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Redactioneel
We hawwe der al hiel wat oer lêze kinnen, fanôf 
1 jannewaris bestiet ús gemeente Littenseradiel net 
mear en slút Baard oan by de gemeente Ljouwert. 
Yn novimber ha we allegearre ús stim út bringe 
kinnen foar de gemeenteried ferkiezingen. En no 
mar hoopje dat der yn die nije ried leden komme te 
sitten dy it bêste mei de  lytse doarpen foar hawwe. 

Krekt as de Baarders belutsen 
binne mei harren doarp. Sa binne 
de skoallebern ûnder begelieding 
fan Truus Huijbregts mei in moai 
projekt oan it wurk  om Ljouwert 
wat moais oan te bieden. De bern 
binne de hiele simmer al drok 
dwaande mei oare moaie projekten, 
dat kinne jimme yn dizze Kat lêze. 
Ek de ferienigingen binne wer drok 

mei harren winterprogramma’s. De Helena’s hâlde 
moed en de biljertklup en it klaverjassen binne wer 
los. Yn maart sil de toanielferiening yn gearwurking 
mei Jorwert wer in toanielstik útfiere.
Op de boppeseal binne der al ferskate oare 
foarstellingen en muzyk jûnen west. Hâld de 
Baardata yn’e gaten, want der komme noch mear 
oan.
By dizze kat sit der wer in nije BaardinKaart. Super 
handich sân telefoan plattegrûn en alle stichtingen 
en ferieningen op 1 side. Mar ’up to date’ bliuwt dit 
net. Healwei novimber waard Baard wekker makke 
troch it heien. Sa binne de earste tariedings makke 
foar wer in nije wente oan de Menistefouwer. De 
nije bewenners sille harren mei de tiid fest yn in nije 
Kat foarstelle. Mar we hâlde it earst mei dizze Kat. 
In soad lêsnocht tawinske!    M

Inhoudsopgave

Het volgende nummer komt uit op 1 maart 2018. 
De deadline voor de kopij is 15 februari.
Kopij sturen naar: debaarderkat@gmail.com

Redactioneel 3

Aanrader van Loes 4

Oproep 5

Collectes 5

Berichten uit de dokterspraktijk 6

Baarder bollen en sûkerstollen 7

Katertje 8

Prikkelbaard 8

WetensBaardigheden 9

Open Baard Muziekfestival 10

De Vertelheks 11

Klaverjasclub 12

Stichting Dorpshuis 13

Nieuwjaarsduik 13

Puur Baard 14

Jeugdcommissie/Helena's 15

Heel Baard Bakt 16

Felix 18

Huiskamerconcert 19

Biljartclub 20

Foto's Oogstdag 22

Keatsferiening 24

KunstViltProject  26

Kerstnachtdienst 28

Sint Maarten 29

Dorpsbelang 1 30

Dorpsbelang 2 32

Kerstbomenactie 35

Coco Chanel 36

Vrouwenpraat 37

Urnenmuur 37

Grieneko 38

De Stjelp 40

Baardata achterop



De Baarder Kat - Jaargang 19 - nummer 4 - december 2017 De Baarder Kat - Jaargang 19 - nummer 4 - december 2017

4 5

Aanrader van Loes Boersma:

Het is een lijvig boek van 544 pa-
gina’s, waarin we het levensverhaal 
van Arto Nolan - een onwettige 
zoon van een Indo-Europese vader 

en een Chinese moe-
der - volgen door de 
ogen van de zoon 
Alan, die op een 
dag de memoires 
leest die Arto, een-
maal in Holland 
in de jaren ‘60, op 
zijn schrijfmachi-
ne tikt.
Er wordt Alan 
dan veel duide-
lijk.

De kinderen 
hebben te 
lijden gehad 

onder het schrikbewind dat hun 
vader Arto in hun jeugd voerde.
Van de liefdeloze moeder kunnen 
de kinderen geen steun verwach-
ten, maar als ze ontdekt dat één van 
de kinderen met een mes onder 
het kussen slaapt, is voor haar de 
maat vol en schakelt ze de kinder-

bescherming in. Dit leidt ertoe 
dat Arto uit de ouderlijke macht 
wordt ontzet en de kinderen verder 
opgroeien in een internaat.
Dit alles laat op de kinderen diepe 
sporen na.

Arto, die opgroeide in Neder-
lands-Indië en meevocht in de oor-
log en de eerste politionele actie, is 
als kind veelvuldig door zijn broers 
mishandeld.
Hij voelde zich nooit thuis in 
Nederlands-Indië en beschouwde 
Nederland als zijn vaderland.
Hij meldt zich dan ook aan bij het 
Nederlandse leger en wordt aange-
nomen als tolk.
In de praktijk vormt hij de voor-
hoede van de mariniers en moet hij 
zwaar bewapend de jungle in.
In het boek wordt het moorden, 
verkrachten en het afhakken van 
ledematen in gruwelijke details 
beschreven en dat beslaat een groot 
gedeelte van het boek.

Deze wrede misdaden, die Arto 
tijdens de oorlog zag en zelf beging, 

De Tolk van Java       
Een autobiografie geschreven door Alfred Birney waarmee hij 
de Libris literatuur prijs van 2017 won 

hebben hem getekend voor het 
leven.
Toch geeft dit boek inzicht in de 
manier waarop slachtoffers tot 
daders verworden.
Daarbij geeft het een tijdsbeeld 
van Nederland in de jaren vijftig 
en hoe er met de dekolonisatie 
werd omgegaan.

Een treffend citaat uit het boek:
“Was hij nou gek geworden in de 
oorlog of eenvoudig gek geboren? 
Het moet in hem hebben gezeten. 
Hij had slechts een decor nodig 
waarin hij zich kon uitleven."

Loes Boersma  M

Oproep
Aan de bewoners van Baard,

In de ledenvergadering kwam het onderhoud ter sprake 
van het Dekema-lân.
Nu er zo’n mooi monumentje geplaatst is en daarachter 
een bloemenveld wordt het tijd een oproep te doen 
voor vrijwilligers!
Het gras bij de infoborden moet eens per week gemaaid 
worden, de border tegen het hek aan moet gewied en 
onderhouden en ook het bloemenveld daarachter heeft 
onderhoud nodig. We kregen een hele lading dahlia 
knollen uit de pluktuin van Easterwierrum en die komen 
volgend voorjaar in het bloemenveld!

Groene vingers zijn niet nodig, mogen wel, maar wel 
een whats app account op je mobiele telefoon. Dat is 
makkelijk communiceren in een groene groep.

Graag aanmelden bij Els van der Wal, Hannah van 
Wijngaarden of Aukje Bergwerff.

Opbrengst collectes
De collecte van de dierenbescherming in de week van 4 
oktober heeft in Baard en Huins €96.12 opgehaald.
Namens de dieren, heel veel dank!
Saskia en Tjeerd van der Heij, Mantgum

De collecte ten behoeve van de Nederlandse 
Brandwonden Stichting heeft dit jaar € 112.46 
opgeleverd.
Namens bovenstaande stichting hiervoor hartelijke dank 
José Dijkstra, Tini Bijlsma.

De collecte voor Alzheimer was 98,65 euro.
Groet Geertje Valk
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Ook onze praktijk wordt opnieuw inge-
deeld, zeg maar gerust ‘verdeeld’.
Een deel  gaat bij de regio Franeker horen, 
de dorpen Winsum, Spannum, Welsrijp en 
Baijum; een ander deel van onze praktijk 
gaat naar Leeuwarden – dit zijn Easter-
littens, Baard, Mantgum, Huins Leons, 
Mantgum Jorwert en Hilaard- en slecht 
een heel klein deel gaat naar Sud-West, 
dat zijn  de patiënten in Wieuwert, Rien, 
Easterwierrum. 

Maar we zijn van plan om de zorg on-
verdeeld aan u ten goede te laten komen, 
geneeskundige en pharmaceutische  zorg 
vanuit het Medisch Centrum Winsum en 
onze dependance in Mantgum.

Ook hopen we het Consultatie bureau 
binnen boord te houden, ouders komen 
met hun kinderen vanuit de omringende 
dorpen allemaal en met plezier naar de 
praktijk in Mantgum. Het moet toch niet 
zo zijn dat het Consultatie bureau ver-
dwijnt naar Akkrum of Grou. We houden 
u op de hoogte.

We zijn dankbaar dat er nog dokters zijn 
die in onze praktijk willen werken. Er is 
een groot tekort ontstaan aan huisartsen 
die zich in Friesland willen vestigen. De 
tegenwoordig meestal vrouwelijke huis-
artsen hebben partners die in het noorden 

geen passend werk kunnen vinden, met als 
gevolg dat zij de noordelijke regio’s mijden. 

Welke dokters zijn er op dit moment werk-
zaam in onze praktijk: Dokter Snoek en 
dokter Urff werken respectievelijk 3 en 1 
dag in de praktijk, dat kan in Winsum zijn 
of een dagdeel in Mantgum; dokter Berg-
mans werkt 2 dagen bij ons op dinsdag en 
vrijdag. Uw eigen huisarts werkt de gehele 
week op wisselende tijden, maar houdt wel 
het overzicht.
Onze zoon Lennart heeft samen met 
zijn vrouw besloten enkele jaren in het 
buitenland te gaan werken en vertrekt in 
januari naar Saba, een van de bovenwindse 
eilanden van het Koninkrijk. Ze krijgen 
daar beiden een baan als arts. Melle, Lot en 
de baby- op dit moment van schrijven nog 
niet geboren-  gaan genieten van enkele 
jaren wonen in de Caraïben. Het spreekt 
vanzelf dat we het jonge gezin enorm gaan 
missen en niet in de laatste plaats dokter 
Bergwerff ‘junior’. Het wordt een interes-
sante uitdaging voor de twee dokters en we 
wensen hen veel succes daar. Er is in ieder 
geval een Friese bakker werkzaam op Saba, 
en ook een Friese verpleegkundige, dus 
hoeven ze wat dat betreft Friesland niet te 
missen.

Afgelopen periode zijn de griepvaccinaties 
weer gezet, in Winsum en in Mantgum. 

