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Redactioneel

April doet wat hij wil en in mei legt ieder 
vogeltje een ei…Tja die eieren zijn inmiddels 

wel gelegd, maar waar blijft het warme weer? Nu 
ik zit te broeden op het redactionele stuk is de 
zon er even bij, hopelijk zal hij zich vanaf nu wat 
vaker laten zien. De afgelopen winter hebben we 
de nodige “buienalarmen” gehad. Felix maakt zich 

echter druk over een heel ander 
alarm en luidt de noodklok. 
De paashaas is in april ook weer 
op de kamp in Baard geweest. 
De paaseieren hebben inmiddels 
plaatsgemaakt voor de kaatsballen. 
De kaatsvereniging is alweer volop 
in actie. Ook de merkecommissie 
heeft niet stilgezeten, want de merke 
zit er al bijna aan te komen. Dames 

trek de petticoat aan en mannen, indien mogelijk, 
de haren in een kuif en swingen maar! Oftewel Rock 
& Roll! Het programma ziet er weer veelbelovend 
uit. 
Baard staat bol van de festiviteiten, want zo staat in 
augustus, na het succes van vorig jaar, het paling-
roken weer op het programma. Onlangs was het nog 
een drukte van belang met een verscheidenheid aan 
baarden in Baard.
In Dierbaard gaat Aart met ons aan de wandel, of 
op de loop, met de honden. Het is maar hoe je het 
bekijkt. We gaan met hem mee op zijn dagelijkse 
wandeling langs zijn pad. Na zo’n wandeling is het 
tijd voor een kop koffie, of thee, met een heerlijk 
stuk taart. Verderop vind je hiervoor een heerlijk 
recept. Lekker van smullen tijdens het lezen van de 
Baarder Kat, geniet ervan!   M
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Aanrader van Aukje Bergwerff:

In dit boek volgen we de wetens-
waardigheden van een in zijn 
ogen derderangsjournalist, in een 
periode die een grote ommekeer 

teweeg brengt in zijn 
bestaan.  De hoofd-
persoon, Quoyle,  
is afstammeling 
van bewoners van 
Newfoundland, 
een groot eiland 
ten oosten van 
Canada, die van-
wege werk naar 
de Verenigde 
Staten geëmi-
greerd zijn. Hij 
groeit liefdeloos 
op, wordt als 
een mislukking 
gezien door 
zijn familie en 
heeft daardoor 

een buitengewoon laag zelfbeeld. 
Als hij een vrouw ontmoet die in 
alles zijn tegenpool is- denkt hij- 
dan bloeit hij op. Hij verafgoodt 
haar maar ziet niet dat zij hem nog 
meer vernedert  door met jan en 

alleman om te gaan. Ze krijgen 
twee meisjes, die in uiterlijk op 
hem lijken. Naar haar dochters 
kijkt zij niet om, laat staan naar 
haar echtgenoot.
Wanneer zijn vrouw overlijdt bij 
een auto-ongeluk, hij voor de 
zoveelste keer zijn baantje kwijt 
raakt en zijn beide ouders een eind 
aan hun leven maken ontmoet hij 
een familie lid, tante Agnis,  die 
zich over hem en haar nichtjes 
ontfermt. Zij wil terug naar haar 
geboortegrond en Quoyle besluit 
met haar mee te gaan met beide 
dochters. Aangekomen op het ruige 
Newfoundland zetten ze koers naar 
het familiehuis dat na 40 jaar in 
bouwvallige staat is en zeer afge-
legen ligt. Gelukkig  heeft hij een 
aanbeveling op zak van een goede 
collega, zodat hij de redactie van 
de plaatselijke krant kan komen 
versterken.
We volgen het proces van het 
opknappen van het huis, dat op een 
rots staat aan de overkant van de 
baai, bevestigd met stalen kabels. 
We volgen de tante, die wordt 

Scheepsberichten       
Oorspronkelijke titel The Shipping News, geschreven door Annie Proulx (uitspre-
ken Proe), ontving talloze literaire  prijzen zoals the Pulitzer Prize. 

geconfronteerd met pijnlijke jeugdherinnerin-
gen, die haar voor het leven beschadigd hebben 
en hoe zij daarmee afrekent. Hoe Quoyle zich 
gaandeweg  thuis gaat voelen in de kleine vissers 
gemeenschap, hoe men waardering voor hem 
krijgt en hoe hij erbij gaat horen. Hetzelfde geldt 
voor zijn dochters die na het chaotische leven met 
hun moeder eindelijk regelmaat in hun bestaan 
krijgen en liefdevol worden opgevangen overdag 
als hun vader moet werken. De tante zet haar be-
drijf in het stofferen van schepen en jachten voort, 
een specialistisch ambacht waar aanvankelijk 
veel behoefte aan is. Voor iedereen is het verblijf 
op Newfoundland helend, hoewel het een hard 
bestaan is en de klimatologische omstandigheden 
guur en wisselvallig zijn, met lange, donkere  en 
koude winters. Ook probeert hij voorzichtig de 
liefde weer toe te laten in zijn leven.
De bijzondere stijl waarin Annie Proulx schrijft- 
korte zinnen, halve zinnen, veel observaties van 
personen, karakters, familieverhoudingen, de 
woeste natuur en het klimaat- trekt je probleem-
loos het verhaal in. De personages gaan voor de 
lezer leven en als het boek uit is heb je het gevoel 
afscheid te moeten nemen van goede kennissen. 
Met zijn kleine 400 pagina’s een dikke pil, maar 
een absolute aanrader!

Aukje Bergwerff  M

Welkom
In september werd Jenny Pekel 
eigenaar van het huis op de Harmen 
Sytstrawei nr 17. Er is hard gewerkt en 
inmiddels is het prachtig opgeknapt. 
Vanaf 27 maart is ze er officieel gaan 
wonen samen met haar drie zonen, 
Luuk, Joost en Rens Bos. Wij wensen 
hen heel veel woonplezier toe in Baard! 

Opbrengst collecte 
De opbrengst van de collecte voor 
het Fonds Gehandicaptensport, heeft 
dit jaar €118,06 opgebracht. 
Bedankt hiervoor!

Betty de Jong

Merke 
Van 8 t/m 10 juni rockt Baard de pan 
uit! Lees er meer over op pagina 12.
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De reden van dit schrijven is dat er 
momenteel van alles speelt in ons 
dorp. Nij Baarderadiel is daar een on-
derdeel van, de 10 dorpen hebben nu 
effectief de handen ineen geslagen en 
beginnen naamsbekendheid te krij-
gen.

Weg Sneek-Leeuwarden
Het proefballonnetje over de nieuw 
aan te leggen weg tussen Sneek en 
Leeuwarden, zg. stroomweg, heeft de 
gemoederen opgeschud.
Dit heeft geresulteerd in een brief aan 
gemeenten, politieke partijen en aan-
grenzende dorpsbelangen: die weg 
willen we niet.

Enfin, politieke partijen voelen zich 
gesteund door onze stellingname en 
hebben het onderwerp op de agenda 
gezet bij Provinciale Staten, met als 
gevolg dat in de vergadering van GS 
een motie is aangenomen om de haal-
baarheid van een dergelijke stroom-
weg NIET te ‘bestuderen’.

Plattelandsscholen
Ook is er binnen ons collectief een 
werkgroep gevormd ten aanzien van 
de opheffingsnorm van de platte-
landsscholen.

Deze werkgroep heeft bij elkaar geze-
ten en heeft verschillende mogelijk-
heden besproken. Maar eerst willen 
we weten wat de scholen willen, wat 
de ouders willen en de inwoners van 
het dorp. Benoem eerst het probleem 
en zoek daarna naar oplossingen.

Viltproject
Verder loopt in 2017  het viltpro-
ject van Truus Huijbregts, waar-
voor instemming is gegeven door de 
dorpsbelangen van Nij Baarderadiel: 
“Leeuwarden krijgt er heel veel moois 
bij”. Een afbeelding – knopjes puzzel- 
van het gebied Nij Baarderadiel, de 
dorpsgrenzen aangegeven door mid-
del van puzzelstukken.

Ieder Dorpsbelang draagt een steen-
tje bij! De schoolkinderen zijn hier bij 
betrokken. Ze leren omgaan met het 
product wol, dat vervilt wordt en zul-
len op die manier ook betrokken zijn 
bij de herindeling van 2018.

Tussentijds: nieuws en de datum 
voor de tussenbijeenkomst!

Dorpsbelang Baard

Op 1 juni wil het bestuur van Dorpsbelang u bijpraten 
over de ontwikkelingen in onze vereniging in Baard. 
Kunt u deze datum vast noteren? We beginnen om 20.00 
uur. 

Dekemastins 
Het Dekemastins project nadert zijn 
voleinding! Met hulp ( Louw, Bote, en 
Marijn olv Alex) uit vele hoeken van 
het dorp wordt het opgebouwd en het 
is zeer rolstoelvriendelijk geworden. 
Ook zijn er al stinzen planten ingezet, 
die het geheel kleur geven. Maar we 
zijn er nog niet helemaal.

De officiële opening vindt in juni 
plaats met behulp van de schoolkin-
deren, die een geschiedenisles krijgen 
over de roerige jaren waarin Juw van 
Dekema in dit dorp woonde. Bij de 
opgravingen werden de schoolkinde-
ren in 1989 betrokken en nu eindigen 
we er ook mee.

