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achterop

Spitich, mar de simmer leit wer achter ús.
Mar wat ha we genyte kinnen fan al dy moaie
sportwedstriden lykas die superfroulju fan it fuotbal
en net te ferjitten de mannen en froulju fan it
hockey: goud! Ek Baard hat op it mêd fan sport in
goeie bydrage levere. Fansels in stik deroer yn dizze
kat. En ek Katertje fynt it in prestaasje!
Op de foarside fan ús Kat in foto fan
de feestlike ûnthulling fan it trijelûk
en flach fan de nijste oanwinst
fan it doarp: it monumint fan de
Dekemastins. Kompliminten foar de
kommisje dy't der foar soarge hat
dat dit stikje doarpsskiednis opnij te
belibjen is.
De simmer sette it stikje lân njonken
it momumint fan de Dekemastins yn
folle bloei. Prachtich sa as de sinneblommen harren
koppen boppe alles útstekke. En wat in ferskaat oan
blommen en dertroch ek bisten. Alles byelkoar in
opstekker foar it doarp.
We ha ea in doarpsfysie hân werfan de titel Baard
brûst wie. No dat hat it dizze simmer ek dien mei
in moaie ielrikkerij, fiskwedstriid en diskes mei
nyskjirrich of lekker guod. It brûst noch efkes troch
want Open Baard stiet foar de doar. Oer beide
eveneminten kin jim yn dit nûmmer lêze.
Baard hat har dizze simmer aardich op de
kaart setten en dat wolle we yn desimber ek wér
dwaan..... mar dan op papier.
Lês de oprop oer Baard yn Kaart mar ris.
Wy winskje jim in soad lêsnocht ta! M
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Aanrader van Anneke Tonnon:

Gais

Oprop Baard yn Kaart

Over het leven van Gais Meinsma-Greydanus uit Jorwert
door Dick Witte

Bêste Baardgenoaten,

'Gais' : het levensverhaal van een
energieke en veerkrachtige vrouw,
Friezin, Jorwertse in hart en
nieren, maar bovenal mens.
Gais wordt als oudste van zes kinderen
in 1926 geboren op
een boerderij net
buiten Jorwert. Ze
groeit op in een
liefdevolle omgeving.
Vader Cees is
boer en veehandelaar. Moeder
Tryntsje zorgt
voor het huishouden en de
kinderen. Zij
is een sociaal bewogen vrouw die graag hulp biedt aan
mensen die het slecht hebben.
Al heel jong komt Gais met grote
levensvragen in aanraking: door
de oorlog (ze was koerierster van
wapens; haar vader werd naar een
strafkamp gestuurd) en door haar
ervaring als ongehuwde tienermoe-
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der. Door alles heen leert ze op het
leven te vertrouwen.
Ze trouwt met Hendrik Meinsma
en krijgt samen met hem nog 3
kinderen. Ze verricht betaald werk
buitenshuis in een tijd dat dit voor
gehuwde vrouwen niet gebruikelijk
was, wordt lid van de gemeenteraad
Baarderadeel, is diaken en haalt
haar Mbo-diploma Sociale Dienstverlening. Ook zet ze zich in voor
maatschappelijk organisaties en is
ze actief bij de voorbereiding van
het jaarlijkse iepenloftspul.
De zelfdoding van haar man, het
overlijden van haar jongste zoon,
en de zelfdoding van haar zoon Jan
eisen een zware tol, maar ze houdt
vast aan haar innerlijk kompas
("Van binnen huist een blij mens in
me dat altijd het licht opzoekt").
De schrijver plaatst het verhaal
van de persoon Gais tegen de achtergrond van het leven in het dorp
Jorwert en geeft een mooi tijdsbeeld
van het Friese platteland: de lange
werkdagen, de beroepen als koperpoetser, olieboer en (poep)tonnetjesophaler, de bijnamen, de komst

van de elektriciteit, de waterleiding, een rioolnet en de telefoon.
Maar ook de armoede in de dertiger jaren, de tweede wereldoorlog,
het instorten van de kerktoren van
Jorwert, de na-oorlogse ontwikkeling en de verdwijning van tradities.
Het boek 'Gais' is niet alleen een
vlotte en boeiende beschrijving
van een bijzondere vrouw maar
zeker ook een waardevol tijdsdocument.

Anneke Tonnon M

By it kommende desimbernûmmer fan de Baarder Kat
wolle wy graach wér in Baard yn Kaart mei jaan.
Om dizze kaart 'up to date' te meitsjen wolle we graach
fan jim wizigings fan tillefoannûmmer en/of nammen
ha.
Op de achterside stean alle ferienings en ynitiatiefen
dy't dit doarp ryk is. Ek derfan wolle we graach de nijste
ynfo ha. Wa is foarsitter-skriuwer-ponghâlder-lid en
hokker e-mail adres heart derby.
Jim meie dit trochmaile nei debaarderkat@gmail.com
ûnder fermelding fan Baard yn kaart.
Alfest tige tank nammens de redaksje fan
de Baarder Kat

Opbrengst collectes
De collecte in de eerste week van juli voor Stichting
Dierenopvang De Wissel heeft in Baard, Lions en Huins
€ 93,77 opgebracht.
Namens de dieren heel veel dank.
Tjeerd en Saskia van der Hey, Mantgum
Beste Baarders,
De collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft in Baard
€ 121,44 opgehaald.
Hartelijk dank!
Anke Roorda
5
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OSB De Stjelp

Een nieuw schooljaar begint...
Beste allemaal,

Schoorsteenveger

Gisteren hebben we met een paar ouders het schoolplein voor een groot
deel in orde gemaakt.
Er waren ouders die gisteren niet
konden komen en vroegen of er nog
wat gedaan kon worden. Nog niet alles is gedaan, dus mocht u nog wat
willen en kunnen doen, dan wordt
dat uiteraard gewaardeerd. Zo zijn
de kleine tuintjes nog niet leeg gehaald, staat er onder het raam van het
kantoor nog voor een deel onkruid/
brandnetels. Ook langs de muren
staat hier en daar nog wat onkruid en
bij de fietsenrekken. Snippers, zand
op de plaatsen waar het hoort en onkruid zoveel mogelijk weg; daar komt
het eigenlijk op neer.

De zomer hebben we nu echt
wel gehad, en daarom richten
we ons nu weer op de winter.
Traditioneel en net zoals vorig
jaar, willen we ook dit jaar weer
de schoorsteenveger laten
komen. Het rookkanaal van de
(hout-)kachel dient zoals je weet
regelmatig schoongemaakt te
worden, om het risico van een
brand te verkleinen.

De heg wordt deze week nog door

6

MAANDAGOCHTENDBLUES
Fred gesnoeid en het gras wordt door
Nico nog een keer gemaaid.
De ingang van school maken we als
team nog even schoon en ook zullen
we de bakken van nieuwe plantjes
voorzien.
Binnen is ook het nodige al gedaan,
zo zijn o.a. de radiatoren geschilderd
en wordt in de loop van de week de
school in de sfeer
van het eerste thema gebracht.
Maandag worden de ramen door een
bedrijf gewassen, zowel binnen als
buiten. Helaas kon dat deze week niet.

In de laatste bestuursvergadering van Dorpsbelang
bespraken wij o.a. het probleem dat Martijn van
Dongen iedere maandagochtend ervaart, nl. dat
de OMRIN wagen bijna haar huis ramt en dit al
verscheidene keren inderdaad gebeurd is, met als
resultaat een kapotte dakgoot.
Na overleg met de gemeente en Omrin blijkt de
aanvaring veelal veroorzaakt te worden door een
daar geparkeerde auto.
We weten niet van wie, en evenmin waar deze auto
dan precies geparkeerd staat, maar vast op een
plek waar deze NIET mag staan.
De gemeente gaat de stoeprand markeren met gele
verf. En bij deze een oproep:

We hopen op deze manier, fris, netjes
en opgeruimd het schooljaar te kunnen beginnen! We hebben er zin in.
Het thema de komende (gouden) weken is; Engeland.
We hope to welcome all Monday in
good health!
Tot die tijd; nog een hele fijne vakantie.

Verder raden we Omrin aan- wanneer zij de draai
niet kunnen maken- om terug te rijden en de
containers te laten staan.
Op deze manier hopen we dat ontevreden inwoners (nl. container niet geleegd) dit onderling gaan
reguleren.

Met vriendelijke groet,
Team de Stjelp M

Namens Dorpsbelang Baard,
Aukje Bergwerff M

PARKEER JE AUTO
NIET ZO KORT OP DE HOEK!