Praktijkperikelen
Nieuws van de huisartsenpraktijk

Heeft u de griepprik gemist? Neem 
dan contact op met de praktijk, 
misschien liggen er nog een paar 
in de koelkast. Vanaf 60 jaar bent 
u opgenomen in het landelijke 
vaccinatieprogramma en kunt u 
gratis de griepprik krijgen. Ook kunt 
u ondanks de griepprik toch nog 
wel de griep krijgen, want niet alle 
virusstammen zitten in de jaarlijkse 
‘cocktail’. Maar de heftigheid van de 
influenza is een stuk minder na een 
griepprik en je bent minder besmet-
telijk voor je omgeving.  Dus het 
loont altijd!

In de kerstperiode, dit jaar 4 dagen 
achtereen, vinden wij het prettig 
wanneer u de medicijnen op tijd be-
stelt. Dus liever halverwege decem-
ber dan in de laatste week van het 
jaar. Ook de apothekersassistenten 
willen graag op tijd naar huis met de 
feestdagen. U toch ook?

Wanneer u dit leest is het alweer 
december en is 2017 omgevlogen. 
Mogen wij u namens de praktijk en 
het team feestelijke dagen toewensen 
en een onverdeeld mooi 2018!

Aukje Bergwerff  M

Foarich jier ha we mei in 

protte sukses  Baarder 

Bollen ferkocht. 

Ek dit jier gean we suteljen 

en wol op op tiisdei 19  en 

woansdei 20 desimber. 

Middeis  en jûns komme 

bern en âlden yn Baard 

en omkriten oan de doar 

hearlike Baarder Bollen 

en sûkerstollen fan bakker 

Sybesma ferkeapjen.

De Baarder Bol is in hearli-

ke rûne bôle mei appel en 

kaniel. Te keap foar €5,-. 

De Sûkerstol is in smaakli-

ke sûkerbôle yn tulband-

foarm. Te keap foar €4,-  

En foar €8,-  ha je se alle 

twa! Fansels moai en 

feestlik ferpakt. Ek Leuk 

om fuort te jaan. Wer ris 

wat oars as in fleske wyn.

Dizze aksje is opsetten 

troch de Alder Kommisje 

fan Jenaplanskoalle De 

Stjelp. It jild dat wy hjir 

mei ophelje, wurdt wer 

ynvestearre yn de bern. 

Hjirtroch wurde útstapkes 

en workshops mooglik 

makke. 

Mochten je no al 

belangstelling ha..… dan 

kin je de bestelling alfêst 

trochjaan oan Anke Roorda 

tillefoanrr.  342013 of 

06-23429485

Wy komme de bestelling 

dan bringen!  

Alder Kommisje 

De Stjelp

Ek dit jier Baarder 
Bollen & Sûkerstollen
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Baard van een windmolen
WetensBaardigheden

De Baard van een windmolen is een dikke, meestal eiken plank, die er voor zorgt dat er geen 
regenwater in de kap van de molen komt. Op de baard staat meestal de naam van de molen 
en het jaartal van de bouw.  Soms staat er ook een spreuk op. 
De oudste nog aanwezige baarden stammen uit de eerste helft van de achttiende eeuw. In 

1693 werd door de overheid 
voorgeschreven dat elke 
molen een eigen naam moest 
hebben en dat die moest 
worden aangegeven op een 
goed zichtbare plaats. 
Bij molens met een kruibare 
kap werd de naam vaak op 
de baard gezet.

Heel toepasselijk hier een 
foto van de baard  van 
molen de Kat.

Lang leve het initiatief en het (eindelijk) 
realiseren van twee nieuwe verkeersdrempels 
in de toegangswegen Tongerwei en Fâlden-
sewei. Ik weet niet wat er allemaal aan vooraf 
gegaan is en wie de eer te beurt valt, maar 
driewerf hulde! Het is immers algemeen be-
kend dat het merendeel onverantwoord hard 
ons dorp daar binnen dendert. Dat is nu dus 
verleden tijd! Of toch niet..? Komend vanaf 
de Baarderdyk rijd je maar één keer te snel 

over die drempel. Daarna weet je dat het voor 
mens en auto beter is het niet nog eens te 
doen. Vol verwachting rijd ik via de Tonger-
wei naar Leeuwarden; jawel over de nieuwe 
drempel en heel voorzichtig. Nu doe ik dat 
overigens in en uit het dorp altijd wel. Ik zag 

dat hij er lag, maar heb hem niet eens ge-
voeld! Deze rijd je dus één keer te langzaam 
voor de kwaadwilligen, om vervolgens weer 
met gezwinde spoed door Baard te razen. 
Temeer daar hij ook nog eens zover voor het 
dorp ligt dat het effect allang verloren gegaan 
is voor de bebouwde kom. 
Dan de Fâldensewei. Ruim een week moeten 
we langs de buitenkant naar Mantgum. Geen 
enkel probleem, ik heb het er graag voor 
over. Wat schetst wederom mijn verbazing als 
alles klaar is?  Een identieke drempel welke 
eveneens de naam drempel onwaardig is. Het 

zijn niet eens verkeersremmers. Nu weet ik 
ook wel dat de signalerende functie aanwezig 
is en het aan de chauffeur ligt hoe (a)sociaal 
er mee om te gaan. Maar toch… 

En tot slot de Dekemawei. Als ik ergens 
als eerste een drempel verwacht  had, was 
het daar wel. Tot nu toe worden we slechts 
‘gered” door twee strategisch geplaatste kin-
derfietsjes. Wie heeft er nog een paar in de 
aanbieding voor de Tonger- en Fâldensewei..?

Aart M

PrikkelBaard
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Oorspronkelijk zou het de 16de septem-
ber een open lucht spektakel worden op 
het parkeerterrein. Zeer verstandig ech-
ter uiteindelijk te kiezen voor de Boppe-
seal, gezien het te verwachten weer.

Ik doel op het tweede Open Baard muziek 
festival met een line up, mij merendeels 
onbekend, maar zeker verwachtingsvol. 
Laat nou juist Wiebe Kaspers, degene die 
ik wel goed ken, om wat voor reden dan 
ook afzeggen. Niet getreurd, positief ge-
stemd naar de Boppeseal. Njiske trapt af. 
Een drie mans/vrouw formatie naar mijn 
hart zal blijken! Ze maken volledig waar 
wat ze beloven; prima uitgevoerde covers 
uit de 60/70 ties in een aanstekelijk en-
thousiasme. Wat mij betreft een aanrader 
voor de komende Merke! 

Beatles Session moet mijn teleurstelling 
wegspelen voor het ontbreken van Wie-
be. Nu ben ik een uitgesproken fan van 
de Fab Four en heb alles van ze. Ik durf 
mijzelf een kenner op dat gebied te noe-
men. Heb zelfs de Analogues, de meest 
geprezen Beatles coverband gezien. Wel 
nu, Beatles Session doet daar niet voor 
onder is mijn enige constatering. Bijna 
een perfecte benadering! Zwijmelen en 
meezingen derhalve. 

Ik neem een break en loop met de hon-
den. Als ik terugkom is net de gelegen-
heid bluesband Mike E White Band be-
gonnen met in de gelederen onze eigen 
Cobus. Waar ik daarvoor geniet van ba-
lans in geluid, loop ik nu binnen in een 
muur van lawaai, zeer tekort doende aan 

Open Baard Muziekfestival

De Vertelheks

de kwaliteiten van de band. Mijn ver-
zoek iets meer in proportie te regelen  
wordt genegeerd. 
Ik heb het anderhalf nummer uitge-
houden en ben gevlucht. Beneden 
kon ik wel oordopjes krijgen. Hallo, 
we hebben het over de Boppeseal en 
niet over de Ziggo Dome! 

Bij mijn tweede terugkomst spelen de 
Electric Hollers. Een driemans for-

matie. Bij de eerste klanken weet ik 
het. Hier staat de relevatie van de Ier-
se bluesman Rory Gallagher! Weder-
om genieten. De afsluiter is zoals het 
hoort. Prima uitgevoerde middle of 
the road muziek op hoog niveau door 
Groovin Mollie. Kortom, uiteindelijk 
een zeer geslaagd festival. Laat het 
volgend jaar vooral weer gebeuren.

Aart    M

Voor herhaling vatbaar

En daar is ze weer, vertelheks Maaike, 12 november op de Boppeseal. Met haar voltallige 
teamgenoten. Ze spelen de sprookjes Vrouw Holle en De Drie Biggetjes voor een zeer aangenaam volle 
zaal Beelden spreken meer dan woorden, vandaar deze foto:
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Hoi Baarders,

Hier een bericht van de klaverjas-
club. We hebben inmiddels weer een 
paar keer gespeeld en omdat we een 
verandering hebben doorgevoerd 
willen we dat delen met de Baarder 
kaarters.
De meeste van de kaarters weten 
het wel maar iedereen die bij het 
bestuur als klaverjasser bekend staat 
krijgt maandags voor de vrijdag van 
klaverjassen een email van ons , dit 
als geheugen steuntje dat er weer 
gekaart wordt. Je kunt je via de email 
aanmelden door het te beantwoor-
den maar ook telefonisch doorge-
ven is mogelijk maar dan wel voor 
donderdag 12 uur dit in verband met 
de aankoop van de prijzen.

e-mailadres Ger Luijben
gerrieluyben@hotmail.com
tel.nr Ger: 0625179216
e-mailadres Yge Valk 
ygevalk@gmail.com
tel.nr Yge: 0517341874

De maatklaverjasavond van decem-
ber wordt verplaatst van vrijdag 22 

december naar vrijdag 29 december 
dit in verband met een kerstrevue 
die op vrijdag 22 december wordt 
opgevoerd in de bovenzaal van café 
“Baard”.

Alle klaverjasavonden staan ook 
vermeld in de agenda van de “Baar-
derkat”.
Wij hopen dat degene die zich aange-
trokken voelen voor het klaverjassen 
zich opgeven voor een leuke avond 
kaarten.

Tot dan  Ger en Yge

1 januari 2018 
vanaf 14.00 uur

bij het café:

Nieuwjaars-
duik

Opgeven vóór 29 december

Cobus, Aggie & Boyd

Zoals jullie hebben kunnen zien op 
de laatste  vergadering van Dorpsbe-
lang of tijdens een ander evenement 
op de bovenzaal, hangen er op de bo-
venzaal een drietal nieuwe lampen. 
Er was met name behoefte aan meer 
licht tijdens bijeenkomsten waar 
gelezen en geschreven moet worden 
en we hopen dat de lampen in die 
behoefte voorzien.