Boven in het café staat een vitrine 
kast, ons voorlopig in bruikleen  ge-
schonken door de gemeente, waar al-
lerlei archeologische voorwerpen uit 
de Middeleeuwen tentoongesteld zul-
len worden. Jaap Scheffer, de archeo-
logische expert van Littenseradiel en 
degene die de opgravingen leidde in 
1989, heeft de invulling van de vitrine 
op zich genomen.
Wat geweldig dat er zulke vrijwilli-
gers bestaan! Ook het plaatsen van de 
vitrine was een secuur werkje, (dank 
aan Klaas en Ger!)eerder waren er al 
twee vitrines gesneuveld.

Reorganisatie tuinencomplex 
We hebben ons voor 2017 voorge-

nomen het tuinencomplex te reor-
ganiseren en laten ons leiden door 
de resultaten van de inspiratieavond. 
Het land is gefreesd en klaargemaakt 
voor het inzaaien van een akker/wei-
de mengsel. Op 21 april hebben de 
schoolkinderen bloemen ingezaaid 
olv Esther de Croon, die initiatiefne-
mer is van het Bijen Flinter Lint. Het 
wordt deze zomer hopelijk een fleuri-
ge aanblik.

Momenteel wordt het parkeerterrein 
onder handen genomen door de ge-
meente, de hoeken worden er steeds 
uitgereden en dit is hersteld met gras/
beton tegels. Rondom het terrein is 
een haag geplant die het terrein wat 
smûker moet maken, o.a. voor evene-
menten. De struiken kregen we van 
de gemeente maar hebben we  er zelf 
in moeten zetten; het onderhoud be-
rust bij de gemeente. Laten we er met 
zijn allen iets groens en moois van 
maken!                                              

Oplaadpaal
Wat dat groen betreft: er komt tevens 
een publieke oplaadpaal in de hoek 
van het terrein, bij het hokje van de 
provincie. Daar kunnen auto’s opge-
laden worden.

Parkeerprobleem
Ook wil ik een parkeerprobleem on-
der de aandacht brengen, bij de uit-
rit van de Harmen Sytstrawei. Langs 

Lees verder op 

pagina 8 >
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Baardaap
WetensBaardigheden

De baardaap is een 
zwart gekleurde aap 
met een opvallende 
grijze kraag rond zijn 
gezicht en een kwast aan 
zijn staart. Deze aap 
wordt ook wel wanderoe 
genoemd. Die naam 
is nogal verwarrend, 
omdat er een gelijknamige andere apensoort 

(een slankaap) bestaat 
die op Sri Lanka voor-
komt. Baardapen leven 
in dichte bergbossen in 
Zuidwest-India. Het is 
een ernstig bedreigde 
diersoort.
Informeel wordt het 
woord baardaap ge-

bruikt voor een man met een stevige baard!

de stoep aan de oneven kant van de 
Dekemawei, ter hoogte van de Mou-
newei, mogen geen auto’s geparkeerd 
staan. Het bemoeilijkt het uitrijden 
van de kant van de Harmen Sytstra 
wei. De politie wil gaan handhaven, 
dus dat betekent het risico van een 
bekeuring.

Een gewaarschuwd mens telt voor 
twee, dit geldt ook voor bezoekers 
van café Baard. Misschien dat de uit-
baters Aggie en Kobus hier ook aan-
dacht aan kunnen geven?

Achterstallig onderhoud
Wat onze petitie betreft ten aanzien 
van  panden met achterstallig onder-
houd : die is ter harte genomen en 
B&W maken hier werk van. De situ-
atie van het dak van F. Terpstra zijn 
huis wordt aangepakt, om het risico 
van loszittende en vallende dakpan-
nen te verkleinen; het huis aan de 
Dekemawei 11 is gesloopt en wordt 
wellicht in de toekomst weer opge-
bouwd. Ik weet niet hoe het u vergaat 
maar wat wen je weer snel aan het 
ruime uitzicht!

Slepen
En niet alleen smûke zaken spelen 
in het dorp: er zijn weer tekenen van 
kwa-jongens/meisjes achtige geintjes, 
zoals het wegslepen van borden. Er 
zijn ook borden vernield. Laten we 

niet aan de spullen van een ander 
komen, het is tenslotte nog geen 31 
december. En pas met de Merke is het 
weer ‘Let’s rock and roll’.

Secretaris a.i.
Nog een laatste nieuwtje: Els van der 
Wal heeft de taak van Yvonne Feijen 
overgenomen; Els is nu ad interim 
secretaris. Tijdens de algemene le-
denvergadering in november zal Els 
voorgedragen worden door het be-
stuur als lid. Voorlopig is zij het post-
adres van DBB en helpt zij ons met 
notuleren en haar nuchtere kijk op de 
dingen, waar we heel blij mee zijn.

Tot zover onze up date. We hopen u 
te zien op 1 juni in het dorpshuis om 
20 uur.

Namens bestuur 
Dorpsbelang Baard,

Aukje Bergwerff, Gabe Schaaf, Klaas 
Bouma, Jacco Dijkstra, Els van der 
Wal a.i..  M

Geachte Baarders, 

Na 2 jaar heerlijk in uw dorp gewoond te hebben, heb ik na lang en rijp beraad besloten 

om terug te verhuizen naar mijn " oude" woonplaats Naarden.

Het afgelopen jaar ben ik helaas  toch onverwacht minder mobiel en vitaal geworden. 

Daardoor heb ik moeten besluiten verder af te zien van het zeilen met mijn 16m2 op het 

Snekermeer. Het wekelijks (soms meer dan 1 x per week) overbruggen van de afstand 

naar oude sociale contacten in en rondom Naarden, waar ik 40 jaar heb gewoond, is te 

bezwaarlijk geworden. Ook kan ik op deze wijze meer betekenen als oppas voor mijn 

jongste kleinzoon (4 jaar) in Naarden. Het is een lastige beslissing geweest, aangezien ik 

het bij mijn dochter Karen zeer goed had. Niettemin heb ik met ingang van 1 mei een 

appartement betrokken in Naarden. Zelfstandig en indien nodig met zorg (net zoals ik dat 

bij Karen en Ben gewend was). 

Uiteraard kom ik graag terug in Baard, maar dan op bezoek en..... in de zomer!

Ik dank u voor de genoten gastvrijheid en wens u alle goeds in uw prachtige dorp!

J. Veenstra.

VERHUISBAARD

Vervolg van pagina 7 >
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Met Pinksteren werd volgens de bijbel 
de heilige Geest “uitgestort” over de 
leerlingen van Jezus en daarna over alle 
mensen die in God gingen geloven.

Veel mensen geloven niet in geesten. Wat 
helpt is de vertaling van heilige Geest zo-
als: the Holy Spirit of Spiritus Sanctus. 
Nu zie je de kern van het Nederlandse 
“spiritueel”. 
We kennen wel het woord “geestdriftig” 
maar dat is wat ouderwets. Het wil zeg-
gen dat iemand enthousiast is of “in vuur 
en vlam” staat. Dat verwijst dan weer 
naar het bijbelverhaal over de komst van 
de heilige Geest, waarbij vlammen ver-
schenen op de hoofden van de leerlingen 
van Jezus.

DRIE = ÉÉN
Met de komst van de heilige Geest is de 
zgn. Drie-eenheid ontstaan. Zowel de 
Vader, als de Zoon als de heilige Geest 
worden God genoemd. Dus niet drie go-
den, want samen zijn ze één en dezelfde 
GOD.

Dat vraagt om uitleg. Moslims beschul-
digen christenen ervan dat ze er eigenlijk 
drie goden op na houden. Binnen de ker-
ken wordt deze Drie-eenheid ook wel ter 
discussie gesteld.
Het beste kan ik het uitleggen aan de 
hand van H2O – de scheikundige formu-
le voor water.

H2O
Water komt in drie vormen voor en dient 
voor verschillende doeleinden, maar de 
samenstelling verandert niet.
Er is water in vloeibare vorm, dat uit de 
kraan komt, in rivieren stroomt of als 
regen de aarde vochtig maakt. Dit water 
is levensnoodzakelijk voor mens, dier en 
plant.
IJs is de tweede vorm, die we kennen op 
sloten en plassen, in het vriesvak en in 
koelcellen. Het geeft ijspret maar houdt 
ook bijvoorbeeld voedsel langer goed.
Damp is de derde vorm van H2O : de 
stoomlocomotief liep er vroeger op, de 
stomerij perst er alle kreukels mee uit je 
kleding. Denk ook aan de prachtige mist 
die ’s ochtends over de weilanden hangt. 
En tenslotte: als je verkouden bent, helpt 
damp van kokend water om je verstopte 
neus weer open te krijgen.

God voor iedereen
Zoals water in drie verschillende vormen 
kan voorkomen, zo kan er ook over God 
worden gedacht. Soms heb je een vader-
figuur nodig om je richting te geven of te 
beschermen – God de Vader. 
Soms lijkt die God zo hoogverheven of 
ver weg, dat je meer hebt aan een mens 
van vlees en bloed als voorbeeld om na te 
leven of een oudere broer om van te leren 
– God de Zoon. En soms willen mensen 
eenvoudigweg een bron om kracht uit te 
putten of wat inspiratie van buitenaf – 

God de heilige Geest.
Veel dingen komen in drieën: God, 
Nederland en Oranje; horen, zien 
en zwijgen; geloof, hoop en liefde of 
de twee driehoeken die het symbool 
voor het jodendom, de ster van Da-
vid, vormen. Wel… zo ook God, als 
liefdevolle vader, als meelevende 
zoon en als enthousiast-makende 
geest. 