Schoorsteenvegersbedrijf Dijkstra,
Klaas Kooiker uit Grou is een
erkende firma, die na afloop van
het werk een certificaat afgeeft.
Hij komt al een flink aantal
jaren een dag hier in Baard om
de aangemelde schoorstenen
schoon te maken.
Doe je mee?
Hoe meer hoe liever, en bovendien
drukt dat natuurlijk de prijs.
Meld je dan aan vóór
29 september a.s. bij Pim
(tel. 06-40242372 of
pim.astro@gmail.com) en we
regelen snel een datum.
Groetjes, Pim
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Zo zie je
dat je met
een burgerinitiatief
veel kan
bereiken

Bijenflinterlinten
groot succes
Wie zaait....kan zeker oogsten in
Baard en omgeving.
In de vorige uitgave konden jullie
lezen wat de Bijflinterlintgroep voor
zaaiwerk heeft verricht. We kunnen
met trots zeggen dat het al een groot
succes is. Al vele complimenten hebben we mogen ontvangen van mensen uit Baard en omgeving.
Er zijn 125 volgers op facebook en
duizenden die het leuk vinden en ook
in verschillende kranten verschijnt
zo nu en dan een artikel, dat zorgt er
8

tevens voor dat we meer bekendheid
krijgen, dat is nou juist zo leuk. Het
zorgt voor een stukje bewustwording
van de natuur in je omgeving, waar
we allemaal zo zuinig mee om moeten gaan.
Dit alles gaat niet vanzelf, vele gesprekken over en weer met de gemeentes hebben ertoe geleid dat zij
meewerken aan het inzaaien. Er zijn
helaas op dat vlak wel wat steken laten vallen. Zo zijn er bermen die wij
handmatig hebben ingezaaid, een

paar weken later weer weggemaaid. Hierdoor onbegrip
van boze burgers en initiatiefnemers. Veelal is het onnodig het ingezaaide te maaien,
maar bij sommige bermen
wel. De bermen die veel Melde
en Zwart mosterdzaad hadden
ontnemen het licht voor de
andere ontkiemende planten,
als dat wordt gemaaid krijgen
de planten die meerderjarig
zijn de kans om volgend jaar
te groeien. We hopen dat het
volgend jaar weer prachtig
opkomt. Leeuwarden is op
het gebied van ecologisch
bermbeheer al heel actief, uiteindelijk zal dat beleid hier
worden doorgevoerd. Tot die
tijd proberen we voor 2018
het 'symbolische' bloemenlint
te voltooien en wijzen de gemeente erop dat er voor okto-

ber nog gezaaid moet worden
met meerderjarig zaad.
Zo zie je dat een burgerinitiatief veel kan bereiken, met als
resultaat dat we al maanden
kunnen genieten van steeds
een wisselende bloemenzee en
in de nazomer van de zonnebloemen op het veld. Er zijn
toeristen die foto's maken,
voor een kleine impressie aanschouw de foto's die ik zo nu
en dan maak. Naast de grote
varieteit aan bloemen heb ik al
9

vele grassen waargenomen. Ik
wil iedereen aanraden om er
met de avondzon eens te gaan
staan, zodat je zelf kunt zien
wat er allemaal bloeit, dat je
luistert naar alle insecten die
je hoort, de zwaluwen die zich
te goed doen aan alle insecten
en de vele vlinders die je ziet.
Daar wordt volgens mij iedereen vrolijk van.
Esther M
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Rampscenario
dreigt
voor
biljartclub

WetensBaardigheden
Baard
Bij schepen wordt het aangroeisel (wier, algen, mosselen of zeepokken) dat zich net onder de
waterlijn hecht ook wel baard genoemd.

Uitbater café ziet mogelijkheden voor restaurant

GeslaagdBaard

!
Doe de test
START

Ben je ouder

JA

dan 18?

nieuwe
biljartcub zoekt
De Baarder
iets voor jou?
leden. Is het
en je weet het!
Doe deze test

je bent nog
Jammer, maar de biljartclub.
voor
wat te jong
dus...
Nog even geduld

NEE

NEE

f van aard?

Ben je sportie

Hou je van wat
op zijn tijd?
gezelligheid

JA
Ben je van mening nd
dagavo
dat er op woens TV is?
de
geen bal op
JA

Onze dochter Baukje Lotte is in juni geslaagd voor de opleiding
apothekersassistente. Na een voltooide opleiding Mode/Maatkleding is
ze drie jaar geleden begonnen met deze opleiding. Het was een schot
in de roos, dit paste echt bij Baukje. Ze heeft er hard voor moeten werken maar het heeft zijn
vruchten afgeworpen, per 1 juli heeft ze een fulltime baan als apothekersassistente! Ze woont
met Peter en 2 katten in Leeuwarden.
Afgelopen juli heeft onze zoon Edzard na zijn Bachelor Bedrijfskunde zijn Master (Supply
Chain Management) aan de Rijksuniversiteit Groningen behaald. Edzard geniet eerst van een
welverdiende vakantie en zoekt dan werk in zijn vakgebied. Zolang
die job er nog niet is werkt hij bij de Poiesz als vrachtwagenchauffeur.
Edzard woont met Janine en hamster in Groningen.
Het spreekt voor zich dat wij trots zijn op onze kinderen.
Jurjen Koopal en Tine Buren M
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wel eens
Wil je er ook
it?
lekker tussenu

NEE
Wil je de laatste de
s uit
dorpsnieuwtje
horen,
eerste hand
uws
ipv via nepnie
op Facebook?

JA
Heb je het gevoel k
eigenlij
dat deze test
is?
complete onzin

NEE

JA

NEE

NEE

NEE

JA
JA

gd
Hou je van gemen
zowel
gezelschap,
als sexe?
qua leeftijd

dat
Vind je ook niet horea
lijke
we de plaatse
n?
moeten steune
JA

In het vorige nummer van de
Baarder Kat stond een test
waarmee de lezer kon bepalen of
een eventueel lidmaatschap van
de Baarder Biljartclub misschien wat voor hem/haar was.
Bedoeling van deze publicatie
was natuurlijk het werven van
nieuwe leden.
Navraag bij het bestuur van
de biljartclub leert echter dat
wat dit betreft de actie volkomen
geflopt is. Blijkbaar voldeed geen
enkele lezer aan het profiel dat
de club voor aspirant-leden had
opgesteld, want het aantal aanmeldingen was nihil.
Iemand die hier niet rouwig om
blijkt te zijn is de uitbater van het
café. Hij laat de redactie weten dat
'die anderhalve man en een paar-

NEE

JA

n?

Kun je biljarte

NEE

JA

EEN

KLEIN BEETJE

NIET!
ABSOLUUT

biljartclub!
kt voor onze
uitstek geschi
, Yne of Edzer.
test ben je bij
Wilma, Tseard
Volgens deze
nieuw lid bij
nmail.nl
snel aan als
faldens 12@kp
Meld je dus
mailtje naar:
Of stuur een

De test in het vorige
nummer van de
Baarder Kat. Daarmee kon de lezer er
achter komen of hij/
zij geschikt was voor
het lidmaatschap
van de Baarder
Biljartclub.
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dekop' op de biljartavond nauwelijks zoden aan de dijk zet, zakelijk
gezien. Als de biljartclub een
zachte dood sterft, kan hij mooi dat
biljart te koop zetten en een aantal
extra tafeltjes in het etablissement
kwijt. 'Dat betekent toch al snel
zo'n 30 tot 40 procent meer omzet.
Tel uit je winst!' zo vertelt hij.
De enige redding voor de biljartclub bestaat uit het alsnog binnenhalen van nieuwe leden. Een bijna
wanhopige voorzitter Wilma van
der Bij verzoekt ons dan ook om
dit in de Baarder Kat te vermelden:
Wordt lid van de Baarder Keu's!
Meld je aan als nieuw lid bij
Wilma, Tseard, Yne of Edzer.
Of stuur een mailtje naar:
faldens 12@kpnmail.nl
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16 september 16.00 uur op het parkeerterren:

Baard wederom op de kaart met

Open Baard Muziekfestival

Voor wie dat nog niet weet; ik ben een muziekliefhebber en dat in tamelijk brede zin van het woord. Wie
mijn collectie aan lp’s, cd’s en dvd’s bekijkt zal dat kunnen beamen. Wel met een zeer sterke link overigens
naar de geweldige tijd waarin ik opgroeide, de sixties.
Praat je over en luister je met me naar de diverse vormen, dan zijn we zo vele uren verder. In de keuze van
muziek herkent men de mens…