Grieneko gaat ons met raad en daad 
bijstaan om het dorpshuis/café en 
de privéwoning  te “verduurzamen”. 
Een eerste aanzet hiertoe wordt gezet 
begin januari 2018. In het café wordt 
het plafond aangepakt. 
Verder heeft de vloer van de boven-
zaal onze prioriteit, een definitieve 
oplossing is er nog niet, maar er 
wordt aan gewerkt.  

Dit zijn even in het kort de belang-
rijkste zaken waar we mee bezig zijn.
Stichting Dorpshuis Baard

Klaverjasclub 
“Moai op tiid”

Nieuws 
van 
Stichting 
Dorpshuis 
Baard
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Datum Puur Baard 2018 
bekend

Van de jeugdcommissie

Van de Helena's

(en een beetje van de Helena's, toch?)

(Of is het nou van 
   de jeugdcommissie?)

Het Open kampioenschap Palingro-
ken ‘Ny Baarderadiel’ met zomerfair 
én viswedstrijd voor de jeugd is op: 
zaterdag 14 juli 2018.

Dit jaar was er in Baard veel belang-
stelling voor het palingroken en de 
zomerfair. Vooral op de dag 
zelf en de dagen voor 
het evenement zijn 
er veel ‘regeldin-
gen’. Dit blijkt 
teveel voor de 
ploeg die er 
nu is. Daar-
om vraagt de 
commissie twee 
vaste extra vrij-
willigers die vlak 
voor het evenement 
en op de dag zelf verant-
woordelijk willen zijn voor bepaalde 
taken. We denken hierbij bijvoor-
beeld aan het coördineren van alle 
vrijwilligers / verkeersregelaars / op- 
en afbouwploeg /catering standhou-
ders / verloting /aankleding markt…. 
Heb je belangstelling? Meld je dan 
aan op:
palingroken.baard@gmail.com

De zomerfair met verloting was fi-
nancieel zo succesvol dat de commis-
sie 300 euro (!) teruggeeft aan Baard. 
In de dorpsbelangvergadering van 
november jl. hebben wij het voorstel 
gedaan om dit bedrag te doneren aan 
de Groencommissie / Bijenflinterlint, 

met als doel fruitboompjes 
voor het bloemen- 

plukveld aan de 
Dekemawei. 

Dit voorstel is 
door de ver-
gadering met 
veel plezier 
aangenomen. 

Binnenkort 
wordt het geld 

overgemaakt op de 
rekening van dorpsbe-

lang Baard. 
Penningmeester Gabe zorgt ervoor 
dat het geld een goede bestemming 
krijgt!

We rekenen 14 juli 2018 weer op uw 
komst en maken er weer een fantas-
tisch evenement van! 

Voor Baard + door Baard = 
Puur Baard

Hallo Baarders,

Het is alweer bijna december! Hoogste 
tijd dus voor een gezellige activiteit. Wij, 

de jeugd- en de activiteitencommissie, 
organiseren ergens in december een 
gezellige filmavond. Welke film en 

wanneer, dat krijgen jullie natuurlijk nog 
te horen. Wel zijn we er nu voor iedereen. 
Aan het begin van de avond is er een film 
voor de jongere jeugd, later een film voor 

de rest van Baard! Het belooft dus een 
bjusterBAARDlike avond te worden!

Groetjes van Jan & de Helena’s 

Hallo Baarders, 

Wat een veranderingen allemaal, nieuwe 
wegen, verkiezingen en natuurlijk niet te 

vergeten dat we afscheid moeten gaan nemen 
van de gemeente Littenseradiel. We gaan 

namelijk hallo Leeuwarden zeggen. 

Wij ‘de Helena’s’ kunnen niet achterblijven, 
dus ook wij gaan veranderen. En nee, we 

bedoelen niet het haar van Helena van der 
Wal maar…….

Helaas moeten we mededelen dat we stoppen 
met de koffiemorgen en de doe-middag 

wegens te weinig opkomst. 
Hier komen voor in de plaats spontane 

acties zoals: workshop bloemstuk maken, 
bingoavond, sjoelavond enz. je kunt het zo 

gek allemaal niet bedenken. Uiteraard krijgt 
iedereen hier bericht over. 

Ook zeggen we hallo jeugdcommissie. 
Wij gaan namelijk samenwerken!!!!. De 
jeugdcommissie en de Helena’s hebben al 

leuke ideeën. 

Graag tot de volgende keer, 

Groetjes de Helena’s en de jeugdcommissie!!! 
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Heel Baard bakt

Dit heb je nodig 
• 50 gedroogde cranberry’s
• 1 el cointreau (sinaasappel likeur) kun je 

ook weglaten
• 250 gr zachte boter
• 250 gr witte basterdsuiker
• 5 eieren
• 250 gr zelfrijzend bakmeel

Voor het glazuur:
• 100 gr witte chocolade
• 20 gr boter

Ideeën voor de versiering:
Rode besjes, chocolade hulstblaadjes of 
groene als ze die hebben, poedersuiker, 
sterretjes, gesuikerde cranberry’s, 
vuurwerksterretjes, eigenlijk alles kan 
erop als het maar mooi kleurt!

Verwarm de oven op 170 graden
Schep de cranberry’s door de likeur en laat 
even intrekken, zonder likeur even in wat 
warm water wellen. Klop de boter samen 
met de suiker glad en romig. Voeg één 
voor één de eieren erdoor tot deze mooi 
zijn opgenomen. Spatel het bakmeel er bée
tje bij beetje doorheen en als laatste schep 
je de  cranberry’s erdoor. Vet de vorm een 
beetje in en bestrooi met wat bloem. Vul 
de vorm en tik even op het aanrecht zodat 
er geen luchtbellen meer inzitten. Bak de 
tulband in ongeveer 60 minuten klaar en 
laat hem helemaal afkoelen.
Smelt de chocolade met de boter auebaine
marie, stort de tulband op een mooi bord 
en giet de glazuur er overheen (dit hoeft 
niet netjes). Versier met alles wat je maar 
hebt en maak het feestelijk.
Mooi cellofaan eromheen met een dene
nentak en het je hebt een pracht cadeau!
Succes!            

Esther  M

De 
feestdagen 

staan weer bijna 
voor de deur... 

De laatste kruimels van de Baarder bol 
en Sûkerstol zullen haast wel op zijn en 
bij de meesten staan er weer vele kerste
bezoekjes gepland. Het is binnenkort 
vakantie dus tijd om een mooi kerste
geschenk te bakken voor uw gastheer 
of gastvrouw. Deze tulband is namelijk 
een feestelijk cadeau voor op tafel. Je 

kunt het als dessert gebruiken of voor 
bij de koffie. Geen stress, het kan make
kelijk van te voren gemaakt worden en 
het is helemaal niet ingewikkeld. 

De kracht zit hem in de versiering, laat 
je fantasie het werk doen. Mocht je 
geen tulband hebben, dan kun je die 
bij mij wel lenen. De vorm maakt ook 
niet uit er zijn tegenwoordig ook vele 
siliconen vormen te krijgen, een ster 
doet het ook altijd goed!

Een echte
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  Felix
No such place 
In pear jier lyn moast ik foar myn wurk nei 
New York. Dat wie gjin straf want ik ha 
moai wurk en hie dêr altiid al ris hinne wold. 
Ik seach mysels al stean, op it hoekje fan 
Broadway en 7th Avenue, by sa 'n hotdogstand. 
Mar, woe ik in pear sinten fertsjinje dan moast 
ik wol in wurkfergunning ha en dat is net om 'e 
nocht. Oanrekommandaasjes, ferklearringen en 
garânsjes wiene dêr foar nedich en it ynfoljen 
fan in skrikbarend oantal formulieren. Se 
woene alles fan my witte, skuonmaat, pinkoade 
en fan wa ’t ik der ien wie. 
By eintsjebeslút moast ik my dan mei pasfoto’s 
en de hiele brod yn persoan melde by it 

Amerikaanske konsulaat om de fergunning yn 
ûntfangst te nimmen. 
Doe 't ik dêr lang om let kaam waard ik te 
wurd stien troch in grouwe, wat switterige 
amtner yn in te lyts kantoarke. Ik krige 
fuortendaliks te hearen dat myn oanfraach yn 
earsten ôfkard wie, op grûn fan myn berteplak. 
"Myn berteplak?" frege ik ferheard. "Yes, Sir, 
we looked it up, there is no such place as 
Wymbritseradiel." 
No, ik hie der klauwen oan om yn myn bêste 
Ingelsk út te lizzen dat ik gjin terrorist wie, 
dat Wymbritseradiel wol bestien hie mar dat 
dy gemeente tegearre mei Drylts ûnder protest 
fusearre wie mei Snits, dat op syn beurt wer op 
gien wie yn de gemeente Súdwesthoeke. 

Hy fûn it mar in nuver ferhaal en fertroude it 
net heal mar ik hie gelok, it wie hast itenstiid 
en hy woe der ôf wêze. Hy joech my myn 
wurkfergunning,  it waard in prachtige reis en 
ik krige myn hotdog. 

Soe ik no meikoarten wer ris dy kant út wolle 
dan ha ik al in probleem fansels. Ik bin berne 
yn in plak dat net bestiet. Dat stiet yn myn 
paspoart, útjûn troch in gemeente dy 't net 
bestiet. Ik hear it him al sizzen: "There is no 
such place as Littenseradiel." Besykje dat 
allegearre dan noch mar ris út te lizzen, sa 
goed is myn Ingelsk no ek wer net. 
Jo dogge der as minske ferstannich oan jo 
identiteit net te bot ôf hingje te litten fan it 

plak wêr 't jo berne binne as wêr 't jo wenje, en 
alhiel net fan hoe 't dy plakken hjitte as neamd 
wurde. Ik wenje wêr 't ik wenje omdat it my 
hjir nei 't sin is. It ferdwinen fan Littenseradiel 
makket my wolris wat mankelyk mar ik bin en 
fiel my in wrâldboarger, amen! 
No noch sjen hoe 't ik dat dy Amerikanen oan 
it ferstân krij....

Zondag 8 oktober hadden we thuis al weer het 
vierde huisconcert:
Het was volle bak, mooie muziek en gezellig.

