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Baardata
Zon. 04 mrt

09.30 u

Dienst door ds. A.Terlouw

Kerkenraad
v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Vr. 09 mrt

20.00 u

Uitv. Yn ‘e Prizen

Toneelver.Baard ism
Jorwert

Boppeseal café Baard

Zat. 10 mrt

14.00-16.00
u

Knutselen op de boppeseal

Act.comm &
Jeugdcomm.

Boppeseal café Baard

Zat. 10 mrt

hele dag?

‘NL DOET’

Kaatsvereniging Baard

Kaatshokje

Zon. 11 mrt

16.00-17.00
ontvangst
15.30

Huiskamerconcert Band
Wiebe

Joke en Ronald

Menistetsjerke

Vr. 16 mrt.

20.00 u

Filmavond

Act.comm &
Jeugdcomm.

Boppeseal café Baard

Zat. 17 mrt. Weekend

De oudpapiercontainer staat
Ver. van Dorpsbelang
er weer

Parkeerplaats bij de brug

Don. 22 mrt

19.15 u

Ledenverg. Grieneko,
aansluitend Bouwe de Boer,
Freonen Fossyl Frei Fryslân

Grieneko

Boppeseal café Baard

Vr. 23 mrt

20.00 u

Klaverjassen

Klaverjasclub “Moai
op tiid”

Café Baard

Zat. 31 mrt

20.30 u

Dienst door ds. J.Hilverda,
Stille zaterdag

Kerkenraad
v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Ma. 2 april

vanaf 11.00 u De Paashaas bezoekt Baard

Paashaascommissie

Verzamelen bij
Kaatshokje

Din. 10 apr

volgt

Voorjaarsbloemstuk maken

Act.comm &
Jeugdcomm.

Boppeseal café Baard

Vr. 20 apr.

20.00 u

Maatklaverjassen

Klaverjasclub “Moai
op tiid”

Café Baard

Zon. 22 apr.

09.30 u

Dienst door ds. J.Hilverda,
Kinderdienst

Kerkenraad
v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Zat. 12 mei

Weekend

De oudpapiercontainer staat
Ver. van Dorpsbelang
er weer

Parkeerplaats bij de brug

Din. 15 mei

Op tijd

Inleveren kopij

Redactie deBaarderKat

Kopij bij Anke Roorda of
debaarderkat@gmail.
com

Ma. 28 mei

09.30 u

Dienst door ds. J.Hilverda,
Pinksteren

Kerkenraad
v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Do 07 t/m
09 juni

volgt

Merke “op de Boerderie”

Merkecommissie

in Baard

Zon. 17 jun.

09.30 u

Dienst door ds. R. Reitsma

Kerkenraad
v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Baard
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En verspreid door het nummer:

De Baarder Kat verschijnt vier maal per jaar (te weten rond
1 maart, 1 juni, 15 september en 1 december) met de agenda,
het nieuws en de activiteiten en / of bijeenkomsten van de
stichtingen, verenigingen, commissies en clubs van Baard voor
de eerstkomende drie maanden, aangevuld met ingezonden
stukken, oproepen en redactionele artikelen, verzameld in een
onafhankelijke krant.Kopij hiervoor dient het liefst vier weken

achterop

voor de verschijningsdatum te worden ingeleverd bij voorkeur
per e-mail.
De Baarder Kat wordt GRATIS verspreid onder alle inwoners
van Baard en bezorgd bij actieve buiten-Baarders. Overige
belangstellenden kunnen zich abonneren voor € 6,- per jaar, incl.

Merkecommissie

22

stukjes uit 20 jaar Baarder Kat

verzendkosten. De Baarder Kat is ook digitaal te lezen. U gaat
daarvoor naar de website: www.baard-frl.nl
De redactie is niet aansprakelijk voor fouten in de tekst of de

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

aangeleverde kopij en zij behoudt zich het recht voor deze te
redigeren en zonodig in te korten.
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> vervolg BijenFlinterLint