Drie verschillende verschijningsvor-
men. Persoonlijk geloof ik dat we 
God in nog veel meer vormen kun-
nen ontmoeten. In een arm om je 
heen, een gedicht, de zonsondergang, 
een glimlach … God voor ontelbaar 
veel mensen present. In de kerk valt 
dat allemaal onder de heilige Geest.

Joke van der Velden    M

Pinksteren: feest van de Geest

De brugcommissie, bestaande uit Ger Luijben, 
Arie Wagenvoort en ondergetekende hebben in 
april een gesprek gehad met een afvaardiging 
van de Provincie. Na een voorstelrondje ging het 
uiteraard al snel over de mogelijkheden voor een 
nieuwe brug hier in Baard.
Hoewel tijdens eerdere gesprekken 2018 als 
eindjaar werd genoemd, is het nu 2020 of later 
geworden.
Wij hebben het gesprek met de delegatie van de 
Provincie (vanuit projectteam renovatie/vervan-
ging van brug Baard) ervaren als erg beperkend 

in de ruimte van inspraak. Er 
werd vooral naar regelgeving 
en veiligheidseisen gewezen. 
Hetgeen in de praktijk neer-
komt op bestaande elektrische 
bediening van een plat be-
staand model met alle toeters 
en bellen erbij. (verkeerslichten 
en sensors etc.). De bediening 
was daarbij nog een discussie-
punt en wordt nog onderzocht. 
De ruimte voor creatievere en 
voor het dorp aantrekkelijkere 

mogelijkheden op basis van experiment of pilot 
was er alleen t.a.v. een statische bovenbouw. 
Dat betekent voor de commissie, in overleg en 
samen met het bestuur van Dorpsbelang dat er 
mogelijk andere wegen gezocht moeten worden 
om ideeën vanuit Baard gerealiseerd te krijgen.
Kortom, dit vraagt om  contact zoeken met het 
Gemeentebestuur, Provinciebestuur en politiek.

Namens de Brugcommissie Baard
Jan Bijlsma

Nieuws van het 
brugfront
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Beste Baarders,
De merke 
commissie is blij 
dat we én een 
volledig, maar 
toch ook weer wat 
ander programma 
hebben voor 2017! 
Dit jaar is het 
thema “Rock 'n' 
roll Baard”, dus 
dat wordt voetjes 
van de vloer en die 
goede oude tijd 
herbeleven tijdens 
deze dagen.

Als vanouds beginnen we op donder-
dag om 18.30 met de optocht onder be-
geleiding van het fanfare korps “Wei-
dumer Harmonie”. Om 19.30 begint de 
puzzelrit voor de volwassenen vanuit 
onze Rock’n Roll tempel: Cafe Baard. 
Tegelijkertijd start op de bovenzaal de 
kinderdisco!! Na afloop van de puzzel-
rit kan er gezellig worden na geborreld 
of er kan gedanst worden op de boven-
zaal met Erik Jutte.

Voor de vrijdag staat “Rockend kaat-
sen” met een zachte bal op het pro-

gramma. Dus style je vetkuif en/of trek 
je leren jasje of petticoat aan om extra 
bonuspunten te verdienen. 
Tussendoor zijn er om 11.00 kinder-
spelletjes (bij school) en om 14.00 de 
worldfamous “Rock n roll bingo” op 
de bovenzaal. Vanaf 16.00 staat er een 
XXL springkussen op de kamp. 17.00 
een welkomstcocktail aangeboden 
door Cafe Baard! 
Om 18.00 start de BBQ op het festival 
terrein “The Black Cat” op de kamp. 
Om 20.30 is er de “Baard got talent 
contest” voor JONG en OUD onder be-

geleiding van een deskundige jury. Na 
afloop van de talentenjacht is er ‘Live’ 
muziek in Cafe Baard met als after 
party beneden een duo DJ optreden 
(D=Durk J=Jeroen)

Zaterdag staat het XXL-springkussen 
op ‘de kamp’ voor de kinderen, maar 
ook voor de grote kids is dat erruugg 
leuk. Tijdens het middaguur is er 
de bekende ‘Brunch’ en we hopen 
dat er weer zoveel mogelijk mensen 
aanschuiven in onze tijdelijke 1960’s 
Diner tent. Wie zin heeft om eens in 
een echte Amerikaanse oldtimer mee 
te rijden- nu is je kans! Daarna is het 
tijd voor actie… 14.00 gaat de tap los 
voor het middag matinee met Syt-
se Haaima. Op ‘de kamp’ hebben we 
voor jong en oud  ‘Rock n Roll games’ 
op het programma staan. En echt ie-
dereen kan meedoen…. 

Je kan het matinee afsluiten met een 
broodje hotdog, pulled pork of ham-
burger vanaf 18.00 op de kamp…. Na 
het eten staat natuurlijk het petjebal-
len op het programma en na 21.00uur 
kan er volop gedanst worden in de 
Rock n Roll tempel van Baard met 

muziek van “Big T and the rockin 
hotbutts”.
We hebben er zin in, jullie ook? 

Rockende groeten
van “de Merke Commissie” 
Ronald, Sander, Renzo Jeroen    M

Merke-tip
   van 
Katertje:

Als je haar maar goed zit...
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Lees verder op pagina 16 >

We hebben als bijenflinterlint-
groep de afgelopen weken 
veel werk verricht. Het is 

dan ook meimaand dus zaaimaand! 
Tijdens de Lytse kuiertocht werd er 
uitleg gegeven over hetgeen we doen in 
het dorpshuis van Huns. Het startpunt 
van al onze zaai akties. Er werd een 
presentatie gegeven en er zijn zakjes 
bloemzaad aan alle deelnemers uitge-
deeld. Een van onze speerpunten is het 
terugbrengen van de biodiversiteit in 
ons landschap. Dit willen we kenbaar 
maken door een lint van bloemen te 
vormen, langs alle dorpen die in 2018 
bij Leeuwarden gaan horen.

Zoals jullie weten is er vorig jaar gestart 
in o.a. Baard, met het inzaaien van stuk-
ken berm.
Afgelopen mei-weken zijn er vele km dijk 
verbreed door een rand van de bermen te 
verharden. Mooi open beton waar vege-
tatie ook een plekje kan hebben.
In overleg met de gemeente heeft de bij-
enflinterlint- groep van Nij Baarderadiel
de kans gegrepen om gedeeltes van die 

Bijenflinterlinten
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open liggende bermen samen met 
schoolkinderen van de verscheidene 
scholen in te zaaien met een prach-
tig bloemenmengsel. De scholen uit 
Baard, Itens, Hillaard en Mantgum 
deden hieraan mee. Maar niet alleen 
daar hebben we gezaaid, ook op an-
dere plekken waar particulieren een 
kans zagen.

Alle bermen zijn door de gemeente 
ingezaaid met een speciaal bermen-
gras en een bloemenmengsel.  

De kinderen kregen op school eerst 
zaailes in de zandbak en er werd hun 
verteld over imkeren, honing, het 
leven van bijen door imkers met ja-
renlange ervaring. Daarna werden 
de veiligheidshesjes van de gemeente 
aangetrokken en gingen we met z'n 
allen op pad om daar te zaaien waar 
het kon.

In Baard is het veldje tegenover het 
cafe ingezaaid. De in te zaaien stuk-
ken zijn gemarkeerd met een  zwart-
geel bijenlint, dit houdt tevens de vo-
gels op afstand.
De school van Mantgum zaait bij de 
Him en langs het pad naar Rennie en 
Auke Stremler. En bij Lucht en veld. 
Hele stukken berm van Hillaard naar 
Jellum zijn ook ingezaaid en inmid-
dels is bekend dat de gemeente de 
nieuwe berm bij de benzinepomp van 
Hillaard ook gaat inzaaien. Voor wie 
al resultaat wil zien kan ook een kijkje 
nemen in Itens daar kleuren de ber-
men al prachtig.

Ondertussen heeft de bijenflinterlint-
groep regelmatig gesprekken met de 
gemeente Littenseradiel, Leeuwarden 
en de sud-westhoek. De bedoeling 
is dat er op zo veel mogelijk plekken  
meer bloemen komen. Dat wordt ge-
realiseerd door zaaien, nog belangrij-
ker is dat de bermen en sloten ekolo-
gisch worden beheerd.
Nij Baarderadiel heeft het geluk dat 
Leeuwarden al heel lang daarmee 
doende is.

De beste manier om veel bloemen in 
de bermen en andere plekken waar 
het kan te krijgen is eerst de boven-
ste grondlaag af te plaggen. Bloemen 
doen het t best op arme grond. Dit 
afplaggen doet een loonwerkbedrijf, 

daarna gaan wij zaaien. Loonwerk en 
zaad kosten een lieve duit dus zijn we 
een adopteeraktie begonnen.
Op facebook: 
adopteer 1 meter BijenFlinterLint.