Maar genoeg gefilosofeerd, deze intro is
louter bedoeld om de aandacht te vestigen op het tweede Open Baard Muziekfestival, waar ik bijzonder verheugd
over ben. Het vindt plaats op zaterdag 16
september op het parkeerterrein. Vanaf
16.00 uur treden daar in nog nader te bepalen volgorde de volgende acts op.
Groovin Mollie: zes mans coverband
formatie die je wilt hebben in een café of
op je feest. Het repertoire gaat van soul
tot rock en bevat veel topnummers van
de jaren 60 tot nu. Ze garanderen een
spetterend feest met dansgarantie.
Electric Hollers: met z’n drieën vormen
ze een dynamische rauwe blues en rock
band, gevormd in Leeuwarden, die zich
laat inspireren door oude blues en classic
rock bands. Ze experimenteren binnen
een muziekvorm die je meesleept naar de
oude tijd en laten zien hoe ze met deze
12

Links:
Electric Hollers
Hieronder:
Njiske

invloeden juist de grenzen kunnen opzoeken.
Mike E White Band: gelegenheids vier
mans formatie van gitarist Mike de Wit,
die hier eerder succesvol optrad met de
groep Snake Dog. Ze beloven onvervalste
blues, temeer daar onze eigen Cobus de
zang en mondharmonica verzorgt.
Wiebe: drie mans formatie rondom het
fenomeen Wiebe Kaspers. Ze staan voor
toegankelijke speelse popmuziek met
Engels- en Friestalige teksten die hout
snijden.
Njiske: eveneens een trio. Njiske Hoekstra is de spil. Ze belooft een feestje met
muziek van onder andere Janis Joplin,

Johnny Cash, Beatles, Stones en CCR.
Ik weet uit ondervinding wat er bij
de totale organisatie van zo’n evenement komt kijken en hoe Jaap, Aggie
en Boyd daarbij hun nek uitsteken.
Daarom alleen al verdient dit gebeu-

ren een grote schare aan publiek. Er
wordt menigmaal geopperd: Baard op
de kaart. Een succesvol festival geeft
daar alleen maar meer glans aan.
Komme dus!
Aart M
13

De Baarder Kat - Jaargang 19 - nummer 3 - september 2017

De Baarder Kat - Jaargang 19 - nummer 3 - september 2017

Palingroken

Puur Baard: veel bezoekers en
heel erg gezellig

Z

aterdag 19 augustus is in Baard,
onder het concept PUUR
BAARD, voor de tweede keer het
Open kampioenschap Littenseradiel
Palingroken met Zomerfair gehouden.
Hoewel het midden in de zomervakantie was en er ’s middags sprake
was van een harde wind, en een fikse
regenbui, was de sfeer en temperatuur prima. Het aantal van 1500
bezoekers van vorig jaar, is zeker
geëvenaard!
We kunnen terugkijken op een
prachtige dag:
De vele vrijwilligers waren al vroeg
in touw met het klaarzetten van
de kramen. De markt had een nog
grotere verscheidenheid aan producten dan vorig jaar, waaronder kaas,
worst, ijs, delicatessen, schapenvachten, interieur artikelen, kleding en
brocante. Regelmatig zong het 35 (!)
man tellende shantykoor uit Leeuwarden hun zeemansrepertoire.
Op het parkeerterrein bij de brug
konden de 16 palingrokers vanaf

14

11.30 uur beginnen met het roken
van de meest ideale kweek- en wilde
paling, allen afkomstig uit het IJsselmeer. Iedere roker moet zich houden
aan een strak regelement (http://ielrikjenbaard.nl/reglement/) en heeft
zo zijn eigen –geheime- recept om de
beste kleur en lekkerste smaak aan
de paling te geven.
Een deskundige jury oordeelde
dat de paling van Roelof de Vries
uit Harlingen het beste was. Hier
proefden zij de ‘echte palingsmaak’.
De Rienster Rikkers 2 en 3 uit Rien
kregen de tweede en derde prijs. Het
prijzengeld van 450 euro was ook dit
jaar weer beschikbaar gesteld door
Cobus Prins. De commissie van de
Zomerfair kon twee pond paling
verloten die beschikbaar gesteld
waren door de winnaars van vorig
jaar: Eddy de Roos en De Rienster
Rikkers.
Van 14.00 uur tot 16.00 uur was de
viswedstrijd voor de jeugd van 4-12
jaar. Zij streden voor de prachtige
wisselbeker en prijzen. Deze waren
15
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dit jaar weer gemaakt én beschikbaar
gesteld door Douwe van der Weide
uit Rien.
Fedde Bouritius uit Húns ving de ene
vis na de andere -geen paling trouwens:-): 9 in totaal en won daarmee
de 1e prijs. De tweede prijs ging naar
Mirthe de Roo uit Baard. De derde
prijs won niemand, want alle andere
vissen zwommen langs de haakjes
van de kinderen.
Altijd weer merkwaardig hoe dit
werkt, als je zo dicht naast elkaar zit
te vissen en allemaal dezelfde hengel
en aas hebt! De kinderen mochten
de hengels mee naar huis nemen:
die waren beschikbaar gesteld door
speelgoed groothandel van der Meulen uit Sneek.
De sfeer onder de bezoekers, standhouders, vrijwilligers, palingrokers
en dorpsbewoners was geweldig. We
willen iedereen hiervoor hartelijk
bedanken. Mede namens jullie en de
sponsoren is het een geslaagd evenement geworden. Voor meer sfeerfoto’s kun je kijken op www. ielrikjenbaard.nl. of www.puurbaard.nl.
Volgend jaar willen we het evenement graag weer organiseren, maar
doen dit om verschillende redenen
wat eerder in het jaar: 7 of 14 juli
2018. De exacte datum wordt binnenkort bekend gemaakt.

16

Met vriendelijke groeten
namens de voltallige commissie
Palingroken
Ger Luyben, Aggie en
Cobus Prins, Paul de Buin,
Douwe van der Weide

‘My fair
ladies’
in Baard.

Viswedstrijd
Aart Kuyt
Foto’s
Wybo Walstra
Zomerfair
Sjoukje de Glee, Jikke Jorna,
Gert Zeijlemaker, Inge Dekker
M

O

p 19 augustus stond Baard in het
teken van het Open Fries Kampioenschap Palingroken. De palingrokers stonden opgesteld op het parkeerterrein, bij het
terrein van de Dekemastins-infoborden en
het zonnebloemenlandje.

tje aan de picknicktafel, genietend van de
veelkleurige en fleurige aanblik.
Hannah van Wijngaarden, Els van der
Wal en ik hebben een stand opgetuigd
met emmers vol veldbloemen, bloemen uit
de verschillende tuinen van Baard en bloemen uit de pluktuin van Oosterwierum.
Op zaterdagochtend hebben we boeketten
samengesteld en deze verkochten we voor
3 of 5 euro. Deze drie ‘my fair ladies’ hebben zo €100 opgehaald voor Dorpsbelang
Baard. Zo zit er alvast geld in het laadje
voor volgend jaar, als we in het voorjaar
het land weer willen inzaaien. Bloemen,
daar wordt een mens toch blij van!

Om te voorkomen dat er bezoekers de
zonnebloemen zouden gaan plukken, het
geheel geeft tenslotte de indruk van een
pluktuin, bedachten wij om zelf geplukte boeketten samen te stellen en deze te
verkopen voor het ‘goede doel’, nl. voor
het aanschaffen van zaad voor 2018. We
horen namelijk zoveel enthousiaste geluiden over het mooie landje, mensen lopen
erdoorheen, gaan zitten op de bank bij de
Informatie panelen of eten hun twaalfuur-

Aukje Bergwerff M
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Verslag tussenbijeen komst Dorpsbelang op 1 juni 2017
Om acht uur kon Aukje Bergwerff
23 leden en 4 bestuursleden welkom heten. Omdat Yvonne Keijer
is gestopt met haar secretariaatswerkzaamheden voor Dorpsbelang, neemt Els van der Wal als ad
interim het werk als secretaresse
over tot de volgende algemene
vergadering.