Redactioneel

bloemrijk bijen-, insecten - en vlinder-vriendelijk mengsel. De bedoeling is dat er deze zomer vanuit Leeuwarden
een mooi rondje door Nij Baarderadiel langs bloemrijke
bermen gefietst kan worden, door bewoners en/of toeristen in het kader van CH2018.
Wat kun jij betekenen voor het BFL?
• Je kunt één meter (meer mag natuurlijk ook) BFL adopteren à € 3,50, NL 39 RABO 0330 8049 52 tnv Plaatselijk
Nut Weidum ovv BFL.
• Je kunt meedoen met ‘Zaai, mensen, zaai!’ om ook je
eigen tuin insectvriendelijk te maken.
• We zoeken nog deskundigen om een fietsroute app te
maken
• We komen graag naar je toe voor een lezing over biodiversiteit, bijen, vlinders, bloemen
Namens het BijenFlinterLint
Nij Baarderadiel,
Anna Christien Piebenga 

JAAR

20 jier Baarder Kat
En dat fiere we!
Foar al ús lêzers ha we in keunstich kado. In linosnijwurk,
dat makke is yn in oplage fan 115 stiks, troch ús doarpsgenoat en redaksjelid Esther. We hope dat jim der like
bliid mei binne as de redaksje en dat dit keunstwurkje by
elkenien in moai plakje krijt.
Esther hat trije kleuren brûkt. Dat der binne keunstkatten
yn omrin mei in blauwe, reade of oranje achtergrûn. It stiet
jim fansels frij om te ruljen.
Fierders sjogge we yn dizze edysje werom op it nijs en de
stikjes fan de ôfrûne tweintich jier. In seleksje fan de maartnûmmers fan doe binne troch de hiele Kat werom te finen.
Ek hjirmei winskje we jim in protte lêsnocht!
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Nieuws van het BijenFlinterLint

Leestip:

De Onervarenen van Joke van Leeuwen
"Blanke slavernij" in de negentiende eeuw

Jo van Leeuwen
Joke
is heel veelzijdig.
Z
Ze is schrijfster van
rromans en kinderbboeken. Ze schrijft
ook
o gedichten en
is illustrator en
performer.
Ze heeft veel prijzen gekregen voor
haar werk.
"De Onervarenen"
is een historische
roman. Het verhaal speelt in 1847
en gaat over een groep arme boeren die door de Maatschappij voor
Overzeese Volksplanting overgehaald wordt om hun boerenarbeid
voort te zetten in een nieuw land
ver weg. Er wordt hun een gouden
toekomst voorgespiegeld....een huis
in een warm land met vruchtbare
grond en altijd fruit aan de bomen.
Na een wekenlange zeereis komen
ze aan in dat nieuwe land. Er zijn te
weinig huizen, de grond is onontgonnen en zit vol rotsblokken, er
is geen dokter en het eten is slecht.
Er is alleen een loods met een

winkeltje. Allen hebben schuld bij
de grondeigenaar die ze moeten terugbetalen van de oogst. Ze mogen
het terrein niet af en zijn in alles
afhankelijk van de eigenaar...
Het verhaal wordt verteld vanuit
het perspectief van Odile.
Odile is 17 jaar en woont alleen
met haar ongehuwde moeder. Haar
vader kent ze niet. Op een dag
wordt haar moeder (onterecht) opgepakt en in een krankzinnigengesticht gestopt. Odile wordt dakloos.
Ze vindt onderdak bij de knappe,
ongeletterde en godvrezende boer
Koben.
Als de aardappeloogst mislukt en
ze de pachtboerderij moeten verlaten besluiten Odile en Koben en de
moeder van Odile (die na twee jaar
is ontslagen uit het gesticht) om
samen met zo'n 50 streekgenoten
de oversteek te wagen.
Het boek is prachtig geschreven, in
mooie taal, prettig om te lezen.
De personen worden scherp getypeerd. Odile is een overlever. Ze
weet zich te handhaven in extreem

In 2017 hebben we met hulp van
234 kinderen van vijf basisscholen
in Nij Baarderadiel ongeveer 10,5
kilometer berm ingezaaid. Dat was
mogelijk omdat heel veel mensen
BijnenFlinterLint-meters geadopteerd, dwz financieel ondersteund
hebben – heel veel dank daarvoor!
In 2018 gaan we verder en willen we
met zes basisscholen uit Leeuwarden bermen inzaaien. Het zou mooi
zijn als de leerlingen van de basisscholen uit Nij Baarderadiel dan de
ambassadeurs en leermeesters voor
de leerlingen uit Leeuwarden zijn.
Wij hebben ondertussen contact
gehad met de afdeling Groen van
de gemeente Leeuwarden en deze
wensen kenbaar gemaakt. Het goede

