  uit de hand. Face-
book brengt hem in contact met  Rot-
terdammer Mike Verwijs, president 
van de Dutch Beard and Moustache 
Association, een internationale soci-
ale ontmoetingsgroep voor baard- en 
snordragers. Ze discussiëren, moedi-
gen aan en ondersteunen het groeien, 
stileren en alles wat daar bij komt. 
Maar bovenal een vriendengroep 
die de “geneugten des levens” hoog 
in het vaandel heeft. Langs die weg 

komt Bruinsma zomaar op 200 fo-
to’s en verhalen, resulterend in een 
prachtig boek. Als hij het gesprek met 
Helena heeft valt daarna natuurlijk 
het kwartje. Dorpje Baard, café Baard 
met perfect passend logo, waard met 
baard; wat wil je nog meer. 
Arie wordt initiatiefnemer; er moet 
hier een meeting in wat voor vorm 
dan ook van de DBMA komen. En 
die komt er! Schrik niet van de da-
tum, want het gaat echt gebeuren op 
1 april. 

Vanaf 12.00 uur stromen baard-
mannen vanuit allerlei windstreken 
Baard binnen is de bedoeling, om er 

In 2006 zijn we een streekgemeente ge-
worden. We vonden toen dat de gemeente 
een naam moest hebben. Op de streek- 
kerkenraadsvergadering van 14 maart 
2007, is gekozen voor de naam Lank 
Meamert, uitgedacht door een gemeente-
lid.

Deze naam is ontstaan door verbindings-
lijnen te zoeken tussen de drie dorpen. 
Tussen Winsum en Baard lag de kleine terp 
Meamert. Tussen Winsum en Easterlittens 
o.a. de terpen Langwerd en Hokwert. De 
uitgangen ert, -wert, -werd, hebben dezelf-
de betekenins van door water omspoeld 
land. Een samenvoeging van deze drie na-
men heeft Lank Meamert opgeleverd. In 
deze tijd was dominee H.Post-Knol onze 
predikant (1992-2015).

In 2015 werd ds. Post-Knol  65 jaar en ging 
ze met emeritaat of te pensioen en op 5 juli 
2015 namen we afscheid van haar. Sinds-
dien waren we vacant. Er werd een beroe-
pingscommissie samengesteld en zij gin-
gen op zoek naar een nieuwe dominee. Ze 
hadden een lijstje met 8 punten waaraan 
volgens hen moest voldoen. Op de adver-
tentie kwamen 7 sollicitaties binnen. Na 
rijp beraad bleven er 2 kandidaten over. De 

commissie ging eerst een gesprek houden 
met de dominee en daarna bezochten zij 
de dominee in de gemeente waar hij stond. 
Zo gingen zij naar Winschoten , waar ds. 
Jurjen Hilverda woont en werkt. De ande-
re dominee haakte om privé redenen af. 
Toen de commissie het er over eens was, 
dat het ds. Hilverda moest worden, hebben 
zij het overgedragen aan de kerkenraad. Er 
is in september 2016 een gemeenteavond 
geweest, waar iedereen kennis kon ma-
ken met de dominee. Daarna konden de 
gemeenteleden stemmen. Er waren geen 
tegenstemmen.

Zo is op 5 februari in een prachtige intre-
dedienst, ds Jurjen Hilverda 58 jaar, onze 
predikant geworden. Dominee Hilver-
da komt per 1 maart in de pastorie van 
Winsum te wonen, wat erg belangrijk is, 
zichtbaar in de gemeente. Bovendien heeft 
dominee als afscheidscadeau van Win-
schoten een nieuwe fiets gekregen. We ho-
pen dat we hem regelmatig zien in Baard. 
Met mensen omgaan, in gesprek gaan, 
luisteren, samen iets opbouwen, samen ge-
meente zijn, waar iedereen bij hoort. Dat 
vindt dominee Hilverda belangrijk.

S.T.S.