Het Van Speijksextet uit Amsterdam zou spe-
len. Door plotse ziekte van  hun fagottiste viel 
een deel van het programma in duigen. Maar 
improvisatie leverde een geweldig maar bekort 
concert op met viool, hobo, 2 hoorns en piano. 
De “hoorns” hadden elkaar voordien nog nooit 
gezien, maar ze speelden een geweldig duo-
stuk na enig vooraf oefenen. Stukken werden 

gespeeld van Beethoven, Reinecke, Poulenc en 
Juon. Er werd met veel aandacht geluisterd en 
men was enthousiast. Niet in het minst de mu-
sici: Het van Speijksextet zal ergens in 2018 in 
volle bezetting alsnog optreden is toegezegd.

Daarbij: 2 musici  zullen een bijdrage leveren 
aan de Kerstnachtdienst 24 december dit jaar in 
Baard.
 

Ronald en Joke M

Huiskamerconcert 
‘Mennistetsjerke’
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derland (in Friesland, om wat exacter te zijn) 
mensen woonden met het perfecte genetische 
materiaal voor een dergelijke test.

Win-win
En zo kwamen de wetenschappers via via in 
contact met de biljartclub. Een win-win-situa-
tie, want de Zweden kregen zo hun onderzoek 
en de biljarters konden door middel van het 
klonen hun ledenprobleem oplossen.
De biljartclub beschikt in de toekomst in prin-
cipe over een schier oneindig aantal puike bil-

jarters. Maar het volgende probleem dient zich 
al weer aan: wie van de leden gaat er gekloond 
worden en wie niet?
Uw verslaggever vraagt zich af of de club wel 
zit te wachten op vier of meer (!) leden met het 
karakter van de huidige voorzitter, of meerde-
re leden met de (on)hebbelijkheden van een 
bluesmuzikant annex barkeeper...

De toekomst zal het leren. Voorlopig is de club  
verlost van zijn ledenprobleem. We houden u 
op de hoogte van verdere ontwikkelingen. M

De toekomst van de biljartclub 
in beeld: 
Cobus 1 stoot terwijl 
Cobus 2 een oogje in het zeil 
houdt. Cobus 3 houdt de stand 
bij en Cobus 4 verzorgt de 
inwendige mens.

Van onze wetenschappelijk medewerker

Begin vorige maand werd de club ge-
maild door een medewerker van de 
Zweedse universiteit. Ze zochten daar 
vrijwilligers voor een 'human clone 
project'. Een test waarbij de moge-
lijkheden van het klonen van mensen 
wordt onderzocht.

Dolly
Om even uw geheugen op te frisssen: 
schaap Dolly. Weet u het nog? Dol-

ly (5 juli 1996 – 14 
februari 2003) was 
het eerste gekloonde 
schaap en 's werelds 
eerste kloon van een 
volwassen zoogdier. 
Op 22 februari 1997 
werd haar geboorte 

bekendgemaakt en kort daarop ver-
scheen daarover een wetenschappe-
lijk artikel in het tijdschrift Nature. 
Sindsdien is de wetenschap met 
sprongen vooruit gegaan en weten-
schappers in Zweden denken nu de 
perfecte menselijke kloon te kunnen 
produceren. Het zoeken was alleen 
naar goed basismateriaal.
Op basis van diverse rapportages 
kwam men tot de conclusie dat in een 
klein gebied in het noorden van Ne-

Ledenprobleem biljartclub
lijkt opgelost

Dankzij revolutionaire kloon-techniek:

De Baarder Kat heeft in de afgelopen nummers 
verslag gedaan van het ledenprobleem van de 
Baarder biljartclub. De club kreeg het ledental 
maar niet op peil en werd zelfs in zijn voortbestaan 
bedreigd. Dankzij een samenwerking met de 
Universiteit van Uppsala schijnt aan die toestand nu 
een einde te komen.

Dolly
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Oogstdag
Het was weer

in Baard
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In de vorige Baarder Kat heeft u geen 
stuk van Keatsferiening Baerd kun-
nen lezen, dit omdat er een prachtig 
interview was afgenomen bij onze 
‘Freule jongens’ door de redactie van 
de Baarder Kat. Wat een prachtige 
dag was het toch. Genieten met een 
grote G. En wat mooi dat er aandacht 
aan dit feestelijke gebeuren werd ge-
geven. Bloemen van sponsor en kaat-
sliefhebber Tiedema en bloemen van 
dorpsbelang. Echt te gek!

Je zou daarmee haast vergeten dat er 
nog drie knapen (schooljongens) op 
het NK, op 1 juli in Winsum, een 3e 
prijs behaalden. 
Klaas Gerrit, Geert en Jens! Ook een 
prachtige prestatie. Dus twee derde 
plaatsen...de kaatsferiening kreeg er 

hier ook twee prijzen bij, die nu in de 
pronkkast hangen in het nog nader te 
benoemen kaatshokje.

Zo schrijf je aan het begin van het 
seizoen een stukje over het kaatsen 
en nu is het seizoen ook al afgeslo-
ten. Door de weersomstandigheden 
en late vakanties konden we helaas 
niet alle partijen door laten gaan, heel 
jammer! Het pearkkekeatsen op 24 
juni en het nachtkaatsen op 21 juli 
verviel. Hopelijk kunnen we dit vol-
gend jaar wel weer realiseren. Maar 
goed, wat ging wel door?

Bij “De Café Baard partij” op 3 sep-
tember traden er maar liefst 18 par-
turen aan, een grote mannelijke op-
komst! Maar er was ook stoer meisjes 
partuur! Ze deden gewoon mee tus-
sen het mannelijk geweld. De weergo-
den waren ons redelijk goed gezind. 
Deze partij bleek een groot succes. Er 
werd sportief gekaatst en ook de nazit 
was zeer gezellig. Bij deze partij was 
de uitslag als volgt: 

A-klasse 
1e 
Johannes Boersma Winsum 
Richard Rob Winsum 
Cornelis Terpstra Beetgum 

2e 
Thomas vd Meer Baard 
Pieter Hilverda Winsum 
Jelle Wierenga Winsum 

3e 
Gerrit Meulenaar Baard 
Neno Viëtor Winsum 
Sjors Jepkema Huins 

Verliezers ronde 
1e 
Raymon Cuperus Hijlaard 
Jurjen Miedema Hijlaard 
Jouke Dotinga Hijlaard 

2e 
Foppe Boonstra Boazum 
Marco Kruger Boazum 
Kees Merkes Boazum 

B-Klasse 
1e 
Keimpe Brander Oudega 
Jasper de Boer Spannum 
Anton Buwalda Oudega 

2e 
Durk Hoogma Baard 
Renzo Ambrosio Baard 
Bart Zijlstra Baard 

3e 
Klaas Gerrit Meulenaar Baard 
Gosse de Haan Winsum 
Haye Tseard v.d. Hem Dronrijp 

Aanvankelijk zouden we in 
september het nachtkaasten 
een herkansing geven, maar 
helaas was het hiervoor te nat. 
Het veld leek wel een zwem-
bad. Ook kon op 9 september 
de traditionele Hoogma ou-
der-kind partij niet door gaan. 
Deze werd later in de maand 
wel herkanst met de zon erbij. 
De uitslagen van deze partij 
waren als volgt:

Poule A 
1e 
Jens Jepkema 
Raymond Couperus 

2e 
Klaas Gerrit Meulenaar 
Yne Binnema 

Poule B 
1e 
Tjitte Reitsma 
Boyd Prins 

2e 
Reinder Meulenaar 
Gerrit Meulenaar 

Poule C 
1e 
Anna de Roo 
Nico de Roo 

2e 
Doutsen Meijberg 
Marijn Meijberg 

Poule D 
1e 
Jurre Jepkema 
Sjors Jepkema 

2e 
Fedde Bouritius 
Stefan vd Meer 

Bij deze laatste partij worden 
ook altijd de competitieprij-
zen uitgedeeld aan de jeugd. 
Deze toppers gingen er met de 
prijzen van door:

1e Reinder Meulenaar 
2e Tjitte Reitsma 
3e Job van Denderen 
4e Fardau Orré 
5e Hilde Zoodsma 
6e Yvet Bouritius 

Met deze kaatspartij kwamen 
we aan het het einde van het 
kaatsseizoen, uiteraard zullen 
we in de wintermaanden niet 
stil zitten en zult u ongetwij-
feld nog van ons horen...

Namens het Keatsbestjoer M

Nieuws van Keatsferiening 
Baerd:



De Baarder Kat - Jaargang 19 - nummer 4 - december 2017 De Baarder Kat - Jaargang 19 - nummer 4 - december 2017

26 27

De afgelopen tijd hebben jullie me 
misschien wel zien rijden in mijn 
autootje volgeladen met zakken wol, 
voorbeelden van het kunst-viltwerk 
en een heel grote rol. Dan was ik op 
weg naar een van de 6 basisscholen 
van Nij Baarderadiel voor het ver-
volg van het kunstproject.

Dit keer hebben de kinderen mij ge-
holpen met het maken van de lappen 
voor het uiteindelijke kunstwerk. Het 
wordt een groot werk, en dus moeten 
er ook grote lappen worden gemaakt. 
Eén voor elk dorp. 

De kinderen hebben geholpen een 
kleur te kiezen en de plukken wol 
neer te leggen op een heel groot stuk 
plastic. Daarna hebben we met zijn 
allen het plastic opgerold en heb ik 
het meegenomen naar het atelier. 
Daar ga ik de wol verder bewerken 

Leeuwarden krijgt 
       veel moois cadeau

‘Leeuwarden krijgt veel moois cadeau’ is een kunst-vilt-
project van en door leerlingen van de basisscholen uit 
de 10 dorpen van Nij Baarderadiel: Baard, Easterlittens, 
Weidum, Mantgum, Hilaard, Húns, Leons, Jorwerd, Jel-
lum en Bears, en kunstenaar Truus Huijbregts

tot het echt stevig vilt is geworden.
Veel kinderen wisten nog heel goed 
van hun vorige viltles hoe dat nu 
gaat, vilten. Dat viel me reuze mee. 
En dat is mooi want de kinderen 
die dat leuk vinden zijn van harte 
welkom in het 
atelier om eens 
te komen hel-
pen (zie kader). 
Er is nog veel 
werk te ver-
richten voordat 
het kunstwerk 
af is, we gaan 
wol verven, 
kaarden, vilten 
en rollen, enzo-
voorts.