nieuws is dat alle bermen in Nij
Baarderadiel vanaf nu volgens het
maai-zuigprincipe beheerd gaan
worden ipv geklepeld. Ecologisch
Berm Beheer wordt praktijk!!! Bij
maai-zuig wordt twee of drie keer
per jaar de berm gemaaid en het
maaisel meteen opgezogen. Dat
houdt in dat zaden die in de grond
zitten meer kans hebben tot bloei
te komen. Een enorme vooruitgang!!! Bij maai-zuigbeheer duurt
het ongeveer tien jaar voordat je de
oorspronkelijke bloemen en planten
weer terug hebt.
Zolang kunnen wij niet wachten
en wij gaan in samenspraak met de
gemeente en met hulp van basisscholen uit Leeuwarden (een deel
van de) bermen inzaaien met een
Lees verder op de volgende pagina >

4
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Kinderbaarderij (1)

Uit het archief

moeilijke situaties. Zo ook haar
moeder, een kleurrijke, intelligente en onafhankelijke vrouw. Koben
ontwikkelt zich met veel charisma
tot de dwingende geestelijk leider
van de gemeenschap.
Beste dorpsgenoten,
Bij deze bedankt voor alle kaartjes en felicitaties
die we hebben mogen ontvangen.
Jelger en Ida

Kinderbaarderij (2)

40

Het boek brengt veel onrecht
en wantoestanden aan het licht:
de psychiatrie uit die tijd, de
misleiding door de Maatschappij
voor Overzeese Volksplanting,
de slechte behandeling tijdens de
uitputtende bootreis en tenslotte
de oplichterij en uitbuiting in het
nieuwe tropische land.
Het verhaal is fictie maar berust
wel op research.
Een korte toelichting aan het
eind vertelt dat er omstreeks 1850
Zeeuwen en Vlamingen naar
Zuid-Amerika trokken op zoek
naar een betere toekomst.
Een even meeslepende, als confronterende migratieroman met
een verrassend einde.


JAAR

De Baarder Kat
Nr. 0 - 1999
Voorwoord
Op de jaarvergadering van
18 november j.l.
kwam het idee naar voren
om een dorpskrant
op te richten. Een blad met
name van de
verenigingen, zodat we
weten wat deze zoal
doen. Het blijkt dat er 11 verenigingen zijn.
Er werd enthousiast gereageerd: binnen de
kortste keren boden vijf mensen spontaan hun
medewerking aan, om dit van de grond te
krijgen. Ik wil ze graag aan U voorstellen:
het zijn Pim Astro, Emiel Visser, Willem v.d.
Weide, Inge Dekker en Jikke Buren.
Zij vormen de redactie. Deze werkt onder
de vlag van Dorpsbelang. Om dit blad te laten
slagen wordt er natuurlijk wel wat van de
verenigingen gevraagd, ook van de redactie.
Ik hoop dat het enthousiasme blijft, zodat we
er nog lang van kunnen genieten.
Het bestuur van Dorpsbelang wenst U
veel succes.
Sjoukje Terpstra

Klein stukje uit redactionaal nr. 1 1999
…Het liefst ontvangt de redactie kopij op
een floppy in platte tekst(zo mogelijk
in WP 5.1 of 6.0)….

5
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Een kijkje achter de schermen van de Kat

Van ﬂesje wijn tot mega-nieter
Toen we 10 jaar geleden in Baard kwamen
wonen viel op zekere dag de dorpskrant
"De Baarder Kat" in de brievenbus.
Wat een leuke krant en wat bijzonder dat
er in zo'n klein dorp een "echte" dorpskrant
werd gemaakt.
Met de jaren werd de krant mooier en
mooier en toen Edzer Dillema als vrijwilliger de vormgeving ging verzorgen - en ook
nog in full color - werd de krant een echte
glossy.
Als trouwe lezer en fan ben ik vaak van
plan geweest een stukje in te sturen om
mijn waardering kenbaar te maken voor de
mooie dorpskrant, maar.....het bleef erbij.
Nu ik sinds een jaar deel mag uitmaken van
de redactie en daar vooralsnog een bescheiden taak heb........teksten nalopen op stijl en
spelling, een stukje schrijven en bijspringen
bij het vouwen, nieten en verspreiden.......
wil ik jullie als lezer graag deelgenoot maken van mijn bewondering voor de creativiteit en vaardigheden van de redactieleden
en een boekje opendoen over het werk dat
nodig is voordat De Baarder Kat in jullie
brievenbus valt.
Op de redactievergadering wordt gewerkt
met een lange lijst van aandachtspunten,
rubrieken, verenigingsnieuws enz. Ieder
6