KERKNIEUWS

Nieuwe dominee
De streekgemeente “Lank Meamert” 
(Winsum, Baard en Easterlittens)
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een unieke happening van te maken. Samen met 
de Baarders zelf natuurlijk! Aan het programma 
wordt driftig gesleuteld. 
Zo zal Thomas de heren kennis laten maken met 
de kaatssport. Tevens wordt in hopelijk grote stoet 
een wandeling gemaakt die het verkeer totaal 
ontwricht. Wat er verder ook nog meer gebeurt; 
voornaamste doel is “socializen” en plezier heb-
ben.  Bij voldoende deelname wordt er een unieke 
intree pin á €4,00 ontworpen en dan doe je overal 
aan mee. Tige Baard!

Vertelheks
Dat laatste  geldt ook in ruime mate voor het 
vertelheks gebeuren. Vorig jaar is gebleken dat 
de “ouderwetse”manier van vertellen en uitbeel-
den van sprookjes op de Boppeseal nog altijd 
erg aanslaat. Boven verwachting veel kinderen, 
oude en nog oudere “kinderen” woonden de twee 
voorstellingen  bij. Inspiratie voor ons om door 
te gaan. De heup van de heks gooit echter tame-
lijk roet in het eten. Maaike is gelukkig dermate 

hersteld van haar operatie 
dat we nu met veel enthou-
siasme bezig zijn met twee 
nieuwe sprookjes, te weten 
Sneeuwwit en Rozerood en 
Hans en Grietje. De voor-
stelling zal plaatsvinden 
op zondag 9 april, aanvang 
15.00 uur.

The Sharpees
Baard brûst is ooit geop-
perd. Meer en meer op mu-
ziek gebied ook gelukkig is 
mijn mening. Vandaar dat 

ik heel blij ben met het initiatief  van 
Aggie en Jaap om bovengenoemde 
band te contracteren.  
Een van oorsprong uit Kent en nu in 
Londen huizende driemans formatie, 
allen afkomstig uit de band Rebel. 
De  lange historie van frontman Bill 
Mead staat borg voor een gediffe-
rentieerde stijl en mix tussen R&B, 
blues, rock en country. Die diversiteit 
maakt dat de band veel improviseert 
en daardoor altijd opwindend en fris 
klinkt. 
Het optreden vindt plaats op 
zaterdag 25 maart, 
aanvang 21.00 uur.

‘Skiednis en takomst fan de 
Greidhoeke’
En dan is er als klap op de vuurpijl ook 
nog eens het geweldige sociaal, maat-
schappelijk en cultureel initiatief van 
Ronald Giessen, onder verantwoor-
ding van toneelvereniging In Goed 
Begjin en in goede samenwerking 
met Ny Baerderadiel, de koepel van 
dorpsbelangen van de dorpen van de 
gemeente Littenseradiel die vanwege 
gemeentelijke herindeling per 1 janu-
ari 2018 overgaan naar Leeuwarden. 
Vanaf nu citeer ik Ronald:

Per 1 januari gaan 10 dorpen en plat-
teland eromheen over naar Leeuwar-
den. Op een speelse manier proberen 
we te voorkomen dat men zich niet 
‘bedreigd’ voelt door de stad Leeuwar-

den waar we straks mee fuseren, dat 
we weet hebben van waar we vandaan 
komen, wat onze sterke punten zijn 
van ons woongebied De Greidhoeke. 
We willen niet anoniem opgaan in die 
stadsregio. Het platteland moet een 
goede woonplek blijven. Daarom dit 
statement. We gaan er tekstueel en 
muzikaal vorm aan geven tussen een 
vorm van dialoog, representanten van 
verschillende periodes in de geschiede-
nis, in theatervorm met muziek, beeld 
en tekst. Met als doel de bevolking 
van Leeuwarden en de gemeentelijke 
overheid kennis laten nemen van onze 
eigenheid, onze historie en visie op 
de toekomst van de ontwikkeling van  
plattelandsdorpen en het buiten-
gebied, zo van belang voor natuur, 
recreatie en voedselproductie. Streven 
is zoveel mogelijk op te treden in de 
dorpen eind oktober-december, waar 
bij voorkeur een openlucht podium ge-
boden wordt, nadat de Herindelings-
wet gepubliceerd en daarmee definitief 
is geworden. 