Inmiddels zijn er belangrijke mensen 
van de gemeente Leeuwarden, Frou-
ke en Walter, langs gekomen in het 
atelier om te praten over het cadeau 
dat Leeuwarden van ons allemaal 
gaat krijgen. Ze vonden het gelukkig 

een prachtig plan en waren enthou-
siast over het ontwerp en de delen 
die al klaar zijn. Daar was ikzelf 
natuurlijk ook wel blij mee. En...ze 
hebben een mooi plaatsje voor het 
kunstwerk in gedachten, in het ge-

meentehuis van 
Leeuwarden. 
Ik heb dat 
plekje op de 
foto bekeken en 
het zag er mooi 
uit. Maar....
natuurlijk wil 
ik eerst ook 
nog even in het 
echt gaan zien 
waar het komt 
te hangen, even 

kijken of het inderdaad een goede 
plek is. En daarom heb ik met Frou-
ke en Walter afgesproken dat we op 7 
december ’s middags langs komen in 
het gemeentehuis van Leeuwarden. 
We??? Ja, je leest het goed! Van elke 
school mogen er 2 kinderen mee. We 
gaan dus samen kijken of we het eens 
zijn met de aangewezen plek. De 
juffen van school weten er al van.

Nou, kinderen en ouders, jullie zijn 
nu weer even op de hoogte van de 
vorderingen van het kunst-viltpro-
ject. 

Tot ziens in het atelier!
Truus Huijbregts  M

Leerlingen van de Stjelp maken samen met Truus een kunstwerk voor Leeuwarden

Verslag vanuit het viltatelier aan alle kinderen, ouders en overige Baarders.

Open dagen i.v.m. 
kunst-viltproject 

‘Leeuwarden krijgt 
veel moois cadeau’:

Zaterdag 9 december  10.00 – 12.30 uur

Zondag 17 december  13.30 – 16.00 uur

Vrijdag 29 december  10.00 – 12.30 uur

Woensdag 3 januari  13.30 – 16.00 uur

(in het viltatelier op de Tongerwei)



De Baarder Kat - Jaargang 19 - nummer 4 - december 2017 De Baarder Kat - Jaargang 19 - nummer 4 - december 2017

28 29

Sint Maarten Optocht
Ook dit jaar organiseerde de speeltuincome
missie op de 11de van de 11de weer de Sint 
Maarten optocht. In totaal ging een groep 
van 23 kinderen met hun zelf gemaakte lame
pions al zingend langs de deuren van Baard 
en omstreken. 
Het verzamelde snoep en fruit werd later 
verzameld en verdeeld  in het dorpshuis 

onder het genot van een beker warme choe
colademelk beschikbaar gesteld door Café 
Baard. Dank hiervoor! 
Er werd ook nog gecollecteerd voor de 
speeltuin ’t Hofke, de opbrengst was 236,58 
euro ! Bedankt voor de steun.
 
De speeltuincommissie

Natuurlijk wil ik absoluut niet de 
Sinterklaasdiscussie in de Baarder 
Kat oprakelen, zeker niet bij deze uit-
nodiging aan alle Baarders om naar 
de kerstnachtdienst te komen.
Toch kan ik er niet helemaal omheen 
omdat in andere landen bij gebrek 
aan een Sinterklaasfeest het Kerst-
feest elders toch anders wordt gevierd 
dan in ons land.

Engelsen bijvoorbeeld vinden ons 
eigenlijk best sneu, dat we op 5 de-
cember al het cadeautjesfeest hebben 
gevierd, want wat moet je dan met 
kerst? Zij hebben de hele maand 
december allerlei voorbereidende 
feestelijke zaken, zoals kerst-lunches, 
-party’s, -concerten en -borrels. En 
natuurlijk Carol-singers die de stem-
ming erin brengen op koude stations 
en natte straten. Alleen het geboorte-
verhaal van Jezus vieren op de 24ste 
december… dat is toch wel erg weinig, 
zo vinden de Engelsen.

In Duitsland ligt het nog ingewikkel-
der. Daar hebben ze de aparte figuur 
van Ruprecht – een soort evenknie 
van zwarte Piet maar Ruprecht is 
dankzij Luther het hulpje van het 
Christuskind geworden. Vanuit de 
hemel maant het Christuskind knecht 
Ruprecht aan tot spoed op zijn ronde 

door de dorpen en steden, waar hij 
appels en amandelen mag uitdelen aan 
‘godvruchtige’ kinderen en de onge-
hoorzame kinderen dreigt dat ze met 
de roe krijgen. Ruprecht is een blanke 
man met een grote zwarte baard en in 
zwarte of donkerbruine kleren. Tot het 
midden van de 16e eeuw was Ruprecht 
de tegenpool van de Heilige Nikolaus 
die geschenken bracht met kerst voor 
mensen “van goede wil”. 
De reformator Maarten Luther wilde 
echter af van die katholieke goed-
heiligman en bedacht toen dat het 
Christuskind=kerstkind die taak 
maar moest overnemen. Ruprecht 
bleef (zonder roe) en hielp de cadeaus 
rondbrengen voordat het kind op 
aarde kwam op 24 december. De 
cadeaus bleven, alleen de ‘gever’ werd 
dus anders.

Het thema van de kerstnachtdienst 
is HOOP, iets dat in deze tijd zeer 
welkom is. In de bijbel staat “als we 
zouden zien waarop we hopen, dan 
zou het geen hoop meer zijn. Maar 
als we hopen op wat nog niet zicht-
baar is, blijven we vol verwachting en 
volhardend.”

Vol verwachting – waar hopen wij 
op? Welke “kerstcadeaus” staan op 
ons wensenlijstje? Op grote woorden 

Kerstnachtdienst 2017 Baard

zoals VREDE of RECHT of een 
wereld zonder RASCISME? Of wat 
dichter bij huis GEBORGENHEID 
of VRIENDSCHAP of GEZOND-
HEID?

Ik hoop op veel mededorpsbewoners 
in de kerstnacht te zien.
Het Jongerenkoor Lelielûd o.l.v. 
Martijn van Dongen zingt in de 
nachtdienst, Hermine Sterringa op 

viool, Ton van Tubergen op hoorn 
en Jetske Bakker op orgel en piano 
verlenen ook hun medewerking.
Welkom in de St. Geertrudiskerk – 
aanvang 22 uur – 24 december 2017.

Een hoopvolle kerst toegewenst, 
met of zonder cadeaus, die je kunt 
uitpakken. 

Joke van der Velden M



De Baarder Kat - Jaargang 19 - nummer 4 - december 2017 De Baarder Kat - Jaargang 19 - nummer 4 - december 2017

30 31

Op deze feestelijke jaarverga-
dering kon Aukje Bergwerff 
om acht uur 26 leden en 4 
bestuursleden welkom heten. 
Een feestelijke jaarvergade-
ring omdat Dorpsbelang dit 
jaar 110 jaar bestaat. Werd het 
100-jarig bestaan nog gevierd 
met een grote reünie, nu doen 
we het wat bescheidener met 
oranjekoek en bonbons bij de 
koffie en voor iedereen een 
attentie in de vorm van een 
pen met inscriptie: Vereniging 
Dorpsbelang Baard 1907-
2017.

In haar welkomstwoord 
haalt de voorzitter een recent 
artikel uit de Leeuwarder 
Courant aan: “Zorg voor leef-
baarheid moet terug naar het 
dorp”. De strekking van het 
artikel is dat overheid en be-
woners zoveel mogelijk moe-
ten samenwerken. Betrokken-
heid en verantwoordelijkheid 
van dorpsbewoners moet 
ervoor zorgen dat de overheid 
zich vaker terug kan trekken.                                                                 

Een actueel thema nu de 
gemeente Littenseradiel wordt 
opgeheven en we in 2018 bij 
de grote gemeente Leeuwar-
den gaan horen. De voorzitter 
wijst in dit kader ook op het 
“listlûkersdebat” op 14 no-
vember, waarbij alle politieke 
partijen zich zullen presente-
ren voor de verkiezingen van 
22 november. 

Zoals gebruikelijk worden 
de verslagen van de vorige 
jaarvergadering en de tus-
senbijeenkomst besproken. 
Deze worden goedgekeurd. 
De voorzitter leest hierna het 
jaarverslag voor waaruit blijkt 
dat er het afgelopen jaar weer 
veel is gebeurd en gereali-
seerd: o.a. opening Dekemas-
tins monument, bloementuin, 
oplaadpunt voor elektrische 
auto’s en verkeersremmers. 
Ook zijn er een aantal zaken 
die nog lopen waaronder het 
verpauperde pand aan de 
Fâldenserwei en de ver-
vanging van de brug. Deze 

zaken blijven de aandacht 
van Dorpsbelang houden.                                                                                          
Het financieel verslag is door 
de kascommissie prima in 
orde bevonden. In het verslag 
worden ook de financiën van 
de verschillende commissies 
meegenomen. Er is weer geld 
te verdelen uit de oud papier 
pot. De vergadering stemt 
in met een bijdrage voor de 
school, de Baarder Kat, de 
activiteitencommissie, de 
bloembakken en het Bijen-
flinterlint. Dorpsbelang wordt 
verrast met een gift van de 
Puur Baard (palingroken en 
zomerfair) van €300,-. Hier 
zijn we heel blij mee en zullen 
er een goede bestemming 
voor vinden.

Voordat de andere commis-
sies van Dorpsbelang aan het 
woord komen, worden de 
leden van de Dekemastins-
commissie door de voorzitter 
bedankt met een bloemetje. 
Dankzij allerlei subsidies en 
het vele werk dat is verricht, 

staat er nu een prachtig mo-
nument. Dorpsbelang zoekt 
nog een aantal mensen voor 
het onderhoud van het terrein 
bij het monument.                                                                                                      

Aart Terpstra van de Stichting 
Dorpshuis geeft aan dat het 
bestuur momenteel bezig 
is met het zoeken naar een 
goede oplossing voor de vloer 
van de bovenzaal. Ook isolatie 
van dorpshuis en woon-
huis hebben de aandacht.                                                                                                                                     
De jeugdcommissie heeft een 
aantal activiteiten georga-
niseerd waarbij de opkomst 
jammer genoeg wat tegenviel. 
Dorpsbelang gaat binnenkort 
met de commissie evalueren.                                                       
Dorothee Deelstra van de 
toneelvereniging vertelt dat 
er samen met de toneelver-
eniging uit Jorwerd wordt 
gewerkt aan de uitvoering van 
een toneelstuk; 1 maart zal de 
uitvoering in Baard zijn.                                  