Gedicht
E- Mail.
Een vloek of een zegen,
die digitale haastigheid.
Je hebt geen zicht meer op je

Bij de uitnodiging van deze avond
was een enquêteformulier toegevoegd met als doel de behoefte
te peilen aan een “Stipepunt” in
het dorp. Een flink aantal mensen
heeft het formulier ingevuld en de
bereidheid om eventueel hulp te
bieden of een klein klusje te doen
voor een dorpsgenoot blijkt groot.

schrijven,
en wat er later dan nog mee
gebeurt.
Wat kan het je eigenlijk ook nog
schelen,
als er iemand straks om treurt.
Geen tijd je woorden af te wegen,
voor begrip of vriendelijkheid.
Je kunt eens even alles zeggen,
zonder weerwoord, dat is zo fijn,

Bij het punt verslag van het ambtelijk overleg komen de volgende zaken aan de orde: plaatsen
grasbeton in de hoek bij het
parkeerterrein en plaatsen haag
om parkeerterrein, onderhoud
Tongerbrêge, verkeer remmende
maatregelen, verpauperde woningen in het dorp en de problemen
bij de uitrit Binnenbuorren – Dekemawei door geparkeerde auto’s.
Esther de Croon vertelt de

En gelukkig zie je bij het lezen,
van de ontvanger ook niet de pijn.
Het kan zo ongelooflijk kwetsen,
zo'n onbezonnen SMS of mail.
Ze maken zoveel stuk bij tijden
en dat is niet zo 123 weer heel.
Hennie Marjew-Severein
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aanwezigen over het “bijenflinterlint”. Dit is een burgerinitiatief, ondersteund door
de Dorpsbelangen, dat gericht
is op het vergroten van de
biodiversiteit in het gebied
tussen Leeuwarden en Sneek.
Scholen in de regio worden
er bij betrokken; zo is door de
leerlingen van de Stjelp in het
kader van dit project een deel
van het Dekemalân ingezaaid.
Het initiatief kan gesteund
worden door particulieren
door de actie “adopteer een
meter bijenflinterlint”. Hierna
wordt bij het volgende punt
de stand van zaken van de
verschillende commissies
besproken.
Dan de grote verandering
voor onze dorpen in 2018: de
overgang van de gemeente
Littenseradiel naar de gemeente Leeuwarden. Om deze
overgang zo goed mogelijk te
laten verlopen hebben de 10
dorpen die overgaan naar de
gemeente Leeuwarden zich
verenigd in Nij Baarderadiel.
Op de bijeenkomsten zijn
al allerlei zaken aan de orde

geweest en het eerste succes,
het tegengaan van de aanleg
van een nieuwe weg tussen
Leeuwarden en Sneek, is
geboekt.
Ook mooie initiatieven worden door de 10 dorpen ondersteund zoals het viltproject
van Truus Huijbregts, waarin
kinderen van de verschillende
basisscholen werken aan een
gezamenlijk wandkleed dat
als welkomstcadeau aan de
gemeente Leeuwarden wordt
aangeboden.
Een belangrijke verandering
voor de dorpen is het subsidiebeleid van de gemeente
Leeuwarden. Er wordt geen
structurele subsidie verstrekt
aan sport- en cultuurverenigingen, maar hier tegenover
staat dat de dorpsbelangen
een veel hoger bedrag krijgen
en zorg dragen voor de
verdeling van het geld. Hier
zal Dorpsbelang een plan
voor moeten maken. Bij de
rondvraag komen o.a. de
volgende punten aan de orde:
inzamelen plastic, toeganke19

lijkheid van het pad langs de
trekweg voor hulpdiensten
door bijvoorbeeld een sleutel
van het hek in het café te
hebben en de actie “freon van
de Spulwike”.
Om 10.30 uur bedankt de
voorzitster iedereen voor de
inbreng en sluit de vergadering.
Het volledige verslag van
de tussenbijeenkomst zal
samen met het verslag van
de algemene vergadering aan
de leden worden gestuurd
voor de jaarvergadering.
De jaarvergadering van
Dorpsbelang is gepland op
donderdag 9 november 2017.
Dorpsbelang Baard M
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Baardfoto

Felix
Freonen

Baard is helemaal bij de tijd, want ook in ons dorp staat nu een
oplaadpaal voor elektrische auto’s.

Baardvlag

Ik ha in protte freonen. En it wurde
der ek hieltyd mear. Yn 'e regel sit ik
dêrom net gau om in praatsje ferlegen, der komt geregeld ris immen del
en by Cobus en Aggie moat ik der
altyd om tinke net mear op te sûpen
dan dat ik betelje. Ik ha in protte
freonen en dat is moai. Hoe 't dat
sa komt? Ryk bin ik net en in kreaze
jongkearel sil ik wol net mear wurde.
Ik wol leauwe dat it mear te krijen
hat mei it feit dat ik eins altyd mien
wat ik sis. Foardat ik lûd jou tink ik
earst wol efkes nei, je kinne immen
samar op it sear komme en dat is
lang net altyd nedich.
Foar skriuwen jildt dat ek, sy it dat
je dêr dan ek nochris rojaal oer neiprakkesearje kinne. En dat doch ik.
As ik in stikje foar jimme skriuw dan
sit dêr in protte tinkwurk êfter. It
begjint al mei it kiezen fan in ûnderwerp, dan tink ik nei oer de foarm, it
formulearjen. Skriuwe, lêze, skrasse.
Wer skriuwe, snoeie, oerlêze. As der
dan nei in protte wrotten stiet wat
ik fyn dat der stean moat dan kin it
noch wêze dat guon it net sa lêze.

Hijsen we volgend jaar met
z'n allen onze eigen vlag
tijdens de Merke?
De Baarder vlag is te bestellen
bij Cobus.
Het formaat van de vlag
is 150 x 100 cm en hij kost
€32,50. Indien het animo
groot is, wordt de prijs wellicht
lager. Meld je nu aan bij
Cobus (tel.:0517-234692 /
prinsofspain@hotmail.com)

20
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Dan nim ik my foar it tenei noch
better te dwaan. Ik ha in protte freonen, it wurde der ek hieltyd mear.
Sûnt we beskikke oer nije media
- facebook, twitter - rint it praten
en skriuwen mear en mear yn
inoar oer. Elke gedachte kin samar
buorkundich makke wurde, swart
op wyt foar in breed publyk. Dat it
foaral dan wichtich is om earst nei te
tinken ûntgiet minsken noch wolris.
Je sjogge it gesicht der net by, om dan
goed oer te bringen wat je bedoele
bliuwt in útdaging. Earst efkes neitinke, wier, it wurket. Sjoch mar nei
my, ik ha in protte freonen. Mar nei
dit stikje grif in pear minder.....

Felix
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Heel Baard bakt

Heerlijke cake met najaarsfruit

E

en nieuwe start van weer een nieuw schooljaar. Om de vakantie nog even te vieren een heerlijke cake met 'najaarsfruit'. Zo kunnen de bessen en bramen die nu geoogst worden mooi
gebruikt worden, maar je kunt er ook pruimen voor gebruiken. Het is een
recept dat ik meegenomen heb uit Oostenrijk.
Daar heet het recept Omas Beerenkuchen aus dem Reindl. Met wat
fantasie en een dot slagroom, waan je je in een heerlijk
berglandschap, waar je de bessen overal zelf kunt plukken...
maar goed eerst nog zelf maken, dus aan de slag!

22

Dit heb je nodig
• 290 gr bloem
• 1 eetl bakpoeder
• 250 gr roomboter
• 1 pakje vanillesuiker
• geraspte schil van een bio citroen
• 180 gr poedersuiker
• snuf zout en kaneel
• 4 eieren
• 150 gr zure room
• 250 gr gemixte bessen, framboos,
braam etc
• voor de versiering nog wat bessen en
wat citroenmelisse

In het midden van de oven bakken tot de
cake gaar is, daar komt het fingerspitzen
gevoel bij kijken, want als het fruit veel
vocht bevat kan het wat langer duren. Ik
zou zeggen zo'n 40 minuutjes. Kijk dan of
het gaar is met behulp van een prikker.
Nu geduld hebben en af laten koelen,
echt waar dan smaakt het veel beter dan
wanneer het nog heel warm is. Mooi
versieren met nog wat bessen en groen, of
wat poedersuiker.
En dan...aanvallen!

Verwarm de oven op 160 graden
Gebruik voor de bakvorm een ovenschaal
van ongeveer 40 x 20 cm en vet deze in.
Boter met citroenschil, vanillesuiker, poedersuiker, zout en kaneel goed schuimig
kloppen.
Een voor een de eieren toevoegen en
mixen tot het is opgenomen.
Dan de zure room toevoegen en even goed
roeren. Vervolgens de bloem met bakpoeder er in gedeeltes bij zeven en er doorheen spatelen. Nu niet meer mixen!
Het fruit over de bodem van de bakvorm
verdelen en het beslag erover scheppen.

23

Esther M
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treft het behoud van ‘hun eigenheid’.
• Een cadeau dat Leeuwarden wijst op de landschappelijke waarden van de toegevoegde gebieden.
• Een cadeau dat een mooie toekomst voor de
nieuw gevormde eenheid symboliseert.

kunnen zien met Eva’s schapen. Ze weten nu
dat de wol van het schaap elk jaar wordt gekortwiekt en daarna weer net zo lang aangroeit tot
het opnieuw wordt geknipt.
Truus Huijbregts is een of meerdere keren bij elk
van de 6 scholen langs gegaan om de kinderen
kennis te laten maken met het vilten van losse
wolharen. Zij heeft een versgeschoren vacht
meegenomen en de kinderen aan de hand daarvan verteld over het schoonmaken, kammen en
verven van de wol. Ook heeft ze verteld over het
viltproces, over hoe het kan dat losse wolharen
samen een dekentje worden.