Aan Leeuwarden hoe serieus men dit 
initiatief neemt en ook podia biedt. 
Die laatste zin is van mij…

Aart  M

Katertje is helemaal klaar voor...
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Grieneko, de dorps energie coöperatie in 
de Greidhoeke wil dit jaar 25 woningen zo 
veel mogelijk energieneutraal laten maken:  
Energiebesparing en comfort zonder zor-
gen, zonder extra kosten. In samenwerking 
met de Energiewerkplaats Fryslân en steun 
van de provincie Fryslân wil Grieneko na 
Harkema een tweede pilot opzetten. Dat is 
op de jaarvergadering in januari besloten.  
Rinze Dijkstra van de Energiewerkplaats  
Fryslân die ook de nu lopende pilot in 
Harkema begeleidt gaf ons op de jaarver-
gadering uitvoerig informatie over de mo-
gelijkheden voor ‘Nul op de meter, meer 
comfort, zonder zorgen en zonder extra 
kosten’. Het bedrag van de jaarlijkse ener-
gierekening (vaak nog wat lager, zeker niet 
hoger) wordt gedurende 15 jaar ingezet 
voor de financiering van alle aanpassingen 
aan de woning. Dus u betaalt niet meer aan 
een energieleverancier maar aan dit initia-
tief. Alles is verzekerd, onderhoud en ga-
rantie geregeld. Er is geen financieel risico.
Hoe werkt het? De woning wordt geanaly-
seerd, de mogelijkheden om te komen tot 
‘nul op de meter’ worden bepaald en met 
de eigenaar wordt overlegd wat de wen-
sen zijn. Dat levert een compleet plan van 
aanpak op wat kan worden uitgevoerd. 
De kosten zijn ook bekend en het maan-
delijkse bedrag te betalen aan dit initiatief 
gedurende 15 jaar is ook bekend. De over-

eenkomst wordt getekend, het werk kan 
worden uitgevoerd. Elke woning, hoe oud 
ook kan meedoen. Anders dan het huidige 
maandbedrag of minder zijn er geen kos-
ten of investeringen!! En wel en zeer duur-
zame woning! 
Maximaal 25 woningen kunnen deelne-
men aan deze tweede ( en laatste) Friese 
pilot! 

Geïnteresseerd? 
Neem contact op met ons: 

info@grieneko.frl 

Rinze Dijkstra gaf enkele voorbeelden van 
woningen nu onder handen in Harkema: 
• Een half vrijstaande woning bouwjaar 

1972, bewoond door 5 personen. Het 
maandbedrag nu voor gas en elektriciteit: 
€230. Straks na aanpassingen €180/
maand gedurende 15 jaar met als 
resultaat een nul op de meter woning 
met comfort en zonder gasaansluiting.

• Een half vrijstaande woning bouwjaar 
1930, bewoond door 1 persoon. Het 
maandbedrag nu voor gas en elektriciteit 
€108. Straks na aanpassingen €70/
maand. Resultaat een woning zonder 
gasaansluiting en alle stroom zelf 
geproduceerd.

Het bestuur van Grieneko

Sinds kort is het mogelijk te participeren 
in een zonnepanelenproject op daken van 
bijv. veehouders. Geen zonnepanelen op 
je eigen dak maar wel de voordelen van 
de productie van elektriciteit elders d.m.v. 
participaties.
Dat moet dan wel binnen de zgn. postco-
deroos: dat betekent dat huishoudens en 
bedrijven/organisaties binnen dezelfde 
postcode als waarin het dak waarop de 
zonnepanelen geplaatst zijn + de omrin-
gende postcodes deel kunnen nemen.

Hoe werkt dat?
• In het Grieneko werkgebied binnen de 

postcoderoos zijn zeker 1 en wellicht 2 
bedrijven die wel tot 250 zonnepanelen 
op hun dak willen.