Voor €3.50 kan er 1 meter geadop-
teerd worden. (meer meters mag 
ook).
Leuk is het om te vermelden dat er al 
veel publiciteit is geweest, zo is er een 
stuk verschenen in de Skille, en Leeu-
warder courant. We hebben al vele 
positieve reacties gekregen!

Wij hopen op vele donaties en op een 
mooi kleurrijk resultaat van ons werk 
voor nu en de toekomst.

Namens de Bijenflinterlintgroep,
Anke Sohne   M

Vervolg 

van pagina 15 >
Nieuws uit 
de speeltuincommissie
De speeltuincommissie neemt na ruim 12 jaar 
afscheid van Merie. Wij willen haar graag bedanken 
voor haar inzet en het regelen van de financiën,
en haar enthousiaste inbreng bij de ontwikkeling en 
renovatie van de speeltuin.
Gelukkig hebben we ook al een nieuw lid gevonden 
die ons komt versterken. Johannes de Groot treed 
tot de commissie toe. Hiermee is de commissie weer 
voltallig.
 
Namens de speeltuincommissie ‘t Hofke

KinderBaarderij:
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2e paasdag, 10:00 s ’ochtends.
Het kaatsveld stroomde vol met 
enthousiaste kindertjes om net 
als elk jaar deel te nemen aan het 
traditionele paasei zoeken. De 
opkomst was nog veel groter dan 
verwacht. Jong en oud, van groep 
1 tot en met 8, ze waren er in alle 
leeftijden. Ook het weer zat mee 
en alles verliep zoals gepland. 
De kinderen hebben bijna een 
uur lang vol enthousiasme 
gezocht en alle eitjes, die verstopt 
waren door de 2 prachtige paas-
hazen, gevonden in de speeltuin 
en op het kaatsveld.
Onder het genot van limonade en 
cake werd rustig gespeeld en ge-
wacht tot alle paaseitjes verdeeld 
waren. Alle kinderen namen hun 
eigen zakje in ontvangst en zijn 
tevreden weer naar huis gegaan.
Wij willen graag iedereen bedan-
ken voor de mooie ochtend en de 
prachtige opkomst!

Natasja Lameijer &
Agnetha Jutte   M

Alarm!
Ik wie foar de baas ûnderweis. De auto hie ik op 
in foech parkearplakje delset, flak by in wenwyk. 
It wie tiid foar myn middeisbrochje dat ik helle 
it bôletrompke foar it ljocht, krige der in stikje 
folkoren mei tsiis út en lei alfêst myn apeltsje 
klear. Mar noch foardat ik in earste hap dwaan 
koe skrok ik ynienen fan in alderheislikst lawaai. 
In sirene. En dan net sa ’n ien dy ’t we wol kinne 
fan plysje, sikenauto of brânwacht, mar in lûd 
en langgerekt gûlen wêr ’t gjin ûntkommen oan 
wie. Ik stroffele út de koets om te sjen wat der te 
rêden wie. It die fuort bliken dat ik parkeard stie 
ûnder sa ’n peal dy ’t se eartiids wol luchtalarm 
neamden. Doe ’t we noch benaud wêze moasten 
foar de Russen wie dit it systeem wat ús wars-
kôgje moast foar naderjende bombardementen 
en oar ûnheil út de loft. 
Hjoed-de-dei moatte wy faaks opnij wer benaud 
wêze foar dy Russen, mar ek foar oare kalami-
teiten. By in grutte brân wêr ’t bygelyks asbest 
as giftige stoffen frij komme wurdt de boargerij 
op dizze wize oantrúne om ruten en doarren te 
sluten en ûnder de keukenstafel sitten te gean. 

Myn earste reaksje op dizze sirene wie fansels 
de bêste; as de bliksem wer yn ‘e auto en oan ‘e 
efterste poat lûke. Mar doe ’t ik efkes neitocht 
kaam ik al rillegau op oare gedachten. It wie tol-
ve oere fansels, en ek nochris de earste moandei 
fan ‘e moanne. Gjin gifwolken of wjukkeljende 
jihadisten mar gewoan it fêste, om ‘e moanne 
proefalarm om te sjen as alles nei behoarlikens 

wurke. “Moai dat dat allegear sa goed regele is” 
tocht ik, “der wurdt op ús past, wy kinne ús mar 
feilich fiele”. Mar doe ’t ik justjes letter myn mid-
deismiel behaffele hie skeat my toch wat oars yn 
’t sin. Hie ik, thús yn Baard, ea dat luchtalarm 
wolris heard? No nee, om earlik te wêzen net. En 
dat sette my wol wat oan it tinken. Ik wit wol, as 
der wat oan ‘e hân is dan melde se dat ek wol op 
‘e radio, mar sûnt Anneke Douma dêr net mear 
foar is ha ‘k dat ding eins noait mear oan. Dat 
soe der wat slims barre by ús yn ‘e buert dan 
soe ik dat pas merke as ik al spinpoatsjend op ‘e 
grûn lei. 

Sûnt dy dei lit dizze gedachte my net mear los. 
Fansels, folle gemyske industry is der net yn 
Mantgum of Winsum en ek Noard Korea sil nei 
alle gedachten gjin atoomraketten op Littense-
radiel ôfstjoere of we moatte it der al nei makke 
ha. Mar hielendal gerêst bin ik der net op. Want 
al wenje wy ek op it plattelân, we ha der fansels 
wol rjocht op om op tiid warskôge te wurden. It 
sil grif in sintekwesty wêze, sa ’n peal kostet in 
grau stik jild en der wenje hjir mar oardel man 
en in hynstekop. 

Mar ik tink dat ik der wol wat op wit. Wy ha 
hjir fansels in 24/7 kroechbaas anneks brêge-
wipper. Jou him en de frou in kaai fan ‘e tsjerke 
en lit dy, by ûnheil, omraak de klok liede. In fan 
âlds probaat alarmeringssysteem dat altyd wur-
ket! Wol even om tinke; eltse dei om acht, tolve 
en fjouwer oere proefalarm, net fan skrikke….

Felix

  Felix
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Voor de vulling
•  400 gr aardbeien
•  1 eetl suiker
• Fijn geraspte schil  en sap van een  halve 

onbespoten sinaasappel of citroen
•  250 ml slagroom
•  Nog beetje witte chocolade om te 

raspen
•  2 ronde springvormen van 22 cm of 

anders 1 bakvorm ingevet of bekleed 
met bakpapier

Verwarm de oven voor op 180 ‘C
Verwarm de chocolade zachtjes au-bain-
marie en laat hem smelten terwijl je 
geregeld roert. Voeg de boter toe en roer 
tot hij is gesmolten.

Doe de eieren in een kom en mix samen 
met de suiker zo’n 4 minuten totdat het 
mooi wittig en luchtig eruit ziet en het in 
volume verdubbeld is. Voeg de citroenrasp 
toe.

Roer het chocolademengsel nog even goed 
door en spatel het zo luchtig mogelijk door 
het eimengsel. Zeef het bakmeel erboven 
en schep dit er ook luchtig doorheen met 
een spatel. Verdeel het beslag over twee 
springvormen  en bak ze beide ongeveer 

20-25 minuten totdat ze mooi bruin zijn. 
Als je maar 1 springvorm hebt moet je 
beslag wel langer bakken tot het gaar is, 
controleer door er met een prikker in te 
steken. Als die schoon is, is de cake gaar. 
Deze moet je halveren wanneer het is 
afgekoeld.

Doe de aardbeien ondertussen in stukjes 
in een kom en houd er wat achter voor de 
garnering. Voeg de lepel suiker het sap en 
rasp van de citroen of sinaasappel toe en 
schep even om. Klop intussen de slagroom 
stijf eventueel met een klein beetje suiker.
Tenslotte leg je de eerste (afgekoelde) 
bodem met de bruine kant omlaag op een 
mooie schaal. Vervolgens verdeel je er 
de aardbeien en wat sap over heen. Dan 
smeer je er de helft van de slagroom op. 
De andere helft leg je met de bruine kant 
omhoog op en daar smeer je de rest van 
de slagroom op. De overige aardbeien kun 
je er op garneren samen met wat overge-
bleven witte chocoladerasp, als die niet al 
is opgesnoept…
Geniet er maar van, de aardbeien zijn er 
niet zo lang!

 
Esther  M

Aardbeientaart met witte chocoladeroom
Heel Baard bakt

Moederdag hebben we inmid-
dels achter ons gelaten, maar 
mocht u iets te vieren hebben, 
of gewoon bezoek krijgen, dan 
kun je iedereen blij maken met 
deze voorjaarstaart. Hollandse 
aardbeien zijn dit jaar al vollop 
te krijgen, ze zijn heerlijk en ze 
zijn op dit moment zeker niet 
duur. Bovendien is het seizoen 
van de appels en peren meer 
voor het najaar en kan iedereen 
letterlijk weer wat kleur gebrui-
ken..

Dit heb  je nodig :
Voor het beslag

•  150 gr witte chocolade
•  200 gr roomboter op 

kamertemperatuur
•  3 eieren ook op 

kamertemperatuur
•  150 gr witte basterdsuiker
•  Fijn geraspte schil van 

een  halve onbespoten 
sinaasappel of citroen

•  200 gr zelfrijzend bakmeel 
met snuf zout
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Hallo Baarders,

Hier een berichtje van klaverjasclub “Moai op 
tiid”.