Dat cadeau wordt een kunstwerk waaraan sinds
mei 2017 wordt gewerkt.
Het kunstwerk zal bestaan uit 10 puzzelstukken,
elk in de vorm van een dorp. Deze puzzelstukken visualiseren de eenheid tussen de plattelandsdorpen.

Leeuwarden krijgt
veel moois cadeau
Truus Huijbregts laat de kinderen voelen aan een schapevacht

'Leeuwarden krijgt veel moois cadeau' is een kunstviltproject van en door leerlingen van de basisscholen uit
de 10 dorpen van Nij Baarderadiel: Baard, Easterlittens,
Weidum, Mantgum, Hilaard, Húns, Leons, Jorwerd, Jellum en Bears, en kunstenaar Truus Huijbregts.
Begin 2018 houdt de gemeente Littenseradiel op te bestaan. Bij de geplande herindeling van de gemeente
zullen 10 dorpen worden toegevoegd
aan de gemeente Leeuwarden.
De inwoners van de 10 dorpen zien
de voordelen én de nadelen van deze
herindeling. Ze hopen van harte dat
24

‘het grote Leeuwarden’ inziet dat het
feitelijk een groot cadeau in de schoot
geworpen krijgt: al dat groen, al die
mooie dorpjes. Daar mag een grote
stad zuinig op zijn. Dit ‘geschenk’ is
een aanwinst voor de stad. Leeuwarden krijgt heel veel moois cadeau.
Om deze gedachte te onderstrepen
bieden de inwoners van de 10 dorpen
Leeuwarden nóg een cadeau aan.
• Een cadeau dat symbool staat voor
de 10 dorpen.
• Een cadeau dat de wens uitdrukt
van deze 10 dorpen, voor wat be-

De 10 kunstwerken (die samen het grote kunstwerk gaan vormen) worden gemaakt door basisschoolleerlingen uit de 10 dorpen onder leiding
van viltkunstenaar Truus Huijbregts uit Baard.
Immers: kinderen hebben de toekomst. Zij
ondervinden straks de gevolgen van de herindeling: leven zij nog in een (groene) omgeving
vergelijkbaar met die van nu?
Door kinderen bij het tot stand komen van het
kunstwerk te betrekken, maak je ze ook bewuster van hun unieke woonomgeving.

Daarna is Truus met de kinderen aan het werk
gegaan en hebben zij zelf ervaren hoe wolvilten
in zijn werk gaat. Op de ene school is het vilten wat beter gelukt dan op de andere, vaak ook
door de verschillende omstandigheden. Maar in
ieder geval heeft elk kind een schilderijtje van
vilt kunnen maken.
In de laatste weken van het schooljaar hebben
alle kinderen van de groepen 1 t/m 7 een tekening gemaakt van een onderwerp dat zij buiten,
in het veld, tegen zouden kunnen komen.

De afgelopen maanden hebben zo’n 370 kinderen van 6 basisscholen herder Eva Brouwer met
haar schapen ontmoet en gezien waar de wol
vandaan komt. De kinderen hebben gevoeld
en geroken aan de wol, dat vonden sommigen
beste een beetje eng. Herder Eva heeft veel verteld over haar schapen, o.a. waar haar schapen
wonen en wat ze eten. Ook heeft ze de kinderen laten zien hoe haar hond op de schapen past
en ze bij elkaar drijft. Via een filmpje hebben
de kinderen de schaapsscheerder aan het werk

De 8ste-groepers van elke school hebben de tekeningen gejureerd. Zij hebben uit de tekeningen van hun school 3 winnende tekeningen gekozen. De winnaars hebben elk een klein prijsje
gekregen. Zes van de winnende tekeningen
zullen worden gebruikt als ontwerp voor onderdelen van het kunst-viltproject. Hiermee gaan
Truus en de kinderen in de herfst aan de slag.
M
25
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inds 16 juni 2017 is ons dorp een
heus monument rijker. Op die
dag werd het Dekemastins Memorial onthuld, de info panelen waarop
de strijd vermeld wordt tussen de
Schieringers en de Vetkopers, de rol
van de vredelievende Juw Dekema.

Er stond een harde wind! Die was zo
stevig dat de blokfluit van Martijn
nauwelijks hoorbaar was en bij het
zingen van het Friese volkslied heeft
Aart Kuijt met luide stem de melodie
gezongen, zodat iedereen het lied mee
kon zingen. Een plechtig moment.

Deze panelen waren in Fries pakpapier ingepakt en de leider van de opgravingen uit 1989, amateur archeoloog Jaap Scheffer, mocht samen met
twee schoolkinderen die in de huid
van Juw Dekema en diens echtgenote Cathryn waren gekropen het lint
doorknippen en de panelen uitpakken.
Elisa de Roo en Tjitte Reitsma waren
de statige vervangers van deze oude
Friese adel. Het onderwijzersteam
van de Stjelp had op originele wijze
stoelen versierd zodat het echte zetels waren geworden en ook waren
er krijgslieden aanwezig ter bescherming van de Dekema’s. Het zag er
fleurig en indrukwekkend uit.

Jaap Scheffer heeft de schoolkinderen
ook nog toegesproken en verteld hoe
zo’n opgraving verliep in 1989. Voor
de toegestroomde belangstellenden
ook een leermomentje. Daarna was
er een versnapering in het café van
Baard, drinken en iets lekkers en
speelde Martijn toch nog haar stuk
middeleeuwse fluitmuziek.

De vlag met daarop het wapen van
het geslacht Dekema- twee goudgele Franse lelies- werd in top van de
vlaggenmast gehesen en…vloog toen
weg! Hij zat aan de onderkant niet
goed vast. Paniek. Later werd hij wel
goed bevestigd en heeft de vlag fier
gewapperd.

26

Feestelijke onthulling
Dekemastins Memorial
de burendag geplaatst. En er moeten
nog folders komen die bij de VVV
kunnen liggen.
Maar dankzij de Dekemastins commissie is dit plan toch maar mooi gerealiseerd-waarvoor Dorpsbelang zijn
hartelijke dank uitspreekt- en is ons
dorp een heus monument rijker! M

Boven op de overloop van het
dorpshuis staan de opgegraven voorwerpen in een prachtige vitrinekast
die uit het gemeentehuis van Wommels komt. Officieel in bruikleen.
Best indrukwekkend als je ziet dat de
opgravingen nog zulke gave voorwerpen hebben opgeleverd.
In het laatste Ledenmagazine van de
RABO bank staan prachtige foto’s van
de onthulling. Wij mochten nog €500
ontvangen uit het coöperatie fonds.
Al met al zal er een kleine reserve
overblijven voor onderhoud. En we
rekenen op vrijwilligers, die het terrein willen blijven verzorgen. De
naamborden aan de weg worden op

27
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BjusterBaardlik

WIKIPEDIA OVER DE WONDERBOOM:

Wonderboom in Baard
Vooropgesteld, ik ben geen
tuinman; verre van dat zelfs.
Zie het onderhouden van een
onkruidvrij terras met daarop
de bakken met planten nog
steeds als een noodzakelijk
kwaad. Lang leve het heide
voortuintje;
behoeft
bijna geen onderhoud!
Hoe anders is het bij
mijn buren Hans en
Yvonne. Beide gezegend
met zeer groene vingers,
liefde en kennis van alles wat bloeit en dus dito
tuin. Gelukkig mag ik
daar “gepast”op speculeren. In het vroege voorjaar gaan we naar Witmarsum. Zij zoeken uit
wat voor mij geschikt
is, hoef alleen nog maar
te betalen en ze planten
het ook nog eens voor
me… De canna’s in
hun voor- en achtertuin
oogsten al jaren verbazing en bewondering
van wie er ook langs komt.
Maar dan plotseling groeit er
een exoot in meervoud. Ziehier het verhaal van Hans, opgetekend door Yvonne.