• Die panelen worden geplaatst en zijn dus 
eigendom van een coöperatie, in dit geval 
Grieneko 1 en evt.2

• Huishoudens, bedrijven, kerken etc. kun-
nen participaties kopen bij de opgerichte 
coöperatie maximaal voor de hoeveelheid 
stroom die u jaarlijks denkt te gebruiken.

• De coöperatie investeert in de zonnepane-
len en maakt afspraken met de dak-eige-
naar en regelt ook de verzekeringen etc. 

• De overheid garandeert gedurende 15 jaar 
voor de hoeveelheid stroom waarvoor 
men participaties heeft aangeschaft dat de 
participant de energiebelasting terug-

krijgt.
• Verhuist men naar een plek buiten de 

postcoderoos dan kan men de participa-
ties aanbieden aan de coöperatie. Deze 
neemt ze over tegen een bedrag van 
aanschaf min afschrijving en verkoopt ze 
weer aan de nieuwe bewoner of een ander 
binnen de postcoderoos.

• Stel men koopt 10 participaties= 10 pane-
len= 3000 kwh/jaar. Dat zal ongeveer kos-
ten €3300.  Gedurende 15 jaar ontvangt u 
elk jaar terug de energiebelasting. Per jaar 
is dat nu ongeveer €355. 90 participaties 
zijn al toegezegd.

• De businesscase moet nog in detail 
uitgewerkt worden. Dat gebeurt op korte 
termijn. In elk geval is het aanzienlijk 
goedkoper dan zonnepanelen op eigen 
dak ook al omdat de huidige salderings-
regeling voor panelen op eigen dak wordt 
verlaagd, naar verwachting ergens in 
2020.

• De eerste set zonnepanelen zullen bij 
voldoende deelname geplaatst worden 
op het  dak van een  melkveebedrijf in de 
buurt

Geïnteresseerd?  
Meld u aan!  

info@grieneko.frl 

Het bestuur van Grieneko

Het Energie Bespaar Abonnement van Grieneko 

Ook úw woning energieneutraal 
zonder dat het u een cent kost!

15 jaar energiebelasting terug en participeren in 
zonnepanelen niet op eigen dak 

De postcoderoos regeling!
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We kunnen met een gerust hart zeggen 
dat de workshop om een kerststuk te 
maken een groot succes was. Wat was 
iedereen enthousiast en wat hebben we 
hard gewerkt en wat waren de resulta-
ten geweldig mooi!!! Zie de foto'voor 
het prachtige resultaat van een succes-
volle workshop.

Tijdens de workshop werd er al geop-
perd om ook een voorjaarsworkshop te 
houden en die gaat er dan ook komen!
En wel op 6 april. Voor-inschrijving 
is verplicht. (we brengen nog briefjes 
rond)
Ook hier geldt: vol is vol. Dus wacht 
niet te lang om teleurstelling te voor-
komen.

Natuurlijk gaan we ook iedere eerste 
donderdag morgen van de maand door 
met de koffiemorgen  om 10.30 uur.
En ieder derde dinsdag van de maand 
is er een doemiddag  om 14.00 uur.
En natuurlijk is iedereen boven de 18+ 
van harte welkom op deze activiteiten.
En we staan altijd open voor leuke 
ideeën en suggesties.

De Helena's
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Colofon

Nieuws van de 
activiteiten-
commissie

Op Takken matrix die we helemaal zelf in 
elkaar gaan zetten  gaan we een  goed gevuld” 
nest” met moderne twist maken (zie foto). 
We  gaan hiervoor gebruiken: bloembolletjes, 
stro-krans omvlochten met fiets(binnen)band, 
hooi, kwarteleitjes, takken(*) , viooltje , klimop 
plantje(Hedera) , Salim,  mos enz. Dit alles 
maakt  een mooi gevuld  nest. Natuurlijk kan je 
de bolletjes  en plantjes wisselen(andere kleur) 
zo vaak je maar wilt,waardoor je extra lang 
plezier hebt van je schikking. Er zit plastic onder 
de planten waardoor deze prima binnen op uw 
meubels kan staan Ook kan de schikking prima 
buiten op een tuintafel staan. 