We hebben in de winterperiode 8 klaverjas 
avonden gehad waarvan 2x maatklaverjassen. 
De bezetting was 2 tafels bij het gewone klaver-
jassen en 3 tafels bij het maatklaverjassen. Het 
waren super gezellige avonden, het gaat per slot 
van rekening niet om de kwantiteit maar om de 
gezelligheid en die was er. Na afloop blijven alle 
kaarters nog zitten om nog even te biljarten of 
aan de bar nog wat na te praten.
Dus we gaan het komende seizoen weer gezellig 
kaarten. Uiteraard is iedereen welkom, het afge-
lopen seizoen hebben Yge en Ger het klaverjas-
sen geleerd aan Aggie, Karin en Elze.
Aggie en Karin hebben inmiddels mee gedaan 
en ze deden het prima, ga zo door dames.

De laatste maatklaverjasavond was Eppie ook 
van de partij, dit was nog de vraag of hij wel 
mee kon spelen maar dat lukte hem wel, heel af 
en toe vielen de kaarten wel door zijn vingers 
omdat hij vergat dat hij wat vingers miste, maar 
dat went wel zei hij.
Yge heeft ook een ongelukje gehad waardoor hij 
bij de laatste partij niet aanwezig kon zijn. Hij 
heeft zijn enkel gebroken bij het uitstappen van 
zijn caravan, er zijn ijzeren plaatjes geplaatst op 
zijn enkelgewricht om het te fixeren, hij moet 
daardoor zijn been rechthouden wat bij het 
kaarten niet zo handig is. Wij wensen hem be-
terschap.

De laatste partij was een maatklaverjas partij 
deze was op vrijdag 7 april, de uitslag is:
1e Jan Gerbens en Eppie Veenstra 
 met 5617 punten, (dus de vingers hebben 
 geen invloed gehad bij het kaarten).
2e  Wilma en Nynke  4726 punten
3e  Karin en Klaas  4469 punten 
 (goed gedaan Karin uh Klaas ook 
 natuurlijk)
4e  Ger en Jappie  4386 punten.
5e  Jelle en Aggie  4343 punten.
6e  Siem en Rein  4267 punten.
Allemaal bedankt voor de gezellige avonden.

Ik heb met Yge de afspraak gemaakt over de 
volgende data van klaverjassen, dan weten jullie 
welke vrijdag je vrij moet houden.

De volgende vrijdagen zijn vastgesteld op:  
Klaverjassen 29 september 2017  
 27 oktober   2017
 24 november 2017
Maatklaverjassen 22 december 2017
Klaverjassen  26 januari    2018
 23 februari  2018
 23 maart    2018
Maatklaverjassen 20 april      2018
Deze data komt ook in de agenda van de Baar-
der Kat.
Wij wensen jullie allemaal een fijne merke en 
vakantie toe.

Ger en Yge   M

Nieuws van de Klaverjasclub

In navolging op het succes van vorig jaar, 
wordt op 19 augustus 2017 van 12.00 tot 
17.00 uur weer het Open Kampioenschap 
Palingroken Littenseradiel georganiseerd, 
een evenement vanuit het concept ‘PUUR 
BAARD’. 

De gezelligheid van Baard is, zoals we ge-
hoord hebben van de rokers, aantrekkelijker 
dan het prijzengeld en dat is heel wat waard! 
Op de Dekemawei is weer een sfeervolle 
zomerfair met kramen gericht op streek-
producten, ambacht en  buiten leven. Voor 
de kinderen van de Stjelp in Baard wordt, 
tijdens het palingroken en de fair, een vis-
wedstrijd gehouden. De kinderen kunnen 
prachtige prijzen winnen! 
Momenteel zijn we druk bezig met de voor-

bereidingen. Voor de organisatie – we ver-
wachten dat de bezoekers net als vorig jaar 
in grote getale komen – willen we graag een 
beroep doen op vrijwilligers uit Baard e.o. 
Wil je je nu vast aanmelden als vrijwilliger 
of heb je een goed idee waarbij je een bijdra-
ge kunt leveren aan deze dag, stuur dan een 
mail naar palingroken.baard@gmail.com

Noteer alvast de datum in je agenda. Wij 
hebben er zin in en hopen op 19 augustus 
Baard weer op de kaart te zetten met ‘PUUR 
BAARD’ Palingroken en Zomerfair!

Viswedstrijd:   Aart
Palingroken:   Cobus, Ger
Zomerfair en organisatie:  Sjoukje, Gert, 
  Jikke, Inge

PUUR BAARD
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Inmiddels is het Mei 2017 en is het Dekema Stins 
project  nagenoeg klaar.
Wat is er sinds de plaatsing van de informatie 
panelen op 14 december 2016 gerealiseerd?

1- de loopgraaf, waarin het onderstel van 'het pane-
len frame werk'' was geplaatst, is in fasen opge-
vuld met de uitgebrachte knip klei. Grondverzet 
ca. 8,5m³ ( januari/februari 2017).

2- uitgelijnd op het memorial terrein: 
a- tracé pad vanaf het klaphekje tot aan de op-

stelling van het middelste paneel, 25 m.  
b- platform van de panelen opstelling.  
c- platform voor de op te stellen picknick-tafel.   
d- verbindingspad tussen a en c. Later is dit pad 

vervallen.
e- onderzoek gedaan,  naar de meest pragma-

tische materialen voor de realisatie van dit 
paden plan.

Hierin zijn in beschouwing genomen aspecten, 
als kostprijs, de afmetingen van het materiaaal, 
druk belasting op het aan te leggen pad, van b.v. 
een tegelpad, grind pad, chelpenpad, kleischelpen 
pad en geen pad, dus de grasmat. Hierbij heeft het 
doelmatig extensief onderhoud ook een rol gespeeld.

Rekening moet worden gehouden met alle passan-
ten, kinderen en invaliden met en zonder rolstoel, 
rollator of  scootmobiel en onder alle weersomstan-
digheden.
Hierover is lang gediscuseerd en heeft volkomen 

overbodig wel tot enige frictie geleid in de commis-
sie.  De keuze is uiteindelijk gevallen op een beton 
tegel uitvoering. Dimensie betontegel; dikte 5 cm, 
breedte 40 cm, lengte 60 cm, massa ca 25 kg.
Kleur grijs ca 66% en rood ca 34 %. Het kleuren 
patroon is vooraf goed overdacht en is consequent 
bijna overal toegepast.
Lengte pad vanaf het gammele toegang  draaihek 
tot en met middelste  paneel is ca. 25 m en 1,30 m 
breed. Oppervlak panelen platvorm ca. 15 m².

Het picknick platvorm grenst direct aan het 25 m 
pad en heeft een oppervlak van ca. 16 m².

Het pad bij het draaihekje is over een lengte van 
ca.190 cm verbreed tot 210 cm, zodat scootmobiels/
rollators en driewielers de draai- richting naar 
panelen-platvorm probleemloos kunnen nemen.

De kosten van dit  plan was door een gecertificeerd 
bedrijf begroot op ca. € 5.500.
Door de inzet van de vrijwilligers Louwe Zijlstra, 
Bote Strikwerda en ondergetekende, onder het mot-
to "net sissen mar dwaan"  zijn de kosten beperkt 
gebleven tot ca. € 1.100,-

Zonder inzetbaarheid van alle vrijwillegers, die 
de afgelopen periode aan het project hebben mee 
gewerkt, had het Dekema-Stins project een zachte 
dood gestorven zijn.

Alex Marjew.  M

Commissie  Dekema Stins 
Memorial te Baard

Lees verder op pagina 26

De school heeft een aantal drukke, 
maar zeer leuke en leerzame weken 
achter de rug, sinds de laatste keer dat 
we een stukje schreven. 

De kinderen hebben een lange peri-
ode over de Middeleeuwen gewerkt. 
Tijdens de opendag 22 maart lieten 
zij hun werkstukken zien, werd er 
gezongen en toneel gespeeld. Een 
bezoekje aan de Schierstins in Veen-
wouden maakte het thema compleet. 
Wanneer de opening van de infor-

matieborden over Dekemastate zal 
plaatsvinden, zullen we de kennis 
over de Middeleeuwen weer even op-
frissen. We zijn er dan helemaal klaar 
voor!

Na het thema Middeleeuwen werd er 
gewerkt rondom het thema ‘Planten’. 
De kinderen hebben, zoals  u hebt 
kunnen lezen in dit krantje, o.a. mee-
geholpen met het BijenFlinterLint. 

Na de meivakantie zijn we gestart met 

Nieuws 
van 
de Stjelp

De school op bezoek bij de Schierstins in 
Veenwouden

Beste lezers van de Baarder Kat, 
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het grote thema van het schooljaar; 
Greidhoeke Goes Onderwijs. Het 
thema loopt eigenlijk als een rode 
draad door het schooljaar heen. Van-
af 1 febr. volgden wij met de kinderen 
een aantal grutto’s die toen nog lek-
ker warm in Afrika en Spanje zaten. 
Kinderen hebben ook aan een wed-
strijd mee gedaan en probeerden de 
aankomst van grutto Amalia te voor-
spellen. We zaten heel dichtbij, maar 
helaas vielen we niet in de prijzen. 