Precies een jaar geleden werd
ik aangesproken door Margot
Wiersma met de mededeling
"Kom eens mee, want ik heb
iets moois in de tuin". Bij aankomst stond daar een prachtige plant met grote roodbruine

stervormige bladeren. "Het
is een Wonderboom", zei ze.
Waarop ik zei: "Nog nooit van
gehoord!" Maar ik had wel direct interesse in deze plant. In
28

het voorjaar kwam Margot
wederom aan de deur met
een handje gruis van de plant
en vroeg of hier ook zaden in
zaten. Dat was niet het geval.
Ze wist mij te vertellen dat de
zaden op internet te bestellen
waren, waarna ik aanbood om dit te doen
voor zowel haar als mijzelf. Binnen een week
stonden de vijf zaden
in een potje, nadat deze
waren ingeweekt waardoor de ontkieming
sneller zou verlopen.
Na drie weken stonden
de plantjes ongeveer 15
centimeter boven de
grond. Half mei zijn ze
uitgeplant in het stukje grond tussen Aart en
Hans, zodat we er beiden van konden genieten. Deze plant wordt
wonderboom genoemd
omdat er in een zeer
snel tempo uit een zaadje een enorme plant groeit. De
inmiddels grote plant (boom)
heeft al een storm overleefd en
staat in volle glorie te pronken
met een hoogte van bijna 3

meter. Ronald van Giessen wist te vertellen dat
het een Ricinus was en dat
er olie uit de zaden wordt
geperst (de zogenaamde
wonderolie).
Informatie op internet
vertelt ons dat de Latijnse naam Ricinus, teek
betekent. Inderdaad, de
zaden lijken op teken. In
de tropen kan deze boom
doorgroeien tot 15 meter
en is dan ook meerjarig.
Helaas is hij hier in Nederland niet bestand tegen
kou en vorst en zal in de
winter het lootje leggen.
Voor de geïnteresseerden
staat hiernaast een exacte
beschrijving en totdat de
rayonhoofden bij elkaar
komen valt hij nog steeds
te bewonderen in de tuin
van Hans en Yvonne.
Aart M

De wonderboom of wonderolieboom (Ricinus communis) is een
snelgroeiende tropische plant, die
buiten de tropen kruidachtig is.
In de tropen kan de plant na enkele
jaren een hoogte tot 13 meter
bereiken en heeft dan een verhoute
stengel die op een stam lijkt. De
vrucht wordt wonderboon genoemd hoewel de plant niet tot
de vlinderbloemenfamilie behoort
(zoals de gewone boon) maar
tot de wolfsmelkfamilie (Euphorbiaceae). Uit wonderbonen
wordt wonderolie geperst. De
overblijvende pulp wordt wel als
veevoeder gebruikt maar bevat het
zeer sterke gif ricine dat eerst door
een langdurige hittebehandeling
onschadelijk moet worden gemaakt.
Uit de overgebleven resten worden
ook wel meststoffen gemaakt die
in biologische teeltwijzen gebruikt
worden.
Wonderbonen zijn erg giftig. Voor
kinderen kan de consumptie van vijf
à zes zaden al dodelijk zijn terwijl
de dodelijke dosis voor volwassenen
15 à 20 bonen is.
De naam Ricinus is het Latijnse woord voor teek; dit waarschijnlijk omdat de bonen een patroon
hebben en aan een kant een
bobbeltje vertonen waardoor zij op
bepaalde teken lijken. In de middeleeuwen heeft iemand aan Ricinus
communisde naam christuspalm
(Palma Christi) gegeven maar
niemand weet waarom. Het kan
symbolisch zijn maar het kan ook
29

zijn omdat men Ricinus voor vele
doeleinden gebruikte en de beoogde resultaten wonderbaarlijk waren.
Hoewel de plant waarschijnlijk uit
Oost-Afrika stamt is hij tegenwoordig wereldwijd verspreid. De plant
is vaak te vinden op braakliggend
terrein en in de buurt van spoorwegen. Hij wordt ook vaak decoratief
toegepast in parken.
Wonderolie wordt al heel lang door
de mens gebruikt. Wonderbonen
zijn aangetroffen in Egyptische tomben uit 4000 v.Chr. en het gebruik
van wonderolie, onder andere
als lampolie, werd beschreven
door Griekse reizigers, onder
wie Herodotos. In India is de olie
al minstens sinds 2000 v.Chr. in
gebruik als lampolie en laxeermiddel en ook in China wordt zij
al eeuwen gebruikt, voornamelijk
medicinaal. Het zou vroeger ook
gebruikt zijn als weeënopwekkend
middel.[bron?]
Hoewel er slechts één soort wonderboom is, is er een veelheid aan
verschijningsvormen; naast kleine
planten komen ook dwergtypen
voor die als eenjarige plant worden
gekweekt. Verder is er een enorme
verscheidenheid in bladvorm en
-kleur wat tot de teelt als sierplant
heeft bijgedragen.
De wereldwijde productie van
wonderbonen ligt op ongeveer 1
miljoen ton per jaar. De belangrijkste producenten bevinden zich in
India, China, Brazilië en de voormalige Sovjet-Unie. Er zijn ook een
aantal actieve kweekprogramma's.
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dus opgave is nodig:
ds.jvdvelden@planet.nl
of 0517235659.
Welkom vanaf 15.30 uur, ontvangst
met koffie/thee en lekkers en na afloop hapje en drankje. De toegang is
gratis.

Van Speijksextet en
Hermine Sterringa (viool) in de
Mennistetsjerke te Baard
Huisconcert
zondag 8 oktober om 16.00 uur
Toegang gratis
Het belooft een afwisselende muzikale middag te worden in het sfeervolle
kerkje/annex woonhuis te Baard waar
het Van Speijksextet met dit keer als
gast Hermine Sterringa (viool) in
gevarieerde bezettingen in ongeveer
een uur, een aantal hoogtepunten uit
de kamermuziek zal vertolken.
De musici zullen de stukken steeds
kort even toelichten, zodat u niets
ontgaat.
Droom even weg bij het trio van Rei30

necke, de prachtige sonatine (D384)
voor viool en piano van Schubert, en
delen uit werken van Beethoven, Reicha, Kummer.
In de volle bezetting, maar dan zonder viool sluiten we af met delen uit
sextet van Francis Poulenc en Paul
Juon. Kortom, voor liefhebbers door
liefhebbers.
In de kerk is plaats voor 40 gasten,

Over het Van Speijksextet
Het Van Speijksextet is opgericht in
2014 en genoemd naar zeeheld Jan
van Speijk. Het ensemble bestaat uit
Jan Timmer (piano), Marijnke de
Jong (fluit), Joliene Verbeek (hobo),
Richard Braakenburg(klarinet), Ton
van Tubergen (hoorn) en Marceline
Blangé (fagot).
In 2014 heeft het Van Speijksextet
het Sextuor voor piano en blaaskwintet van de Nederlandse componist
Leo Smit (1900-1943) uitgevoerd in
Weikersheim (Duitsland) en in Den
Haag. Voorjaar 2016 trad het ensemble op in de serie Tonen van Toppers in het Rietveld Theater in Delft.
Daar klonk het Divertimento voor
piano en blaaskwintet (1913) van de
Russisch/Zwitserse componist Paul
Juon. Op het repertoire staan verder
het sextet (1956) van Gordon Jacob
en het Sextuor van Francis Poulenc
(1932-1989). Het Van Speijksextet
heeft in 2014 deelgenomen aan een
kamermuziekcursus in Duitsland en
in 2016 aan een masterclass door leden van rietkwintet Calefax.

De Helena’s
Wij schrijven dit nog voor onze vakantie. Maar
we lezen het pas na onze vakantie.
Vreemd maar waar. Dus we hopen dat iedereen
een fijne vakantie heeft gehad met uiteraard
mooi weer.
Wat nog meer vreemd is:
Dat de meeste mensen denken dat de doe-middag een soos is en DAT IS NIET HET GEVAL.
Nogmaals de DOE-MIDDAG is voor iedereen
boven de 20 jaar.
We knutselen, spelen spelletjes, maken uitstapjes, organiseren workshops en alles wat op ons
pad komt.
Ook ideeën zijn van harte welkom.
Ons motto: hoe meer mensen hoe meer vreugd.
En wat dachten jullie van de koffiemorgen?
Alleen voor oudere mensen? Welnee het is voor
iedereen boven de 20 jaar.
En de oudste mensen zijn soms jonger dan de
jongste mensen.
Dus stap over de drempel van Café Baard en
kom bij ons, om gezellig samen te zijn.
Iedere eerste donderdag van de maand
om 10.30 uur koffie morgen.
Iedere derde dinsdag van de maand
om 14.00 uur doe-middag.
Groetjes van de
Helena's!
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Als redactie van de Baarder kat
konden en wilden we er niet aan
voorbij gaan en dus hebben we de
drie jongens geïnterviewd.

stand ingehaald maar de tegenpartij
was helaas sterker. Bolsward werd de
uiteindelijke winnaar van de Freule
2017.

Hoe vaak trainen jullie?

Wie is de beste van jullie?

Op de donderdagavond van april
tot september op de kaatsschool in
Arum.
(hier word je voor gevraagd)
Daarnaast de reguliere wedstrijden
en natuurlijk vaak even kaatsen op'e
Kamp in Baard.

Aan welke eisen moet je voldoen
om mee te mogen doen aan de
Freule?