redactielid is verantwoordelijk voor een
aantal items.
Daarbij komen de foto's en het extra
nieuws. Uit alle post die via de mail binnenkomt wordt een selectie gemaakt van wat in
De Baarder Kat moet komen te staan. Zo
nodig wordt in de dagen na de vergadering
contact opgenomen met verenigingen en
andere informatie voorzieners. De nodige
foto's worden verzameld en er wordt besproken welke foto op de cover komt.
Nog lang niet alles is rond als de redactievergadering in de late uurtjes wordt afgesloten (natuurlijk komt er nog wel een gezellig flesje wijn op tafel).
In de 2 weken daarna wordt er dan ook intensief heen en weer gewhatsappt voordat
eindelijk een soort "sein veilig" kan worden
gegeven en alles naar de vormgever Edzer
Dillema kan.
Het is heel bijzonder voor mij "als nieuwe"
om te kijken naar de naadloze en opgewekte samenwerking van de redactieleden. Ik
zie alles via WhatsApp voorbij flitsen en
hoef alleen maar met
te reageren.
Dan begint het creatieve proces van Edzer.
Hij brengt alles bij elkaar tot een mooi, humorvol en smaakvol geheel. Als hij klaar is
ontvangen de redactieleden een drukproef
en na goedkeuring komt de definitieve versie op de mail.
39
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Uit het archief

Ledenvergadering
Donderdag 22 maart
aanvang 19.15
ledenvergadering
van Grieneko
Bovenzaal Café Baard

JAAR

De Baarder Kat - Maart 2002

Dan gaat Gert aan de slag. Op het
bedrijf waar hij werkzaam is heeft hij
toestemming om het gewenste aantal
van 100 Katten te printen. Dat is natuurlijk fantastisch.

Leden van Grieneko zijn 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 2016 en 2017
• Samenstelling bestuur
• Duurzame doelen uitkering Grieneko
• Zonnepanelen collectief
• Nul op de meter woningen
• Energy battle na plaatsing slimme meter

De leden vergadering zal niet lang
duren.
Na de ledenvergadering is iedereen welkom om te luisteren en te
spreken met Bouwe de Boer. Hij
is medewerker duurzaamheid van
Gem. Leeuwarden, initiatiefnemer
Freonen fan FossylFrij Fryslân en
vele andere duurzame initiatieven
in het kader van Leeuwarden 2018.

De stapels Katten gaan vervolgens
naar één van de redactievrouwen,
waar met een groepje onder het genot
van koffie, koek en gezellig kletsen de
pagina's op volgorde worden gelegd.
Tot slot wordt er geniet met een mega
nieter en dan is de nieuwe

Met energieke groet van
het bestuur van Grieneko 

...EN DAT NU AL 20 JAAR!!...

BAARDER KAT
geboren......

Anneke Tonnon 

JAAR
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Buis & Baard (ingekort)
De ingewijden zaten op 27 november j.l. gekluisterd aan de televisie. Pim Astro was kandidaat in
het quiz Per Seconde Wijzer.
Hij wilde het niet algemeen bekend maken, want
ons redactielid speelt op zeker! De eerste ronde
haalde hij echter gemakkelijk en na de winterstop
van het programma, gaat hij nu door naar de
tweede ronde. Iedereen mag het nu weten.
Als hij veel geld wint, heeft hij beloofd eindelijk
een nieuwe computer te kopen en daar zijn wij
als Baarder Kat redactie heel blij mee. Als het een
beetje tegenvalt, krijgt hij het felbegeerde klokje.
Maar voor ons heeft hij nu al 'eeuwige roem'!
Wij wensen hem veel succes en zitten op 12 maart
voor de buis, u toch ook?

Kampioen van Baard (ingekort)
Een verslag van het kampioenschap Mens Erger
Je Niet dat in februari in het café werd gespeeld.
Georganiseerd door Siebe Walinga en Jan Bijlsma.
27 deelnemers in leeftijd variërend van 10 tot 66
jaar speelden in groepjes van vier Mens Erger Je
Niet!
De uiteindelijke kampioen werd Jelmer Veenstra.
De tweede prijs ging naar Anke Roorda en de
derde prijs werd gewonnen door Loes Jongsma.