Op 1 maart was er in het Dielshûs van 
Wommels een inspiratie-ochtend met 
de andere scholen van ons OT. De 
kinderen maakten striptekeningen 
met een striptekenaar, stelden vragen 
aan Theunis Piersma, maakten mu-
ziek met een djembéspeler, schreven 
gedichten en nog veel meer. Er was 
van alles te doen en ze deden dat met 

andere schoolgaande kinderen uit de 
buurt.
Op 1 mei zijn wij op school het thema 
ingedoken. De kinderen vonden een 
grutto ei op de Kamp en dat werd de 
start van een prachtig verhaal rond-
om de grutto. De kinderen hebben 
leervragen opgesteld en zijn inmid-
dels druk bezig met hun onderzoek 
om de antwoorden op die vragen te 
vinden. 

Kinderen hebben al veel mensen 
geïnterviewd en ook gingen de kin-
deren op excursie. We zijn bij boer 
Stremler op bezoek geweest en heb-
ben daar gekeken of we grutto’s kon-
den spotten. 
Een bezoekje aan het atelier van Mar-
greet v.d. Meer staat nog gepland. De 
kinderen maken dan kennis met ver-
schillende druktechnieken. 

Op woensdag 24 mei komt alles sa-
men in een prachtige tentoonstelling. 
Ook u bent van harte uitgenodigd 
om langs te komen. Op Facebook en 
deur-aan-deur zullen wij de exacte 
tijd nog bekend maken. Alle infor-
matie filmpjes, vlogs, kunstwerken 
en werkstukken, waarin de ontdek-
kingen over de grutto en andere wei-
devogels zijn verwerkt, zullen dan te 
zien zijn. 

Tussen de vaste thema’s door hebben 

de kinderen ook een bezoek gebracht 
aan een schaapsherder. Samen met 
Truus Huijbregts gaan de kinderen de 
komende weken aan de slag met vilt. 
We doorlopen het hele proces van het 
vilten en dat begint natuurlijk bij de 
wol de we gaan gebruiken. De her-
der vertelde over het scheren van de 
schapen en ook zagen we de herder 
met haar hond in actie om de scha-
pen te verplaatsten. De lammetjes die 
mee waren, waren ontzettend lief en 
iedereen kon ze even aaien. 

De bovenbouw deed tussendoor 
ook nog even mee met een actie van 
Unicef. Kidpower! Door heel veel te 
bewegen verzamelden zij stappen en 
met die stappen verdienden zij geld 

voor ondervoede kinderen. Na een 
gastles van Unicef vrijwilliger El-
brich wisten de kinderen waar ze het 
voor deden en ze gingen ervoor. Een 
prachtige opbrengst als resultaat!

Dit was weer een kijkje in de school 
van Baard. Wie weet zien wij u 24 mei 
bij de tentoonstelling!

Met vriendelijke groet,
Jetske Hettinga  M

Op bezoek bij de schaapsherder

Het grote thema: 
Greidhoeke Goes 
Onderwijs
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Wat kan er in drie maanden toch best 
veel gebeuren op amusement gebied 
in ons kleine dorpje. Even een chro-
nologisch overzicht. 

1April konden we ons vergapen aan  
zeer vele baardmannen van heinde en 
ver. Wat een genoeglijke happening!  
Vervolgens lokte de Vertelheks on-
danks de eerste echt zomerse zondag 
toch nog een prettig gevulde boven-
zaal met evenveel jong als oud voor 
haar verhalenvertellingen. 
De Britse blues van The Sharpeez had 
veel meer publiek verdiend. Zij die er 
waren hebben genoten. Dat geldt ook 
zeker voor onze eigen Erik Jutte met 
zijn Disco 2000. Zeer professioneel en 
sfeervol! 
Het optreden van Bartenders Reuni-

on tot slot heeft plaats gevonden vlak 
voor het uitkomen van De Kat en kan 
ik daar derhalve geen oordeel over 
vellen. Maar zit er geen moment over 
in dat ook dat een succes is geweest. 

En wat staat ons nog te wachten! In 
een gesprek met Jaap, Aggie en Boyd 
verzekeren ze me dat er een tweede 
OpenBaard openlucht festival komt. 
Net als vorig jaar zal Cool Quest de 
hoofdact zijn. De verdere line up is 
nog niet bekend, maar hoogstwaar-
schijnlijk komt er onder andere een 
Beatles coverband. 

Tevens zijn er daarnaast contacten 
met de band Roadhouse en een for-
matie die Joe Cockers album Shef-
field Steel speelt. Exacte data zijn nog 

niet bekend, maar de initiatieven zijn 
veelbelovend!

Vol trots schreef ik de vorige keer 
over het prestigieus plan  van Ronald  
van Giessen, in samenwerking met 
de toneelclub In Goed Begjin en Ny 
Baerderadiel, de koepel van dorpsbe-
langen van de 10 dorpen die overgaan 
naar Leeuwarden over De Skiednis en 
Takomst fan de Greidhoeke. Met als 
doel onze eigen identiteit te tonen aan 
toekomstige gemeente Leeuwarden 
en die vooral niet te verliezen. Sub-
sidie daarvoor was in principe rond. 

Tot grote teleurstelling van Ronald 
heeft Ny Baerderadiel verder (nog) 
niet gereageerd. Ze vonden het een 
leuk idee, maar doen er vervolgens 
niks mee. Ook blijkt het komen tot en 
goed uit te voeren verhaal moeizaam. 
Tekstschrijvers zijn zomaar niet ge-
vonden en bovendien erg duur. Hij 
laat het project echter nog niet hele-
maal los. Misschien is er nog iets mo-
gelijk in afgeslankte vorm en alleen 
met Baarders. Begin juli moet dat 
duidelijk zijn. Zo niet, dan gaat het 
hele gebeuren niet door en dat zou 
heel jammer zijn, gezien de energie 
die er door diverse mensen al inge-
stoken is.

Dan tot slot nog een laatste leuk 
nieuwtje. Sinds kort staat een oplaad-
punt in de tuin van Joke en Ronald 

voor volledig op elektrisch rijdende 
auto”s. Nu de auto alleen nog even...
Maar niet getreurd, op de grote par-
keerplaats komt ook zo’n ding tot nut 
van het algemeen en iedereen. Baard 
mee in de vaart der volkeren!  

Aart   M

BjusterBaardlikheden
Zoals in een eerder bericht al genoemd, 

heeft de vloer op de bovenverdieping 
onze aandacht. Inmiddels hebben we voor de 
aanpassing van de vloer subsidie aangevraagd 
bij de gemeente Littenseradiel en deze 
aanvraag is ook gehonoreerd. Het betreft 
het realiseren van een nieuwe vloer op de 
bovenzaal en het aanbrengen van akoestische 
dempingsmaterialen. Op de bovenzaal verstaan 
de bezoekers elkaar slecht en onder in het café 
ondervinden de gasten geluidsoverlast van de 
bovenzaal. De problemen zijn ontstaan na de 
laatste verbouw en worden mede veroorzaakt 
door het intensievere gebruik van het dorpshuis. 
De subsidie bedraagt 40% van de kosten, dit 
komt neer op € 4537,--. Hier zijn we uiteraard 
erg blij mee. De werkzaamheden staan gepland 
voor dit najaar.
Behalve de vloer heeft ook de verlichting op de 
bovenzaal onze aandacht. Het blijkt dat het licht 

Nieuws van stichting 
Dorpshuis Baard

Lees verder op pagina 30
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Vervolg Nieuws van 
stichting Dorpshuis Baard

bij  bijeenkomsten waar gelezen 
en geschreven moet worden, niet 
optimaal is. Er wordt gedacht aan 
extra lichtbronnen. 

Verder zijn we naar een 
informatieavond  geweest 
waar het subsidiebeleid  van 
de gemeente Leeuwarden 
werd toegelicht.  Het deel 
van Littenseradiel dat naar 
Leeuwarden gaat was hiervoor 
uitgenodigd. Tijdens de 
bijeenkomst kon men vragen 
stellen en aandachtspunten 
delen. De nieuwe regeling gaat in 
2019 in, voor volgend jaar (2018) 
geldt nog de bestaande regeling. 
Wat de nieuwe regeling  voor het  
dorpshuis/café Baard betekenen 
gaat, is nog niet duidelijk. We 
houden het in de gaten.

Tevens staan er klusdagen op 
stapel, we zijn van plan met 
vrijwilligers de “buitenboel” op te 
kalefateren, wanneer u dit leest 
heeft dit al plaats gevonden. Wij, 
het Stichtingsbestuur wensen u 
een fijne zomer en we zien elkaar 
op het terras van Cobus en Aggie 
al dan niet met baard.   M

Het leek ons en The Dutch Beard 
and Moustache Association 

(de Nederlandse Vereniging van 
Baardmannen) een leuk idee om een 
meeting te organiseren in Baard.
Via fotograaf Arie Bruinsma is het 
bestuur van de Association in Café 
Baard geweest om dit te bespreken.