Je moet tussen de 14 en 17 jaar zijn
(hoewel Geert 13 is mocht hij toch
meedoen)
Minimaal twee jongens uit één dorp
Minimaal 26 meter kunnen slaan

Het Baarder partuur met hun coaches

Freule 2017
3e plek voor partuur Baard
Op woensdag 9 augustus schrijft
Baard na 55 jaar weer geschiedenis!
Geert Reitsma, Durk Hoogma en Stefan van der Meer worden 3de tijdens
de 115de Freule in Wommels.
Er doen die dag 53 parturen mee. In
de 1ste omloop speelt Baard tegen
Ferwert en wint deze partij (5-2 6-4).
32

Het team van Goutum verslaan ze in
de 2de omloop (5-1 6-2). In de 3de
omloop nemen ze het op tegen Minnertsga en ook deze winnen ze (2-5
4-6) en in de 4de omloop is Arum
aan de beurt en je raadt het al, deze
winnen ze ook (3-5 6-6)!
Dan de halve finale, de tegenpartij
is het partuur van Bolsward. Helaas
verliezen ze deze wedstrijd maar
jongens wat hebben jullie het goed
gedaan!! Geert, Durk en Stefan gefeliciteerd met het behalen van deze
3de plaats! SUPER!

Hoe hebben jullie de dag ervaren?

We waren best zenuwachtig maar
gingen er wel voor en nadat we
Goutum hadden verslagen kregen
we de spirit helemaal te pakken.
Hoewel Stefan die dag 40 graden
koorts had, 45 minuten bij de EHBO
was geweest, volgestopt werd met
ibuprofen en hoorde dat Arum van
Dronrijp (één van de favorieten)
had gewonnen was het hek van de
dam! Nu zat er echt een kans in...
In de spannende halve finale tegen
Bolsward hebben we onze achter-

Unaniem wordt Stefan genoemd.
Stefan "verontschuldigd" zich direct
en geeft aan dat hij ook de oudste
is, 17 (voor hem helaas geen Freule
meer).
"Poets Geert ook niet uit", aldus
Stefan en Durk. Met zijn leeftijd (13)
heeft hij het goed gedaan en Durk
(16), heeft die dag ook alles gegeven!

Is Bolsward de terechte winnaar?
Unaniem zijn ze het hierover eens.
Hoewel zij natuurlijk de villa van
de Freule graag naar Baard hadden
willen meenemen. Nu kregen ze

Aan supporters geen gebrek
33

Lees verder >>>
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alle drie een prachtig horloge met
inscriptie.

Wat vonden jullie van
de (Baarder) supporters?

Durk: "de supporters van het team
van Anjum zou met bussen vol
komen." Dat bleken achteraf Baarders
te zijn en er kwamen er gedurende de
dag steeds meer bij. Het Baarder partuur vond dit super, zoveel support!

Dorpshuis/café
opgefrist
Dankzij hulp van vrijwilligers

Volgend jaar weer meedoen aan de
Freule?
Ja, dan met Klaas Gerrit Meulenaar

Geert, Durk en Stefan bedankt voor
dit interview en veel succes met jullie
kaats carrière. Wij hebben alweer zin
in woensdag 8 augustus 2018, de 116e
Freule!
Eind mei, begin juni is het dorphuis/café Baard buitenom
opnieuw geschilderd. De woning van Cobus en Aggie is ook
meteen meegenomen. Het was best nog veel werk, maar met
behulp van vrijwilligers was de klus voor de Baarder merke
geklaard.
De muren zijn schoongemaakt, geschuurd en eventuele
scheuren zijn gevuld en vervolgens opnieuw geschilderd. Zoals iedereen kan zien, ziet het er weer fris uit. Zonder hulp
van deze mannen en vrouw was het ons niet gelukt!
Pim Astro, Tjitte Anema, Ronald vd Giessen, Gerrit Meulenaar, Klaas vd Wal, Jappie Karsten, Dorothea Deelstra, allemaal hartelijk bedankt voor jullie inzet. Eppie, bedankt voor
je adviezen.
Bestuur Stichting Dorpshuis M
34
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Win mooie prijzen
in de Friese Energiecompetitie
Dit najaar zal netwerkbedrijf Liander
u benaderen voor de plaatsing van een
zogenaamde slimme meter.
Aan deze actie is een energiecompetitie
gekoppeld, o.a. in het kader van Culturele
Hoofdstad 2018 en Duurzame Energie.
Van de 16 voor de competitie geselecteerde dorpen liggen er 9 in de Greidhoeke en
vallen binnen het Grieneko werkgebied.
Plaatsing van de slimme meter is niet verplicht maar het geeft u wel meer inzicht
in uw energieverbruik. Hoeveel kunt u
besparen en hoeveel besparing levert dat
op voor uw dorp? Dat is meer dan u denkt
en zet echt zoden aan de dijk als u daar
met uw hele dorp aan werkt.
Wie weet wint u een mooie prijs!
De energiecompetitie maakt gebruik van
de gegevens van de geplaatste slimme
meters. Na plaatsing van de meters krijgt
u op informatieavonden nog slimme tips
om extra te besparen op uw energieverbruik. De prijzen zijn namelijk niet alleen
voor het dorp dat het meeste energie
bespaart, maar ook voor individuele huishoudens zijn er duurzame prijzen.
Doet u mee?
Energie besparen is leuk!
Voor 2 dorpen die procentueel de meeste
energie besparen zijn er 2 sunflowers te
36

winnen – dat betekent 18 m² aan zonnepanelen in de vorm van een ‘slimme’
bloem die zich richt naar de zon.
Wilt u meer weten over de Friese energiecompetitie en de wijze waarop Grieneko
hierbij betrokken is?
www.energybattlefriesland.nl
Voor informatie over Fossylfrij Fryslân en
Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 :
www.fossylfrijfryslan.frl en
www.leeuwarden2018.nl
Over Ús Koöperaasje, de koepelorganisatie van alle energiecoöperaties in Friesland
waar ook Grieneko bij hoort :
www.uskooperaasje.nl en voor zoveel mogelijk lokaal geproduceerde ‘donker’groene
energie tegen concurrerende prijs:
www.noordelijklokaalduurzaam.nl

Berichten uit de dokterspraktijk
Geachte lezers van ‘Berichten uit de
dokterspraktijk’,
In het ledenblad van de Landelijke Huisartsen Vereniging ‘de Dokter’ van juni j.l.
stond een opiniërend stukje van de voorzitter van de LHV, mevrouw Ella Kalsbeek,
dat ik graag met u wil delen.
Het komt namelijk vaak voor dat wij ons
als huisartsen-in-het-veld niet of nauwelijks gesteund voelen door de vereniging
die juist onze belangen zou moeten behartigen. Dit keer knipperden wij tweemaal
met onze ogen: een positieve column over
de apotheekhoudende huisarts, onder de
kop: Ouderwets of modern?
Ik citeer hier mevrouw Kalsbeek: “Vrijwel
zonder uitzondering hebben apotheek-

Het beeld dat ik van deze beroepsgroep
heb gekregen bestaat uit twee hoofdlijnen. Enerzijds de overtuiging en bezieling
waarmee deze huisartsen praktijk houden:
“de lijnen zijn kort”, “de patiënt is echt bekend en dit maakt de medicatiebewaking
makkelijker en beter”, en “er is meer kennis
dan bij een gewone huisarts”. Eigenlijk zijn
ze er voorstander van dat iedere huisarts
een (kleine) apotheek zou moeten hebben.
Anderzijds ervaren veel apotheekhouLees verder op de volgende pagina

Aankondiging ledenvergadering Grieneko de
lokale energie coöperatie in de Greidhoeke

Aankondiging
ledenvergadering
Grieneko

houdende huisartsen hun praktijk op het
platteland, vaak in relatief dun bevolkte gebieden. Als er al een idee zou bestaan over
‘de echte dorpsdokter’ dan komen de apotheekhoudenden daar denk ik het dichtst
bij in de buurt.