Een uitgave om
van te smullen...
met oud nieuws
en nog veel meer lekker leesvoer!
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Een bericht van de activiteitencommissie

Nijjiersdúk 2018

Hallo Baarders en buiten Baarders,

A Bridge too
Afgelopen donderdag was er overleg
tussen de brugcommissie, ambtenaren van de Provincie en Dorpsbelang
Baard. We spraken over de vervanging van de brug over de Bolswardervaart, die uit 1930 dateert. Het
mechaniek is aan vervanging toe
en de brug zelf heeft ook de langste
tijd gehad. De Provincie had er werk
van gemaakt, 8 varianten van aanpak
kwamen voorbij, van helemaal geen
brug tot aan een vaste fietsbrug.

In fris begjin fan it nije jier! Dat wie it seker.
Foar it earst yn Baard waard in nijjiersdúk op
touw setten en wat in minsken op it terras!
Café Baard soarge foar moaie mutsen tsjin de kjeld
foar de dielnimmers en Jaap joech it startsein.
Lokkich wie dokter yn de buurt, dat sa'n 15 minsken doarden it oan om yn de Boalserter feart te
springen.
Nei ôfrin stûn der in Baarderburgje foar ús klear
en in lekkere kom mei snert. Jaap, Aggie en Boyd
bedankt foar de goeie soarchen.
Takom jier mar wér!
A.R. 
8

Er zijn 4 ‘kanshebbers’ uit de bespreking gekomen die om nader onderzoek en uitwerking vragen. Hier
zitten ook hefbruggen bij zoals de
brugcommissie voor ogen had. In de
dorpsvisie van Baard uit 2014 wordt
de vervanging van de brug genoemd
en Dorpsbelang wil voor 2018 dit als
speerpunt in zijn beleid opnemen.
We willen een brug voor de toekomst, en het liefst eentje die Baard
‘smoel‘ geeft. De brug moet iets
toevoegen aan de landelijke uitstraling die ons dorp heeft, en mag dus
beeldbepalend zijn. Een houten brug

Wat een goed idee om de activiteiten- en jeugdcommissie samen te
voegen.
We bruisen van de energie en ideeën.
Ook hebben we een nieuw lid; welkom Agnetha.
Wat hebben we al zo gedaan:
- Bloemschikken met een fantastische opkomst en wat zijn de bloemstukken mooi geworden.
- Film voor de jeugd, ook hier was
een leuke opkomst. Lekker zitten
op de schapenvachten en genieten
van de snoepjes, popcorn en ranja.
- Film voor de volwassen. Dit was
minder geslaagd. Wel hebben we
gelachen. Wat bleek, de film die wij
zorgvuldig hadden uitgekozen, omdat deze niet vaak op tv was, was nu
om de zelfde tijd op tv. Dus jullie
begrijpen al de opkomst bestond
uit alleen Gabe en Dorethea. We
hebben de boel opgeruimd en we
zijn in het café gaan zitten.
- Spelletjes middag, wat was het gezellig en wat ging de tijd snel voorbij. Er waren dozen vol spelletjes ,
kegel gooien, sjoelen, voetbalspel,
air hockey, puzzelen en domino
(het leek de Frieslandhal wel)

Ondertussen zijn we druk bezig met
de voorbereidingen voor een super
bingo met verloting op 17 februari
a.s. en een voorjaarsbloemstukje
maken op 10 april, filmavond op 16
maart en knutselmiddag.
Wij zeggen graag tot ziens!!!!!!!!!!!!!
Helena W, Helena J, Jan en Agnetha
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Uit het archief