Het was de bedoeling om het inwo-
nersaantal van Baard te verdubbelen 
met baardmannen. Dat is niet hele-
maal gelukt maar er zijn op zaterdag 
1 april (!) toch zo'n 130 baarden 
geteld. Het werd een onvergetelij-
ke dag met al die verschillende en 
bezienswaardige baarden .........lange, 

volle, korte, gekrulde, wilde en stop-
pelbaarden zijn gespot en uitgebreid 
op de foto gezet.
Ook tijdens de demonstratie kaats-
partij - geweldig georganiseerd door 
de kaatsvereniging Baard - is druk 
gefotografeerd. De baardmannen 
konden tot hun grote plezier ook zelf 
nog een partijtje kaatsen.

In het café is vervolgens druk na-
gepraat over deze Friese sport, het 
mooie dorp Baard en de dorpsbe-
woners. De lekkere hapjes waren 
niet aan te slepen en de Baardenburg 
maakte de tongen flink los.
Café Baard ontving een prachtige 

spiegel met het logo van "The Associ-
ation", voor een ieder te bewonderen 
in het café.

Er wordt gezegd dat:
"Het dorp Baard en het Café Baard 
mogelijk een bedevaartsoord wordt 
voor fanatieke baardmannen"
"Er in Nederland geen stads/dorps-
naam bestaat die zo bij een groep 
past als Baard".

Al met al een unieke happening en 
zeker voor herhaling vatbaar(d)
Dank Baard!

Groeten van Cobus, Aggie en Boyd

Baarden op het kaatsveld
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Al ruim 13 jaar loop ik 4 maal daags 
over het pad. Afwisselend richting 
Panwurksbrug of Broektille. Lang 
alleen met stabij Irolt, maar sinds 
bijna een jaar eveneens vergezeld 
door eigenzinnige dame Luna, krui-
sing tussen kooiker en stabij. Weer 
of geen weer. Slecht weer bestaat 
namelijk niet, want elk weertype 
heeft zijn bekoring. Het ligt hem 
enkel aan slecht uitgekozen kleding 
op dat moment. 

Mijn overweldigende natuur be-
leving daar is nog steeds intens en 
zorgt voor onvermoede gedachten, 
inspiratie en creativiteit. Ik neurie, 
fluit, zing, maak gedichten, bedenk 
liedjes, filosofeer op mijn manier 
over het wereldgebeuren en los alles 
op. Zouden alle wereldleiders slechts 
één keer over ons pad lopen...En dan 
te bedenken dat ze, (deze schoonheid 
moet wel vrouwelijk zijn) op dit mo-
ment ook nog eens op haar mooist is 
in de eindelijk ontluikende lente naar 
richting zomer. Regen en zon zorgen 
voor een fascinerend tafereel. Een 
erehaag van fluitenkruid, daartus-
senin het diep gele van paarden- en 

boterbloem, purper klaver en zelfs de 
brandnetel heeft zijn eigen bekoring. 
Voeg daar de wassende rietkragen 
aan toe en het beeld is voor mij 
compleet. Geen schilder kan het ooit 
mooier schilderen. 
Richting Broektille kan ik zelfs leven 
met het verfoeilijke raaigras aan 
de linkerhand door het kleurrijke 
beeld van het kruidenrijk grasland 
aan de rechterhand, maar snap heel 
goed dat beide moeten bestaan. En 
dan komt zomaar de meedogenloze 
maaimachine. 
Door de nieuwe beschoeiing tegen-
over mijn huis meent de gemeente 
te moeten maaien tot het water on-
danks mijn jaarlijkse smeekbede dat 
niet te doen. Een meter aan weerszij-
den van het asfalt lijkt me meer dan 
voldoende. Dan behoudt de oeverzo-
ne voor iedereen zijn pracht. 

Naast al die schoonheid is het pad 
bij uitstek sociale ontmoetingsplaats. 
Met name voor de Baarder honden-
bezitters. Daar kan geen Boppeseal 
tegenop! Iedereen heeft zo’n beetje 
vaste uitlaatmomenten en die cor-
responderen nogal eens. Tijd voor 

Dierbaard

   Het Pad diverse  gesprekken aldus. 
Natuurlijk eerst over het 
weer. Dat zit nu eenmaal in 
ons bloed. Daarna scoort 
voetbal heel hoog, maar 
ook dorpse wetenswaardig-
heden passeren de revue. 
Verreweg het leukst  vind 
ik echter de gesprekken 
over, het samengaan met 
en het reageren van onze 
viervoeters op elkaar.

En dan, zomaar ineens, is Saartje er 
niet meer… Lief, oud, enthousiast 
Jack Russeltje.

En dan, zomaar ineens, is Joep er 
niet meer… Vrolijke, olijke allemans-
vriend.

En dan, zomaar ineens, is Spikkel 
er niet meer… Hoogbejaarde, na 
operatie sterk teruggekomen Duitse 
Staande.

Op het pad delen we medeleven en 
verdriet.

Het pad is echter niet alleen voor 
hondenbezitters. Ook wandelaars en 
fietsers maken er veelvuldig gebruik 
van. Dat gaat voor het overgrote deel 

in goede harmonie. “Laag” en “Fiets” 
zijn de commando’s  die meestal af-
doende zijn. En natuurlijk een beetje 
wederzijds begrip. Leven en laten 
leven nietwaar? 

Wat mij betreft ging dat zoals gezegd 
ruim 13 jaar goed. En dan, zomaar 
ineens, is het mis… En goed mis 
ook. Hoe het ook gebeurde, het is 
gebeurd. Daarna blijkt plotseling het 
prachtige pad onbereikbaar voor am-
bulance of andere hulpdiensten. Dat 
mag nu niet meer zo zijn. Een sleutel 
van de sloten permanent in Café 
Baard lijkt mij de minimale oplos-
sing voor de te allen tijde toeganke-
lijkheid van het pad; mijn pad…

Aart    M

Irolt (l) en
Luna op het 
pad
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Grieneko, de lokale duurzame energie co-
operatie actief in de dorpen Baard, Eas-
terlittens, Hûns en Leons. Grieneko heeft 
nu 60 leden waarvan 30 leden energie 
afnemen van de eigen duurzame energie-
maatschappij Noordelijk Lokaal Duur-
zaam. Noordelijk Lokaal Duurzaam is de  
coöperatieve energiemaatschappij waar-
van de Friese, Groningse en Drentse lokale 
energie coöperaties de enige eigenaar zijn. 
Winst vloeit niet naar het buitenland maar 
wordt ingezet in de dorpen!! De tarieven 
zijn concurrerend. Vrijwel alles wordt door 
vrijwilligers geregeld. 

Sluit u zich ook aan? 
Dan kan makkelijk via onze website: 

www.grieneko.frl  
Ook als u nog een contract heb bij een 

andere leverancier kunt u zich 
aanmelden. Omschakeling gaat

automatisch na afloop van uw lopende 
overeenkomst.

Voor het volgende vraagt Grieneko uw 
aandacht:

U overweegt zonnepanelen op uw 
eigen dak? Dan is het daar nu de tijd 
voor! Via Grieneko hebben de nodige 
huishoudens al zonnepanelen aange-
schaft. Nu is er een grote actie voor en 
door Friesland om de komende tijd 5000 
woningen te voorzien van zonnepanelen: 

voordelig en goed! Grieneko en ook de 
andere coöps in Friesland ondersteunen 
deze actie. De saldering blijft vrijwel zeker 
tot en met 2023 doorlopen: dus uw inves-
tering verdient u nog vlot terug . Zon voor 
Friesland  is hét zonne-energie collectief 
van  Friesland. Met dit collectief worden 
5.000 woningen in Friesland voorzien 
van zonnepanelen. Het initiatief wordt 
ondersteund door o.a. de Rabobank en 
het programma Freonen van Fossiel Fry 
Fryslân van Culturele Hoofdstad 2018. 
Samen met lokale Friese partijen maken 
we Friesland duurzamer. Zie: www.zon-
voorfriesland.nl . U kunt ook terecht in de 
‘Zon voor Friesland’ winkel in Leeuwar-
den ( Zaailand 115-117 )

Wel zonnepanelen maar niet op uw 
eigen dak? Zoals u bekend proberen we 
nog steeds op een staldak een grote hoe-
veelheid zonpanelen te plaatsen. Het gaat 
om 250 panelen. De huishoudens kunnen 
participaties kopen (1 per paneel) en 
krijgen dan 15 jaar lang de enrgiebelasting 
terug. We hebben nu pas toezegging voor 
85 panelen. Dat is veel te weinig voor dit 
mooie initiatief. Bent u geïnteresseerd en 
u hebt nog niet aangegeven dat u mee wil 
doen: laat het ons weten!

Het energie bespaar abonnement: de 
energie neutrale woning. In korte tijd 
hebben 48 huishoudens in onze dorpen 

aangegeven geïnteresseerd te zijn in 
een zo veel als mogelijk energieneutra-
le woning zonder dat het je meer kost 
dan je huidige energiekosten. Deze we-
ken worden de huishoudens bezocht, 
de woningen geanalyseerd en een plan 
van aanpak opgesteld. Dinsdag 6 juni 
in de bovenzaal van café Baard (20 
uur) worden de resultaten, plan van 
aanpak en financiering besproken met 
de 48  huishoudens die zich opgegeven 
hebben. Zij krijgen individueel bericht.