Dinsdag 26 september aanvang 19.30
Plaats: Bovenzaal Café Baard
Als lid van Grieneko bent u van harte welkom
op onze ledenvergadering. Ongeveer een week
voor de vergadering sturen wij u per mail de
definitieve agenda en bijbehorende stukken.
In elk geval komt op de agenda:

• Fin. verslag 2015/2016
• Samenstelling bestuur/nieuwe leden
• Uitbreiding werkgebied?
• Plannen 2018
• Zonnepanelen collectief
• Nul op de meter woningen
• Energybattle na plaatsing slimme meter
De vergadering zal niet lang duren. Om 20.30 is
er overleg met de deelnemers aan de ‘nul op de
meter’ actie.
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dende huisartsen ook de druk van de
bureaucratie die zich bijvoorbeeld uit
in het preferentiebeleid dat door de
zorgverzekeraars gevoerd wordt. Deskundige apothekersassistenten zijn onmisbaar, ook in de huisartsapotheken.
Zoals vroeger, dat mevrouw Dokter
de apotheek er ‘even’ bijdeed, dat is in
deze tijd ondenkbaar en zelfs onwenselijk. Ook de huisartsapotheken zijn
geprofessionaliseerd en dienen zich
jaarlijks de certificeren.
De voorlopige balans opmakend lijkt
er voor de apotheekhoudenden geen
twijfel: deze manier van werken moet
(kunnen)blijven bestaan. Desondanks
zie je dat deze groep afneemt, de overheid stelt steeds meer eisen aan kwaliteit en in de opleiding tot huisarts
wordt er nauwelijks aandacht besteed
aan dit aspect van het vak. Gaat het dus
aflopen met deze apotheekhoudende
praktijken? Dat zou toch heel jammer
zijn.
Want er zijn ook grote kansen. Zo zitten ze vaak in krimpgebieden waar de
leefbaarheid onder druk staat. Dan
vormt deze groep huisartsen een fundament voor de gezondheidszorg in
die dorpen. Dat zouden toch ook de
zorgverzekeraars en de overheid moeten koesteren! Ik denk dat de apotheekhoudende huisarts dus wel degelijk toekomst heeft en deze heeft ook
nog iets heel moderns: als iemand de
38

patiënt integrale zorg kan aanbieden,
dan is hij/zij het wel.” Aldus Ella.
U zult het na het lezen van dit stukje
met mij eens zijn: mevrouw Kalsbeek
heeft het over ons!
En daarmee bedoel ik niet specifiek
onze apotheekhoudende praktijk, maar
wel waar wij voor staan in de Greidhoeke.
En wij zijn helemáál niet ouderwets,
wij zijn modern. Onze HAGRO is
laatst uitgeroepen tot Best Practice
van Friesland. (Wij maken deel uit
van een groep praktijken uit Makkum,
Witmarsum, Wommels, Easterein en
Winsum). Ook daarom ervaren wij
de woorden van mevrouw Kalsbeek als
een opsteker! En u kunt zich intussen
verzekerd weten van moderne, dus optimale zorg.

hun zomerverlof. De deuren van de
praktijk gingen niet dicht, noch van de
apotheek. Hooguit was er in de zomer
periode in Mantgum geen ophalen van
de medicijnen mogelijk. In Winsum
kon u echter altijd terecht en is er gewoon doorgewerkt.
Ook buiten het gebouw is gewerkt aan
het plein voor de praktijk en is ‘de loper
voor u uitgelegd’. Voor uw fiets is een
slag in het wiel verleden tijd, er staan
nu mooie fietssteunen. We wensen niet
alleen (sommigen van) onze medewerkers maar ook u een heel mooie (na-)
zomer toe!
Namens ons team,
Aukje Bergwerff- de Boer M

Maar dat het ook buiten onze schuld
anders kan lopen hebben we recent
aan den lijve kunnen ondervinden.
De groothandel wijzigde zijn computerprogramma waardoor bestellingen
niet of nauwelijks afgeleverd konden
worden. Grote paniek, we konden onze
patiënten niet voorzien, velen moesten
naar de spoedapotheek in Leeuwarden.
Dankzij de grote inzet van ons personeel zijn calamiteiten voorkomen,
maar dat het stress opleverde kunt u
zich voorstellen. Ook dan betaalt gekwalificeerd personeel zich uit! Nu
loopt de apotheek weer aardig op schema, en konden de dames genieten van
39
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Baard
Rockt
echt!

Het mooiste vinden wij dat het dorp
tijdens deze dagen oprecht "voor elkaar, met elkaar" uitstraalt, iedereen
helpt mee en zet zich in. Dus onze
dank is groot aan iedereen en we
hebben nu al zin in het volgende jaar.
Heel misschien komt er nog wel een
"pre Merke feestje" maar dat horen
jullie t.z.t. natuurlijk.

Terugblik Merke 2017

Twee weken na de Merke zat het merkebestuur
nog schor en uitgeput aan de "evaluatie BBQ"
bij Sander. We konden niet anders concluderen dat het wederom een ontzettende gezellige
Merke was. Ja, het kinderkaatsen viel wat in het
water en sommige dingen kunnen altijd beter.

We hebben daarom heel professioneel een verbeterlijst(je) gemaakt, zo maken we de Merke
hopelijk elk jaar nog leuker en beter.....

Groet van de bijgekomen Merke
Comissie: Sander, Renzo, Ronald en
Jeroen M

Maar als je dan de foto's terugziet zien we
alleen maar lachende inwoners van Baard. Daar
gaat het toch allemaal om ;-) Ik noem zomaar
even wat dingen die ons bijgebleven zijn, de
volwassenen en kids op de Twister, de ontzettende gezellige zaterdagmiddag (ping, pong)
met Sytse Haijma, de altijd zinderende Petjebal
finale en de mooie puzzelrit etc etc. We kunnen
zo wel even doorgaan...dus geniet nog even na
van de foto's, we zijn al weer aan het plannen
voor de volgende Merke.
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stichtingen, verenigingen, commissies en clubs van Baard voor
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stukken, oproepen en redactionele artikelen, verzameld in een
onafhankelijke krant.Kopij hiervoor dient het liefst vier weken
voor de verschijningsdatum te worden ingeleverd bij voorkeur
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belangstellenden kunnen zich abonneren voor € 6,- per jaar, incl.
verzendkosten. De Baarder Kat is ook digitaal te lezen. U gaat
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aangeleverde kopij en zij behoudt zich het recht voor deze te
redigeren en zonodig in te korten.
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Baardata
Zat. 16 sept.

16.00 u

Open Baard Muziekfestival

Aggie, Boyd en Cobus

Parkeerpl. en Café Baard

Zat. 16 sept.

Weekend

De oudpapiercontainer staat
er weer

Ver. van Dorpsbelang

Parkeerplaats bij de brug

Din. 19 sept.

14.00 u

Doe middag

Act. Comm. “de Helena’s”

Café Baard

Zat. 23 sept.

Hele
dag?

Oogst Pluk Burendag

Ver. van Dorpsbelang

in Baard

Zat. 23 sept.

Info volgt

BaarderBarbeque

Aggie, Boyd en Cobus

volgt

Din. 26 sept.

19.30 u

Ledenvergadering

Grieneko

Bovenzaal Café Baard

Vr. 29 sept.

20.00 u

Start Klaverjassen

Klaverjasclub “Moai op tiid”

Café Baard

Zat. 30 sept.

Volgt

Theaterstuk Chanel

Inez Timmer/ ABC

Café Baard

Do. 06 okt.

10.30 u

Koffie/thee ochtend

Act. Comm. “de Helena’s”

Café Baard

Zon. 08 okt.

16.00 u

Huisconcert

Joke en Ronald

Mennistetsjerke

Zon. 15 okt.

09.30 u

Dienst door ds. J.Hilverda

Kerkenraad v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Din. 17okt.
(onder
voorbehoud)

14.00 u

Doe middag

Act. Comm. “de Helena’s”

Café Baard

Vr. 27 okt.

20.00 u

Klaverjassen

Klaverjasclub “Moai op tiid”

Café Baard

Zat. 28 okt.

Volgt

Vrouwenpraat v.d.Blaue Toer
Aggie, Boyd en Cobus

Café Baard

Kaatsveld

Do. 02 nov.

10.30 u

Koffie/thee ochtend

Act. Comm. “de Helena’s”

Café Baard

Do. 09 nov.

20.00 u?

Jaarvergadering

Dorpsbelang Baard

Bovenzaal Café Baard

Woe. 15 nov.

Op tijd

Inleveren kopij

Redactie deBaarderKat

Kopij bij Anke Roorda of
debaarderkat@gmail.com

Zat. 18 nov.

Weekend

De oudpapiercontainer staat
er weer

Ver. van Dorpsbelang

Parkeerplaats bij de brug

Din. 21 nov.

14.00 u

Doe middag

Act. Comm. “de Helena’s”

Café Baard

Vr. 24 nov.

20.00 u

Klaverjassen

Klaverjasclub “Moai op tiid”

Café Baard

Zon. 03 dec..

09.30 u

Dienst door ds. J.Hilverda

Kerkenraad v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Do. 07 dec.

10.30 u

Koffie/thee ochtend

Act. Comm. “de Helena’s”

Café Baard

Vr. 22 dec.

20.00 u

Maatklaverjassen

Klaverjasclub “Moai op tiid”

Café Baard

Zon. 24 dec.

22.00 u

Kerstnacht ds.J.v.d.Velden

Kerkenraad v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Baard