JAAR

De Baarder Kat - Maart 2003

far?
voldoet niet aan de eisen van duurzaamheid, de veiligheidseisen en Europese
normen. En ook de verkeersveiligheid
is een belangrijk aandachtspunt en dan
met name de snelheid van het wegverkeer. De brug moet vooral niet breder
uitgevoerd worden. Zo nodig je weggebruikers uit om nog sneller te rijden.
Verder is de mogelijkheid van verkeer
aan de orde geweest, we willen het liefst
een wegverbinding houden. Tevens is er
gekeken naar bruggen in Friesland, zoals de brug van Sibrandabuorren en de
Franeker Poort-brug in Harlingen, beide
ophaalbruggen met een fraai uiterlijk.
In maart hoopt de provincie met een
paar uitgewerkte voorstellen te komen
en deze ter beoordeling aan te bieden
aan het dorp. We nodigen alle dorpsbewoners uit om deze voorstellen te komen
bekijken en hun mening te geven. Houdt
u de brievenbus in de gaten. Het gaat wel
ergens over! Niet alleen voor uzelf of uw
kinderen, maar ook voor uw kleinkinderen! Tot in maart, is het streven.
Namens de brugcommissie,
Dorpsbelang Baard 
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Baarder kattesnor competitie (ingekort)
Bij dit lustrumnummer (vijf jaar Baarder Kat)
werd een zakje met zaadjes van de kattensnor
bijgevoegd.
Met deze competitie willen we vooral de creativiteit in ons dorp een impuls geven. Dus het gaat
er niet om de grootste, hoogste, meest bloeiende
kattesnor te krijgen. Nee wij willen wat anders!
Wat ons voor ogen staat is een bonte verzameling van foto's, tekeningen, kleurplaten, schilderijen, droogboeketten, nifeljûn creaties, beeldjes,
gedichten, versjes, verhalen over het opkweken,
dagboeken met beschrijvingen van het groeiproces, liederen waarin de loftrompet op de kattesnor bezongen wordt, verslagen van troetelsessie
voor je plantjes. Eigenlijk zijn alle indrukken met/
over/van het leven van de onovertroffen Baarder
Kattesnor mogelijk!
De Baarder Kat - Maart 2004
Biljertklup "De Baerder Keu's" (ingekort)
Begjin jannewaris hie de biljertklup wer har
jierlikse nijjiersbiljerten om de wrâldferneamde
SNERTPAKKETTEN.
De priiswinners ha dagen ite kin fan hun snertpakket en hiele protte hawwe der fan mei
genietsje kinnen!
De froulju fan de klup hawwe harren jierlikse twakamp mei de froulje fan Boazum efter de rêch.
De manlju hawwe nei Boalsert west en dat wie ek
net 'een makkie'.
9
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Redactielid van het eerste uur vertelt (1):

20 jaar - De Baarder Kat
kijkt achterom
In 1998 zijn Tineke en ik in Baard komen
wonen. Wat ons al snel opviel is dat veel
verenigingen met losse briefjes langs de
deuren gingen om hun aankondigingen
te doen. Op een bijeenkomst in het café
ontstond spontaan het plan
om een dorpskrant te beginnen, om deze krachten
een beetje te bundelen. De
mensen die dit oppikten
waren Inge Dekker, Jikke
Buren (nu in Denemarken), Emiel Visser, Willem
van der Weide en ik. Emiel
en Willem vertrokken alweer snel en Anke Roorda
en Betty de Jong kwamen
er bij.
We zijn begonnen met een soort van
proefnummer: het zogenaamde “0-nummer”, wat begin 1999 uitkwam, om een
beetje te laten zien wat wij ermee wilden
bereiken. De reacties waren zonder uitzondering positief..! De naam De Baarder Kat (natuurlijk naar het beeldje bij
het kruispunt) was snel gekozen en de
vier seizoenen in het jaar zorgden voor
de logische verschijningsdata. Want elke
maand of elke twee maanden leek ons
niet haalbaar. En vanaf het allereerste
10

begin zijn we gestart op de eerste pagina
met een redactioneel stukje.

Hoe geef ik mijn melding door?
 Digitaal: digitaal doorgeven met
behulp van je DigiD
 Telefonisch: via telefoonnummer
14058 tijdens openingstijden van de
gemeente Leeuwarden
 App: via de "MijnGemeente app".
Deze kun je downloaden in de Play
Store of App Store.

In het begin had dorpsbelang een flinke
vinger in de pap, want de angst voor een
soort van roddelblaadje
voor Baard bleek groot van
hun kant: We kregen een
flinke lijst van wat er allemaal beslist niet in mocht:
géén geloof, géén politiek,
géén geroddel, géén anonieme stukjes, maar in
hoofdzaak nieuws van de
verschillende verenigingen
en clubs. De achterpagina
was vanaf het begin een
kalender met activiteiten
(handig om af te knippen en bijvoorbeeld op je koelkast te plakken, was het
idee...) Ook werd er gekozen om een
gratis krantje zonder reclame, voor alle
Baarders te maken, om niet afhankelijk te
worden van reclame-inkomsten. Dorpsbelang was bereid onder deze voorwaarden De Baarder Kat financieel mogelijk
te maken. En dat doen ze tot op de dag
van vandaag...