De Energiecompetitie in onze 
dorpen: Liander heeft besloten bij 
wijze van proef voordat het in de 
toekomst verplicht wordt de nieuwe 
slimme elektriciteit en gas meters te 
installeren voor alle huishoudens die 
dat wel willen in een proefgebied in 
Friesland nog dit jaar. Het proefgebied 
omvat vrijwel alle dorpen van Litten-
seradiel, Heeg, Woudsend, Goutum 
en de wijk Westeinde. Dat geldt dus 
ook voor de Grieneko dorpen! De 
energiecoöperaties in de betrokken 
plaatsen zijn benaderd door Freonen 
van Fossiel Fry Fryslân van Culturele 
Hoofdstad 2018  om mee te doen aan 
een aansluitende energiecompetitie in 
2018. Huishoudens en het hele dorp 
kunnen laten zien hoeveel men kan 
besparen. Daar wordt van alles voor 
geregeld. Daar gaan we aan mee doen! 

Details moeten nog uitgewerkt, U 
hoort er meer van.

We zoeken een nieuwe 
penningmeester: Wegens vertrek 
binnenkort van de huidige penning-
meester is het Grieneko bestuur op 
zoek naar een nieuwe penningmeester 
die goed op de centjes let en daarbij 
de ledenadministratie bijhoudt. Het is 
niet veel werk, maandelijks vergaderen 
we als bestuur 1 x en ondersteuning 
vindt plaats door de overkoepelende 
coöperatie Us Koöperaasje. 

Met energieke groet, 
namens het bestuur van Grieneko: 
Ronald van Giessen  
Info of contact: www.grieneko.frl

Nieuws van Grieneko
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Het kaatsseizoen is weer geopend. 
Zondag 7 mei stond de eerste partij 
op de agenda. De KNKB welpen- jon-
gens en meisjes mochten het kaatssei-
zoen inluiden in Baerd. Onder mooie 
weersomstandigheden streden ze om 
de prijzen welke aangeboden werden 
de door 'De Roo compressoren' uit 
Baerd. 
Bij de meisjes stonden vier parturen 
op de lijst die in poule- verband een 
halve competitie draaiden. De jon-
gens konden vanuit een lijst van tien 
parturen uitmaken wie er met de 
kransen naar huis gingen. 

De uitslagen waren als volgt:  

Welpenmeisjes 
1e prijs Nina Claire Wijning,
 St. Annaparochie  
 Ineke de Vries, 
 Hallum 
2e prijs Sophie Kroondijk, 
 St. Annaparochie  
 Lisan Kaper, 
 St. Annaparochie 

Welpenjongens 
1e prijs Brent Jesse 
 van Beem, 
 Dronrijp 
 Johannes de Boer, 
 Hommerts 
2e prijs Jorrit Palma, 
 Tzum
 Tymen Bijlsma, 
 Bolsward 
3e prijs Jesse Greidanus, 
 Winsum
 Stijn Tolsma, 
 Dronrijp 
1e herkansing Fedde Janze, 
 Bitgum
 Silvan Elzinga, 
 Bolsward 
2e herkansing Lieuwe v.d. Kamp, 
 Nijland 
 Hjalmar Dijkstra, 
 St. Annaparochie 

De start van het kaatsseizoen begint 
altijd met volop drukte in de eerste 
week want, op woensdag 10 mei volg-
de alweer een partij in Húns name-
lijk het 'Federatie kaatsen'. Dit is een 
partij waarbij Húns en Baerd samen 
optrekken met de jeugd die al wat 
verder gevorderd is in het kaatsen. 

Dames Hoofdklasse
Vervolgens stond zaterdag 13 mei de 
KNKB dames hoofdklasse te wach-
ten. Martzen Deinum was in Baerd 
op de Kamp de absolute uitblinkster. 
Zowel in de finale als in de halve finale 
was zij de vrouw waarom het draaide. 
De puzzelstukjes vielen in Baerd dan 
ook allemaal op hun plek. Met Elly 
Hofman en Wiljo Sijbrandij lieten zij 
in de finale maar weinig steken val-
len tegen, het op voorhand favoriete 
partuur, Anne Monfils, Anke Winkel 

en Manon Scheepstra. Het winnende 
partuur mochten dan ook naar huis 
met een mooie dinerbon en een geld-
prijs, aangeboden door 'Grand Bistro’ 
't Gerecht' uit Heerenveen en 'Tiede-
ma Droogtechniek en Lekdetectie' uit 
Sneek. Na een gezellige nazit is de kop 
van het kaatsseizoen in Baerd er echt 
wel af!

Ze zijn weer los!
Naast deze wedstrijden is alles weer 
begonnen omtrent het kaatsen. Dus 
ook het competitiekaatsen en de trai-
ningen voor kinderen. Wat een pret! 
De Kamp is weer redelijk vol op de 
maandag- en woensdagavond. Voor 
de senioren competitie en het jeu de 
pelote geldt hetzelfde. Ze zijn weer 
los!

Het lijkt er op dat we pas twee we-

Nieuws van Keatsferiening Baerd

De winnaars bij 

de meisjes

De winnaars bij 

de jongens
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Colofon

ken geleden weer zijn ontwaakt uit 
een winterslaap, maar niets is min-
der waar. Ook afgelopen winter is het 
kaatsbestuur actief geweest.  Het was 
namelijk zo dat de penningmeester 
aangaf er na acht jaar mee te willen 
stoppen! 
Best een schok, want Jan (Klaver) had 
de financiën dik op orde. Maar ook 
heel begrijpelijk na wat Jan allemaal 
heeft meegemaakt. Gelukkig gaf hij 
meteen aan, heus ingezet te willen 
worden voor 'hand en span' diensten, 
maar geen eindverantwoordelijkhe-
den meer te willen dragen. En ja hoor, 
op 13 mei heeft hij alweer een dag in 
de catering meegedraaid. Dit was 
weer super gezellig en als van ouds. 

Kortom Jan, we kunnen je nog niet 
missen. Wel heel erg bedankt voor 
wat je allemaal voor 'Keatsferiening 

Baerd' hebt gedaan. Een diepe bui-
ging van onze kant! 

Dat betekende wel dat we naar een 
nieuwe penningmeester op zoek 
moesten gaan, na enig speurwerk 
hebben we Nynke van Gunst bereidt 
gevonden om de taak van Jan over te 
nemen. Hier zijn we natuurlijk hart-
stikke blij mee! 
Daarnaast hebben we afgelopen win-
ter weer met de Poiesz- actie meege-
daan. Hier is maar liefst 841 euro mee 
binnen gehaald, dat geeft een mooie 
financiële boost. 

Kortom de vaart zit er weer in en 
dat betekent een mooi begin van een 
prachtig kaatsseizoen! 

Namens 't Keatsbestjoer M

Trotse dames 

hoofdklassers



Baardata
Do. 1 juni 10.30 u Koffie/thee ochtend Act. Comm. “de Helena’s” Café Baard

Do. 1 juni 20.00 u Tuskengearkomste Ver. van Dorpsbelang Dorpshuis Baard

Do. 8 juni 19.00 u Peloten Húns/Baard Keatsferiening Baerd Kaatsveld

Do. 8 juni 18.30 u Opening Merke Merke commissie in Baard/Café Baard

Vr. 9 juni vanaf 
09.30 u Merke ‘Rock n’ Roll Baard’ Merke commissie in Baard/Café Baard

Zat. 10 juni 12.00 u Merke ‘Rock n’ Roll Baard’ Merke commissie in Baard/Café Baard

Zon. 11 juni Opruimen iedereen heel Baard

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

Zat. 24 juni 15.00 u Ledenpartij (Pearke) Keatsferiening Baerd Kaatsveld

Zat. 1 juli 09.00 u KNKB Jongens VF Keatsferiening Baerd Kaatsveld

Zon. 2 juli 09.30 u Dienst door ds. J.Hilverda Kerkenraad v.d.Streekgem. Herv. Kerk Baard

Zat. 8 juli Weekend De oudpapiercontainer staat 
er weer Ver. van Dorpsbelang Parkeerplaats bij de brug

Vr. 21 juli 19.00 u 
Jeugd Nachtkaatsen Keatsferiening Baerd Kaatsveld

21.00 u 
Senioren Schilderspartij Keatsferiening Baerd Kaatsveld

Din. 15 aug. Op tijd Inleveren kopij Redactie deBaarderKat Kopij bij Anke Roorda of 
debaarderkat@gmail.com

Zat. 19 aug. 12.00 – 
17.00 u

Openkampioenschappen 
Palingroken Littenseradiel Puur Baard Parkeerplaats bij de brug

Zat. 19 aug. 12.00 – 
17.00 u Zomerfair Puur Baard Dekemawei

Zat. 19 aug. Volgt Viswedstrijd Jeugd Puur Baard Aan de vaart

Zon. 20 aug. 09.30 u Dienst door ds. G.Wessels Kerkenraad v.d.Streekgem. Herv. Kerk Baard

Zon. 3 sept. 11.00 u Café Baard VF Sen. partij Keatsferiening Baerd Kaatsveld

Zat. 9 sept. 14.00 u Hoogma Ouder-Kind partij Keatsferiening Baerd Kaatsveld

Zat. 16 sept. Weekend De oudpapiercontainer staat 
er weer Ver. van Dorpsbelang Parkeerplaats bij de brug

Vr. 29 sept. 20.00 u Start Klaverjassen Klaverjasclub “Moai op tiid” Café Baard