Yge Valk schetst in het kort de 
activiteiten van Grieneko.
Bij de bestuursverkiezing 
worden Els van der Wal en 
Nico de Roo in het bestuur 
gekozen. Dankwoorden zijn 
er voor Klaas Bouma die af-
scheid neemt van het bestuur, 
volgens de voorzitter is hij 

een expert in het aanvragen 
van subsidies en hij zal zeker 
gemist worden.

In de pauze kan er weer gera-
den worden naar het gewicht 
van het oud papier. Pim Astro 
was het dichtst in de buurt. 
Hij stelde de prijs ter beschik-
king, waarna Albert Bosscha 
de gelukkige is.
In januari organiseert 
Dorpsbelang opnieuw 
een AED-cursus. Meer 
hierover leest u el-
ders in de Baarder Kat.                                                                                                                                             

De  10 dorpen die in 2018 bij 
de gemeente Leeuwarden ko-
men, hebben zich verenigd in 
Nij Baarderadiel. De dorpen 
werken samen om op te ko-
men voor de belangen van de 
dorpen. Het “listlûkersdebat” 
is door hen georganiseerd, 
ook is er een scholengroep 
die bezighoudt met het 
voortbestaan van de kleine 
schooltjes in de dorpen.                                                                                   
Dorpsbelang Baard is op 13 
december uitgenodigd door 
de gemeente Leeuwarden 
voor een kennismaking. De 
voorzitter zegt dat wanneer 
er vragen of punten zijn 
m.b.t. de overgang naar de 
nieuwe gemeente deze door 

Dorpsbelang meegenomen en 
opgepakt kunnen worden.
Dorpsbelang heeft een begin 
gemaakt met het opstellen van 
een huishoudelijk reglement. 
Hierin willen we o.a. meer 
duidelijkheid geven over de 
positie van de commissies. 
Ook is het voor de toekomst, 
wanneer Dorpsbelang een 
grotere rol krijgt in het ver-
delen van de geldbijdrage van 
de gemeente Leeuwarden, van 
belang.

In de rondvraag komen o.a. 
het tonnage van de brug, de 
vloer in het dorpshuis, de 
nieuwe verkeer remmende 
maatregelen, de website van 
Baard en de oud papier con-
tainer aan de orde.

Om 11 uur bedankt de 
voorzitter iedereen voor zijn 
of haar bijdrage en sluit de 
vergadering. Hierna nodigt ze 
iedereen uit voor een drankje 
onder in het café.

Dit is een globaal verslag van 
de vergadering. Het officiële 
verslag zal voor de volgende 
jaarvergadering aan de leden 
worden toegestuurd.   M

Verslag jaarvergadering Dorpsbelang 
op 9 november 2017

Dorpsbelang (1)
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“Wie zaait, zal oogsten”
Dat stond op de voorkant 
van de 2e dorpskrant dit jaar 
en had natuurlijk betrekking 
op het ingezaaide veld  bij 
de Dekema tuin, ook al vaak 
Dekema-lân genoemd. Maar 
het is eigenlijk ook het motto 
van uw bestuur, want zonder 
de input van onze leden  zijn 
wij als bestuur nergens, m.a.w  
kunnen wij niet oogsten.  

Sinds 1907 is er in Baard een 
vereniging voor Dorpsbelang  
en daar willen we op deze 
avond even bij stilstaan, een 
tractatie bij de koffie/thee en 
een aandenken, die aan iedere 
dorpsbewoner uitgereikt zal 
worden. We zijn blij met uw 
hulp, zo kunnen we nog jaren 
verder.

Door de gemeenschappelijke  
actie van bestuur, de initiatief-
nemers van het Bijen-Vlinder 
lint en de schoolkinderen van 
de Stjelp hebben we dit jaar 
tegen een fleurig veld aan 

mogen kijken. Niet alleen 
Baarders genoten hiervan, 
vele voorbijgangers stapten 
van hun e-bikes af en wan-
delden door het bloemenveld 
of zaten op het bankje bij de 
infoborden te genieten. Ook 
vanaf het terras bij café Baard 
had je mooi zicht op het zon-
nebloemenveld. In de bermen 
een kleurig samenraapsel van 
allerlei bloemen.

De borden die ons informatie 
geven over de Middeleeuwse  
Stins van Juw Dekema zijn 
eind december 2016 geplaatst. 
De commissie heeft samen 
met vrijwilligers hard gewerkt 
om het terrein gereed te 
maken voor het inzaaien van 
gras, het bestraten van het 
pad naar de borden toe, het 
planten van een haag rondom 
het terrein. Ons dorp is nu 
een heus monument rijker. 
Op 16 juni was de opening 
van het monument, deze werd 
verricht door twee leerlingen 
van de basisschool in de per-

sonages van Juw en Cathryn 
Dekema  en Jaap Scheffer, 
de amateur archeoloog die 
destijds bij de blootlegging 
betrokken was. Door het 
hijsen van de vlag met het 
wapen van de Dekema’s werd 
de opening officieel. Geweldig 
dat de commissie dit heeft 
kunnen realiseren, niet in de 
laatste plaats dankzij spon-
soring door de provincie, de 
gemeente Littenseradiel, de 
Rabobank NWFriesland, de 
verschillende Fondsen EN de 
inwoners van Baard.

Het overlegplatform van 
de tien dorpen die in 2018 
aansluiten bij Leeuwarden- 
Nij Baarderadiel-  boekten 
een eerste succes: de geplande 
stroomweg langs het spoor 
van Sneek naar Leeuwarden 
“door ons groene hart” is 
voorlopig een halt toegeroe-
pen. Waar een burgerinitiatief 
niet toe kan leiden! Andere 
onderwerpen waar Nij Baar-
deradiel aandacht voor vraagt 

is de toekomst van de platte-
landsscholen in onze regio (6 
in getal), de kernkwaliteiten 
van ons leefgebied: de agra-
rische sector met oog voor 
duurzaamheid, kleinschalig-
heid, mienskipszin, cultuur, 
de typische friese sporten 
zoals kaatsen, fierljeppen enz., 
de Spulwike.                                                                                                       

Om onze wil tot verbinding te 
tonen schenkt Nij Baardera-
diel een viltkunstwerk aan de 
gemeente Leeuwarden met 
het motto “Leeuwarden krijgt 
veel moois cadeau”, hetgeen 
een metafoor is voor de 
aansluiting  van het prachti-
ge landschap met die mooie 
dorpen, de rijke natuur en de 
hechte plattelandsgemeen-
schappen bij Leeuwarden. 
Vilten is namelijk niets anders 
dan  de verbinding van de 
wolvezels  aan elkaar en dit 
geeft een  hecht verband.                                                                          

Het moet allemaal nog 
wat wennen, maar er zijn 
verkennende gesprekken 
gevoerd met ambtenaren van 
Leeuwarden en de signalen 
staan voorzichtig op groen.  
Ook voor hen is het weer een 
nieuwe stap in de schaalver-
groting van Leeuwarden en 

het is onze taak als bestuur-
ders van Dorpsbelangen  uit 
Nij Baarderadiel om onszelf 
in de kijker te plaatsen. Daar 
ligt een uitdaging voor de 
komende periode.

Op Bestuurlijk  gebied ontvin-
gen wij op 13 december2016 
het College  van Littenseradiel 
in café Baard. Met lichte wee-
moed constateerden we dat 
dit de laatste keer was in deze 
samenstelling. We maakten 
het gebruikelijke rondje door 
het dorp en daarna bespra-
ken we de lopende zaken. 
Ook hebben we de petitie 
overhandigd ten aanzien de 
onbewoonbare woningen. We 
hebben het college bedankt 
voor de grote betrokkenheid 
die zij altijd hebben getoond.                                                   

Tevens namen wij in januari 
afscheid van Johannes de 
Groot met een etentje  bij 
de voorzitter  thuis; hij werd 
opgevolgd door Yvonne 
Keijer die helaas maar kort 
lid kon zijn van het bestuur; 
de tussentijdse vacature  is 
opgevuld door Els van der 
Wal, die secretaris ad interim 
werd. We hopen vanavond 
haar officieel als bestuurslid 
te benoemen. We vergader-

den 8 maal – waaronder de 
tussenbijeenkomst in juni met 
de leden-  en onderwerpen 
die aan bod kwamen noem ik 
even in vogelvlucht: verkeer 
en snelheidsremmende  maat-
regelen (nieuwe verkeers-
drempels op de Faldenserwei 
en de Tongerwei), toekomst 
Baarder brug (o.a. bediening 
en vormgeving), dorpsaktivi-
teiten  als oogstdag (dit jaar 
35 pakken appelsap), klusdag,  
(groen)onderhoud Deke-
ma-lân, viltproject van Truus 
Huijbregts, AED,  bij- en vlin-
derlinten voor biodiversiteit, 
de Merke, het Freule succes 
van de Kaatsclub van Baard, 
de bloembakken bij de ingang 
van het dorp, de beplanting 
rondom de parkeerplaats, 
de oplaadpaal op de par-
keerplaats, parkeerperikelen 
resulterend in gele zones in 
Baard, klein leed bij Martijn 
van Dongen veroorzaakt door 
de wagen van Omrin.

Op 27 maart was er het laatste 
Amtlik oerlis met de ge-
meente Littenseradiel. Er was 
oranjekoek, omdat het ook 
de laatste keer was voor de 
ambtenaren zelf. We hebben 
de goede samenwerking 
gememoreerd en onze dor-

Jaarverslag  DB Baard 
oktober 2016-2017

Dorpsbelang (2)
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pencoördinator het boek over 
Baard gegeven, hetgeen Lize 
Cnossen zeer op prijs stelde.

Het inwonertal van Baard 
was per 1 januari 2017 189. 
Bij Klaas Bouma en Anne-
marije Wiersma wordt Hessel 
geboren; Janny Pekel verhuist 
vanuit Littens naar Baard met 
haar drie zoons, Jaap Veenstra 
verhuist terug naar Naarden. 
Bijna  hadden we een status-
houder-gezin in Baard gehad.      