Milieuovertredingen
Milieuovertredingen kun je op verschillende manieren doorgeven.
Wat gebeurt er vervolgens met mijn
melding?
 De melding wordt doorgegeven aan
de verantwoordelijke persoon of
afdeling. Dit kan ook een externe
partij zijn.
 Aan iedere melding is een normtijd
gekoppeld. Dit is de periode dat een
melding afgehandeld moet zijn. Deze
normtijden verschillen per categorie.
 Zodra een melding doorgegeven is,
ontvang je een bevestiging van deze
melding:
 Van een telefonische melding ontvang
je een schriftelijke bevestiging
 Van een digitale melding ontvang je
een bevestiging via de mail
Op de website van de gemeente Leeuwarden is het bovenstaande te vinden
en daarnaast nog veel meer aanvullende
informatie. 

Het op tijd binnen krijgen van kopij is in
al mijn jaren een terugkerend punt van

Tekst bewerkt en met toestemming overgenomen uit de Hysp, van J.W Keuning

Uit het archief

JAAR

De Baarder Kat - Maart 2016
Oplaadpunt foar elektryske fytsen:
Nei it nodige graafwerk koe us eigen Baarder
elektrisien it oplaadpunt montearre.

Maart 2016
De energiekoöperaasje Grieneko is opsetten
en yntusken hawwe in soad Baarders al
sinnepanielen op it dak en/of stappe se oer
op duorsame, lokaal opwekke stroom.

Maart 2016
BOMmen, lekker bewegen op muziek...
Op maandagochtend om 10 uur in de
bovenzaal.

Maart 2017
BAARDEN in zicht!..
Op 1 april ontmoeten tientallen BAARD- en snordragers vanuit allerlei windstreken elkaar in café
BAARD in BAARD!

Maart 2017
Het samenwerkingsverband NIJ BAARDERALDIEL
(de10 dorpen van Littenseradiel, die na 1 januari
2018 onder Leeuwarden gaan vallen)
gaat weer bij elkaar komen...
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Grou voor een bezoek aan het Consultatiebureau, een wijziging waar inmiddels al protest
tegen aangetekend is. Bij de GGD wordt gezegd
dat het efficiënter is om de jonge kinderen op
één plek te zien, en dat is Grou, zeggen zij.. Dit
is een gevolg van de herindeling, minder kinderen in deze regio. Misschien dat het platform
Nij Baarderadiel iets kan betekenen in deze.

de onderwijskwaliteit waarborgen, hoe houden
we de dorpen aantrekkelijk en leefbaar. Is de
aanwezigheid van een dorpsschool daarbij een
voorwaarde?
Ook de ouders zoeken de publiciteit en dat is
een goede ontwikkeling( zie te gast in de LC
van 14/02). Op 15 februari is er een bijeenkomst van Nij Baarderadiel en dan komt deze
kwestie aan de orde. We houden jullie op de
hoogte.

Openbare verlichting
Contactpersoon Bart van der Scheer, bart.
vanderscheer@leeuwarden.nl of 0587505451

Melding woon-, werk-, en leefomgeving
Alles wat defect is, of beter kan in je woon-,
werk- en leefomgeving (openbare ruimte) kun
je doorgeven aan de gemeente.
Denk hierbij aan:
 onkruid op straat
 zwerfafval
 graffiti
 hondenpoep( deponeren in de hondenafvalbakken!)
 kapotte lantaarnpalen / storing openbare
verlichting
 geluidsoverlast van bedrijven en evenementen
 verkeersveiligheid in de buurt
 e.d.