Voorjaarsworkshop 
Donderdag 6 april   
19.30 uur   
Café Baard
Prijs :  € 20,00 pp inclusief alle materialen(*) 
en koffie/thee

(*)Door je zelf mee te nemen:
1) Huishoud schaar en snoeischaar 
2) 3x plastic boterham zakjes
3) Aardappelschil mesje
4) 2x oude afgedankte/lekke fiets binnenbanden 

(gratis te krijgen bij elke fietsenmaker)
5) Plastic draagtasje met  ca 20 takken, niet al te 

dik, kronkeltakken (bemoste takken/groene/
oude takken zijn mooi). Vaak te vinden in 
gemeenteplantsoentjes op de grond 
Takken tussen 30-40cm lang en ook wat 
dunnere takjes (zie foto)

Voorjaarsworkshop 2017



Baardata
Do. 02 mrt. 10.30 u Koffie/thee ochtend Act. Comm. “de Helena’s” Café Baard

Zon. 05 mrt. 09.30 u Dienst door ds. Post-Knol Kerkenraad v.d.Streekgem. Herv. Kerk Baard

Woens. 15 
mrt.

07.30 – 
21.00 u Iedereen gaat stemmen Verkiezing Tweede Kamer OBS ‘de Stjelp’

Vr. 17 mrt. 20.00 u Klaverjassen Klaverjasclub “Moai op tiid” Café Baard

Zat. 18 mrt. Weekend De oudpapiercontainer staat 
er weer Ver. van Dorpsbelang Parkeerplaats bij 

de brug

Din. 21 mrt. 14.00 u Doe middag Act. Comm. “de Helena’s” Café Baard

Zat. 25 mrt. 21.00 u The Sharpees Jaap en Aggie Café Baard

Zat. 01 april vanaf 
12.00 u

Dutch Beard and Moustache 
Association Café Baard

Do. 06 april 10.30 u Koffie/thee ochtend Act. Comm. “de Helena’s” Café Baard

Do. 06 april 19.30 u Voorjaarsworkshop Act. Comm. “de Helena’s” Dorpshuis Baard

Zon. 09 april 09.30 u Dienst door ds. J.v.d.Velden Kerkenraad v.d.Streekgem Herv. Kerk Baard

Zon. 09 april 15.00 u Voorleesmiddag Vertelheks komt Dorpshuis Baard

Vr. 14 april 19.30 u Goede vrijdag door ds. 
J.v.d.Velden Kerkenraad v.d.Streekgem. Herv. Kerk Baard

Vr. 14 april 20.00 u Maatklaverjassen Klaverjasclub “Moai op tiid” Café Baard

Din. 18 april 14.00 u Doe middag Act. Comm. “de Helena’s” Café Baard

Do. 04 mei 10.30 u Koffie/thee ochtend Act. Comm. “de Helena’s” Café Baard

Zat. 13 mei weekend De oudpapiercontainer staat 
er weer Ver. van Dorpsbelang Parkeerplaats bij 

de brug

Zo. 14 mei 15.30 - ± 
16.30 u Moederdagconcert Ontm. N. Kamerkoor, de Sj. 

Pompeblêden, Lelielûd Herv. Kerk Baard

Ma. 15 mei Op tijd Inleveren kopij Redactie deBaarderKat

Kopij bij Anke 
Roorda of 
debaarderkat@
gmail.com

Din. 16 mei 14.00 u Doe middag Act. Comm. “de Helena’s” Café Baard

Zon. 21 mei 09.30 u Dienst door ds. J.Hilverda Kerkenraad v.d.Streekgem. Herv. Kerk Baard

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

Do. 01 juni volgt Tuskengearkomste Ver. van Dorpsbelang Dorpshuis Baard

Do 08 t/m 10 
juni volgt Merke “Rock ’n Rollen” Merkecommissie in Baard

Din. 20 juni 14.00 u Doe middag Act. Comm. “de Helena’s” Café Baard