Op 12 november 2016 was 
er een eerste aanzet hiertoe 
door meningen te peilen. 
Op 19 januari 2017 is er 
een bijeenkomst geweest 
in het dorpshuis waar heel 
wat aspecten besproken zijn 
van het huisvesten van een 
asielzoekersgezin. Helaas was 
de euforie van korte duur. Een 
geschikte woning was zojuist 
verkocht. De initiatiefgroep 
blijft voorlopig bestaan, mis-
schien horen we hier  in de 
toekomst meer van.

Persoonlijk leed: Dit jaar is er 
niemand overleden in Baard. 
Wel was er een ongeluk op 
het jaagpad, waardoor de 
ambulancedienst niet goed op 
de plaats van het incident kon 

komen. Ook was er een brand 
in het nieuwe huis van de fa-
milie Yge en Geertje Valk: op 
een vrijdagmiddag in februari 
werden we gealarmeerd door 
rookontwikkeling en gelukkig 
was de brandweer snel ter 
plekke. Een geluk bij een on-
geluk dat Yge zelf thuis was en 
zodoende de brand ontdekte. 
Al het leed is nu geleden en zij 
zitten er weer piekfijn bij.

Via het medium Dorpskrant 
“de Baarder Kat” kan iedere 
Baarder lezen over het wel en 
wee in ons dorp. Want niet 
iedereen zit op Facebook, ook 
al is er een besloten pagina 
voor inwoners. 
Niet Baarders lezen eveneens 
onze krant, ook op het ge-
meentehuis is De Baarder Kat 
niet onopgemerkt gebleven; 
zo is de redactie al verschil-
lende malen in de prijzen 
gevallen. We mogen terecht 
trots zijn op ‘onze’  dorps-
krant!!

Door de uitbaters van het café 
annex dorpshuis worden re-
gelmatig  theater voorstellin-
gen en muziekoptredens ge-
organiseerd. Ook het eetcafé 
loopt goed en het terras – een 
van de leukste van Friesland!- 

zat vaak vol afgelopen zomer. 
In het voorjaar kreeg de bui-
tenkant een opknapbeurt en 
het ziet er nu weer kreas uit.                                                                                                                              
De Stichting Dorpshuis buigt 
zich nu over het probleem van 
de vloer, hoe te isoleren?                          

Op maandagochtend wordt 
de bovenzaal gebruikt door 
BOMmende dames en de 
aktiviteitencommissie spant 
zich enorm in om deelne-
mers bij de koffie morgens te 
betrekken.         
Dit loopt moeizaam en gaat 
misschien in een andere vorm 
verder.

Als laatste wil ik het nog 
hebben over de twee onbe-
woonbare woningen die het 
aanzicht van het dorp geen 
goed deden en ook de veilig-
heid ter discussie stelden. Het 
huis aan de Dekemawei 11 
is afgebroken en zal met-
tertijd waarschijnlijk weer 
opgebouwd worden. Het huis 
aan de Faldenserwei/ Gele 
Buorren is er momenteel zo 
slecht aan toe dat de gemeente 
maatregelen heeft getroffen 
om vallend puin in de open-
bare ruimte tegen te gaan. Het 
puin stort nu in het huis. De 
eigenaar heeft tot 1 oktober 

de tijd gehad iets aan het huis 
te doen onder dreiging van 
een dwangsom. De bedoeling 
hiervan is om de eigenaar aan 
te sporen verbeteringen aan te 
brengen, zodat het huis geen 
overlast geeft voor de omge-
ving. Het mooiste zou zijn 
als het weer opgebouwd zou 
worden. Dorpsbelang heeft 
met de wethouder regelmatig 
contact over deze kwestie 
en dringt aan op een goede 
afloop.

Wanneer ik het afgelopen jaar 
bekijk dan realiseer  ik me dat 
het omgevlogen is; er zijn veel 
dingen bereikt, maar een aan-
tal zaken moeten nog gereali-

seerd worden, zoals de cursus 
voor de AED, de statuten en 
het huishoudelijk reglement,  
de bewegwijzering van het 
Dekemastinsmonument.

Kortom, je bent nooit klaar 
als bestuur. En nu staan we 
voor een grote verandering 
omdat we bij Leeuwarden 
gaan horen.  Deze herinde-
ling  brengt grote uitdagingen 
met zich mee: we moeten 
onze boodschap helder voor 
het voetlicht brengen en 
vasthoudend onze doelen 
proberen te bereiken. Er ligt 
niet voor niets een dorpsvisie! 
We willen gezien en gehoord 
worden, en gewaardeerd:  we 

zijn tenslotte de voortuin van 
Leeuwarden, met bloeiende 
bermen, kruidenrijk grasland, 
met koeien in de wei en kievit 
en grutto op het land. Schone 
sloten, hier en daar het beeld 
van een kerktoren, kinderen 
die naar school fietsen en 
mensen die elkaar nog be-
groeten: ha Goeie! Daar gaat 
het om: de mens als middel-
punt in een leefbare omge-
ving. Daar staan we voor, dat 
is onze missie!
Met vertrouwen beginnen 
we aan het 111e jaar in ons 
bestaan!   

Aantal huishoudens die lid 
zijn: 57.   M

Kerstbomenactie
De Stjelp doet dit schooljaar mee 
aan de inzameling van kerstbomen. 
Woensdagmiddag 10 januari 
worden de kerstbomen verzameld. 
Elk kind ontvangt per ingeleverde 
boom een sinaasappel en een lot. 
Hiermee kan een cadeaubon van € 25,- 
worden gewonnen. Per opgehaalde 
boom ontvangt de school € 0,50.
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Wat ha ik genoaten fan in prachtige 
foarstelling op de boppeseal oer Coco 
Chanel. Inez Timmer makke in mi-
ni-musikal oer dizze bysûndere frou 
dy’t mear wie as modeûnwerpster.

Se wie de earste froulike ûndernim-
mer dy’t mei styl, tiidleaze elegânsje, 
mar ek mei in grutte doasis opportu-
nisme en artistyk talint in wraldym-
perium delsette.
No noch ferneamd om har parfum.. 
de nr.5 en har klean dy it froulik li-
chem better dogge útkommen.

De foarstelling fertelde oer har iensu-
me en leafdeleaze jeugd. Hoe se troch 
har ambysje, hurde wurkjen en ‘ge-
wetenloosheid’ har opwurke ta in fe-
nomeen. Mar ek oer de striid om har 
ienfâldige komôf efter har te litten en 
der dochs elke kear wer mei konfron-
tearre te wurden.
Inez spilet net Chanel mar is Cha-
nel. De klean, de prachtige Franske 
sjansons en it bysûndere libbensfer-
haal makken it ta in hiel moaie jûn.

Chapeau Inez!

A.R. M

Tijdens een vergadering van de kerkrentmeesters 
is besloten de mogelijkheid van een urnenmuur 
bij de kerk in Baard aan te bieden voor inwoners 
en oud inwoners. Natuurlijk kunt u ook een graf  
reserveren.
Wij zijn van mening dat de kerk er is voor ieder-
een, wat is er fijner dan dat er in eigen dorp ook 
hier plek voor komt!
Hoe we dit gaan uitvoeren hangt mede af van uw 
inbreng en behoefte.

 Tevens is dit de gelegenheid om alle vrijwilligers te 
bedanken voor de hulp bij het opknappen van de 
muur en hekwerk rondom de kerk.  En natuurlijk 
ook de uitstekende catering, fantastisch. Bedankt, 
het is prachtig geworden. 

Namens college kerkrentmeesters,
Yge Valk
06 38181170 M

Urnenmuur kerk Baard

Vrouwenpraat voor uitverkochte bovenzaal

Het verhaal gaat over Gijsje (27), Saskia 
(41) en Elise (63). Drie vrouwen die bij 
elkaar in de buurt wonen en regelmatig 
samen koffiedrinken. De gesprekken 
die ze hierbij voeren gaan vooral over 
elkaars leven en huishouding, hoewel 
ze alle drie stellig ontkennen huisvrouw 
te zijn. Het leven van deze vrouwen 
neemt al gauw een belangrijke wending, 
het gevolg ervan is voor alle drie dat ze 
gedwongen worden na te denken over 
het "huishouden" dat ze voeren...
De bovenzaal was (bijna?) uitverkocht. 
Zelfs het mannelijke publiek kon de 
dagelijkse problemen van het huishou-
den waarderen. Iedereen kon zich wel 
identificeren met een van de vrouwen, 
herkende situaties en/of de was aan de 
waslijn in het decor. 

Zaterdag 28 oktober was in het dorpshuis een voorstelling van de toneelgroep Blauetoer 
met het stuk ‘Vrouwenpraat’. 
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Bijdragen aan een schonere wereld en 
besparen op de energienota maar dan 
zonder zonnepanelen op eigen dak! En 
nog veel goedkoper ook!

Een jaar geleden heeft Grieneko gepro-
beerd om door middel van participaties  
te investeren in een collectief zonnedak. 
Toen was daar onvoldoende belangstel-
ling voor. Te duur misschien, de regeling 
niet duidelijk genoeg of de overheid te 
onbetrouwbaar. 
De prijzen van zonnepanelen zijn gedaald 
en we hebben Durk Terpstra uit Baard 
bereid gevonden zijn dak beschikbaar te 
stellen voor een collectief (op zijn stal na 
verwijdering van het asbest). 
Nu  hebben we toezeggingen voor onge-
veer 100 van de 204 beschikbare partici-
paties= 204 zonpanelen. De participaties 
zullen €280 per stuk = 1 zonpaneel gaan 
kosten.  Dat bedrag is inclusief alle kosten 
van omvormer, plaatsing, verzekering etc. 

Huishoudens, kerken, sportverenigingen, 
dorpshuizen, MKB’ers enz. zijn vaak om 
allerlei redenen niet in de gelegenheid om 
zonnepanelen te plaatsen op eigen dak. 
Zij kunnen participeren in dit initiatief 
door het kopen van participaties á €280 
per te installeren zonpaneel en krijgen 15 

jaar lang hun energiebelasting terug over 
de hoeveelheid opgewekte stroom per 
zonnepaneel. 

1 zonpaneel zal ongeveer 280 Kwh aan 
stroom per jaar gaan leveren.
De (overheids-)Regeling betaalt 15 jaar 
lang de door u betaalde energiebelasting 
voor stroom terug.  U kunt participeren in 
een project met 204 zonnepanelen op een 
staldak (-en) in uw omgeving. 

Geïnteresseerd? Neem contact op met Yge 
Valk ygevalk@gmail.com of 06-38181170 
of mail naar info@grieneko.frl 

Met energieke groet van het bestuur van 
Grieneko  M

Zonnepanelen op een staldak Wat zijn nu voor- of nadelen van 
zonpanelen op eigen dak of collectief:15 jaar energiebelasting terug en meedoen in 

zonnepanelen in onze omgeving. Kenmerk Op eigen dak Bij de boer op dak

BTW terug ja Nvt.

Participaties kopen nee Ja. 1 per paneel. Geen BTW

saldering Ja, tot 2021 
(daarna?)

nee

Energiebelasting retour nee Ja, 15 jaar

Wie regelt 
belastingteruggave?

nvt Belastingdienst via energie 
maatschappij (Noordelijk Lokaal 
Duurzaam doet dat gratis)

Verzekerd Zelf regelen ja

Aparte coop. met als leden 
de participanten

nee ja

Lid worden van Grieneko Hoeft niet, wel 
gewenst

ja

Afnemer worden van NLD? gewenst Ja, anders kosten teruggave 
energiebelasting

Geschikt voor huurders? Niet echt, kan wel ja

Geschikt voor huishoudens 
die geen panelen op eigen 
dak willen of kunnen?

nee ja

Investeringskosten Duurder 20-30% goedkoper per participatie/
paneel. We verwachten nu een 
kostprijs per participatie 
(= 1 paneel) van € 280

Waardevermeerdering 
woning?

ja nee

Overdraagbaar bij verhuizing ja Binnen zelfde postcoderoos geen 
probleem, erbuiten? Dan kunnen 
participaties aan nieuwe bewoner 
overgedragen worden. Lukt niet? 
Dan aan PCR cooperatie: dan wordt 
een afschrijvingsregeling gehanteerd
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Beste lezers van de BaarderKat

Op dit moment leren alle kinderen 
over de ruimte. 
Tjitte uit groep 8 vertelt; Eerst 
mochten we een onderzoeksvraag 
bedenken, bijvoorbeeld; ‘Hoe een 
raket kan zweven?” 
Hierna gingen we informatie over 

het onderwerp opzoeken. Ik werk sa-
men met Wieger, Reinder en Sander. 
Als je het antwoord had gevonden, 
mag je beginnen met knutselen. Wij 
maken een raket na, dit doen we zo 
gedetailleerd mogelijk. De teksten 
van wat we hebben geleerd, plakken 
we op de raket. We verven de raket 
en voegen details toe, bijvoorbeeld 

het logo van de NASA.  
Aanstaande vrijdag gaan 
wij onze leervraag presen-
teren aan de groep.
Woensdag 15 november 
gingen de groepen 4 t/m 
8 naar het Planetarium 
in Franeker, ook dit 
uiteraard n.a.v. het project 
Big Bang. Van het Plane-
tarium hadden we ook 
leskisten geleend waar we 
mee kunnen werken. 
Door de hele school heen 
verschijnen steeds meer 
raketten, planeten, sterren 
en ruimtelijke attributen, 
De kinderen zijn erg en-
thousiast over het project.

Dochter juf Jetske
Het mooiste nieuws is 
natuurlijk dat juf Jetske en 
haar man Otte zater-
dag 11 november een 
prachtige dochter hebben 
gekregen, Yfke is haar 
naam. Mei elkenien giet 
it goed!

Juf Brenda Oostra is 
ondertussen begonnen 
met de vervanging van 
juf Jetske. Zij heeft al 
jaren gewerkt op Jena-
planschool de Oldenije 

Nieuws van de Stjelp

Nim my mei 
dy mei, 
de Fryske top 100 
yn!

Baard in de 
Fryske Top 
100? Het 
zou zomaar 
kunnen.
De kinde-
ren van 
basis-
school de 

Stjelp in Baard hebben 
samen met de 3 andere scholen 
van Onderwijsteam 7 (Winsum, 
Itens en Wommels) én zanger 
Wiebe Kaspers een Friese popsong 
over de grutto gemaakt.
Meedenken en schrijven aan de 
tekst, het lied zingen en zelfs het 
opnemen van een videoclip. De 
volgende stap: met het lied de 
hitlijst in!

Vorig schooljaar startte het project 
Greidhoeke goes Onderwijs, een 
gezamenlijk project van 4 scholen 
in Littenseradiel in samenwerking 
met verenigingen, organisaties en 
de mienskip.
Leerlingen passen onderzoekend 
leren toe met de grutto als meta-
foor waarbij talentontwikkeling 
een belangrijke rol speelt.

Eén van de dingen die gaandeweg 
is ontstaan, is het maken van een 
lied over de grutto. De kinderen 
konden woorden en zinnen 
opschrijven waar zij aan dachten 
bij de grutto. 
Wiebe Kaspers heeft deze tiental-
len briefjes verwerkt tot een Friese 
popsong: Nim my mei dy mei. 
Om het helemaal compleet te ma-
ken is er met de kinderen van alle 
4 scholen een prachtige videoclip 
gemaakt, waarin Baarder Tjitte 
Reitsma een prominente rol heeft. 

Het lied gaat over een jongen, 
Tjitte, die op bed ligt en buiten 
de grutto hoort roepen. De grutto 
neemt hem mee op reis door onze 
Greidhoeke, leert hem vliegen 
of… was het toch een droom?

De videoclip is te bekijken via 
www.GreidhoekeOT7.nl 

Help mee om Baard en de Greid-
hoeke (opnieuw) op de kaart te 
zetten en een notering te bemach-
tigen in de Fryske Top 100!

Stem via 
www.frysketop100.nl op 

Greidebern ft. Wiebe Kaspers 
- Nim my mei dy mei

Woensdag 15 november gingen de groepen 4 t/m 8 naar het Planetarium in Franeker

lees verder op pagina 42
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Colofon

Nog een foto genomen in het Planetarium in Franeker

in Leeuwarden. Zij is afgelopen 
schooljaar een aantal keren bij ons 
op werkbezoek geweest en kent 
onze school al een beetje. 

Juf Brenda zal gedurende Jetske 
haar verlof op maandag de gehele 

dag en op dinsdag ochtend voor de 
bovenbouw staan. Op dinsdagmid-
dag zal zij een aantal loco-taken 
oppakken.  M



Baardata
Zon. 03 dec.. 09.30 u Dienst door ds. J.Hilverda Kerkenraad v.d.Streekgem. Herv. Kerk Baard

Din. 05 dec. Aankomst 
Sint en Piet Jenaplanskoalle “de Stjelp” Ver. van Dorpsbelang Parkeerplaats bij de brug

Zat. 09 dec. 10.00-12.30 u
Open dag Kunstvilt project 
'Leeuwarden krijgt veel moois 
cadeau' 

Viltatelier Truus Huijbregts Tongerwei 4

Don. 14 dec. 19.30 u Kerstworkshop Act. comm. “de Helena’s” Café Baard

Zon. 17 dec. 13.30-16.00 u
Open dag Kunstvilt project 
'Leeuwarden krijgt veel moois 
cadeau' 

Viltatelier Truus Huijbregts Tongerwei 4

Di. 19 dec. 
Wo. 20 dec.

middeis en 
jûns

Ferkeap Baarderbollen en 
sûkerbollen

Alderkommisje 
Jenaplanskoalle “de 
Stjelp”

Baard en omstreken

Vr. 22 dec. 20.00 u
HoHoHo Krystrevu mei Inez 
Timmer, Tseard Nauta, Douwe 
Nauta en Remco Hoitsma

Café Baard Café Baard

Zon. 24 dec. 22.00 u Kerstnacht ds.J.v.d.Velden met 
o.a. jongerenkoor Lelielûd Kerkenraad v.d.Streekgem. Herv. Kerk Baard

2e Kerstdag 
26 dec.

Kerstdiner 
vanaf 17.30 u reserveren vóór 22 dec. Café Baard Café Baard

Vr. 29 dec. 10.00-12.30 u Open dag Kunstvilt project 
'Leeuwarden krijgt veel moois cadeau' 

Viltatelier Truus Huijbregts Tongerwei 4

Vr. 29 dec. 20.00 u Maatklaverjassen Klaverjasclub 
“Moai op tiid” Café Baard

Ma. 01 jan. vanaf 00.15 u. Nieuwjaarsborrel Jaap, Aggie en Boyd Café Baard

Ma. 01 jan. 14.00 u Nieuwjaarsduik bij Café Baard Cobus, Aggie en Boyd

Wo. 03 jan 13.30-16.00 u Open dag Kunstvilt project 
'Leeuwarden krijgt veel moois cadeau' 

Viltatelier Truus Huijbregts Tongerwei 4

Wo. 10 jan. hele dag? Kerstbomenactie Kinderen ‘de Stjelp’ Baard en omstreken

Vr. 26 jan. 20.00 u Klaverjassen Klaverjasclub 
“Moai op tiid” Café Baard

Zon. 04 feb. 09.30 u Dienst door ds. J.Hilverda 
Heilig avondmaal Kerkenraad v.d.Streekgem. Herv. Kerk Baard

Woe. 
15 febr. Op tijd Inleveren kopij Redactie deBaarderKat Kopij bij Anke Roorda of 

debaarderkat@gmail.com

Vr. 23 febr. 20.00 u Klaverjassen Klaverjasclub 
“Moai op tiid” Café Baard

Don. 01 mrt volgt Uitvoering Toneelvereniging Boppeseal  café Baard Café Baard

Zon. 04 mrt 09.30 u Dienst door ds. A.Terlouw Kerkenraad v.d.Streekgem. Herv. Kerk Baard

Vr. 23 mrt 20.00 u Klaverjassen Klaverjasclub 
“Moai op tiid” Café Baard

Zat. 31 mrt 21.30 u Dienst door ds. J.Hilverda Kerkenraad v.d.Streekgem. Herv. Kerk Baard

Vr. 20 apr. 20.00 u Maatklaverjassen Klaverjasclub 
“Moai op tiid” Café Baard