Scholen
Onlangs is er overleg geweest met de dorpen
uit Nij Baarderadiel over dit onderwerp. De
provincie heeft over de normen voor onderwijs recent een rapport uitgebracht. Met een
aantal scenario’s voor de gehele gemeente
Leeuwarden. De gemeente moet namelijk voor
1 april bij het Rijk een aanvraag doen voor de
opheffingsnorm. De opheffingsnorm die nu in
de gemeente Leeuwarden geldt zou betekenen
dat veel scholen in de dorpen moeten sluiten.
Het is mogelijk om twee opheffingsnormen aan
te vragen, zoals in Sud-West gebeurt. Een voor
het stedelijk gebied en een voor het plattelandsgebied. Wij als Nij Baarderadiel vinden dat er
een gesplitste opheffingsnorm moet worden
aangevraagd, voor het stedelijk en het plattelandsgebied.
Wij willen graag aan tafel komen bij het
overleg over die opheffingsnorm en wij willen
de politieke partijen informeren over ons
standpunt. Hierbij gaat het met uitstek over de
vraag: hoe willen en kunnen we het primair
onderwijs dichtbij huis houden, hoe willen we

Ook sociale overlast kun je melden. Voor
steeds terugkerende overlast, kun je terecht
bij het Meldpunt Overlast. Denk daarbij aan
geluidsoverlast van de buren, drugsoverlast,
hangjongeren, e.d.
Ook met ‘stille’ problemen kun je terecht bij
Meldpunt Overlast. Bijvoorbeeld als er een
vermoeden is van kindermishandeling , of van
verwaarlozing.
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zorg geweest. Want op mijn simpele
thuiscomputer moest ik eerst alle kopij bij elkaar verzameld hebben om de
losse pagina’s voor het printen klaar
te hebben. En dat heeft zeker in het
begin heel veel inspanning van de
redactieleden gekost. Kijk maar als
je hem openvouwt: bij 36 pagina’s
bijvoorbeeld, staan pagina 32 en 5 op
één vel, met aan de achterkant pagina 6 en 31. Dat betekent dat letterlijk
álles erin moet staan voordat je met
uitprinten kunt beginnen. Dat laatste
kostte natuurlijk ook veel tijd; met
een printsnelheid van 16 pagina’s per
minuut, en een oplage van meer dan
100 stuks nam dat bijna een hele dag
printwerk op mijn simpele laserprintertje in beslag. Ik heb dit alles ruim
tien jaar met heel veel liefde gedaan,
omdat ik er in geloof dat zo’n initiatief
bijdraagt aan de gemeenschapszin
van ons dorp.

BAARD zoveel als maar mogelijk in
de koppen van dit dorpskrantje te gebruiken; Baardgenoten, Studiebaardigheid, en natuurlijk de BAARDATA bestaan na al die jaren nog steeds.
Mijn voorstel voor een titel voor geboorte en overlijdensberichten heeft
- achteraf gelukkig maar - geen meerderheid in de redactie gekregen, want
die luidde: Gebaard en opgebaard.
Pim Astro 

Leuk om nog even in herinnering te
halen waren natuurlijk het speciale
nummer van De Baarder Kat bij de
Friezen-reünie bij Simmer 2000, de
zakjes zaad van het plantje met de
naam kattenstaart bij het vijfjarig bestaan en de zakjes katjesdrop bij ons
10-jarig jubileum. Ook aan de vaak
heel gezellige redactievergaderingen
bewaar ik dierbare herinneringen.

De Baarder Kat.
Die springt
er al 20 jaar uit!

Tot slot nog even een anecdote: Het
leek me een leuk idee om de naam

Katertje feliciteert
de Baarder Kat
11
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Út fan hûs

De Baarder Kat Maart 2005
Baard feliciteert:
Bij de Baarder Kat zijn wij
altijd in voor vernieuwingen. Daarom dachten wij
als redactie: "Is het niet
leuk om een verjaardagskalender af te drukken in
de Kat?"
In dit eerste nummer van 2005 maken we er een
begin mee. Je kunt je eigen verjaardag en die van
je partner en je kinderen mailen naar ons mailadres (zie omslag), of doorbellen, of vermelden
op het opgavenformulier voor de merke....
Alvast bedankt!
In deze kat willen we graag de volgende mensen
feliciteren:
Op 15 februari werd Jan Reitsma alweer vier, en nu
mag hij dus naar de grote school, gefeliciteerd!
Op 27 februari werd Famke Hoogma alweer twee
jaar! En Carin Reitsma en Jelle de Jong waren ook
al jarig! Populaire dag dus!
En in maart, april en mei zijn de volgende mensen
in ieder geval jarig:
11 maart: Jaap Folkerts
20 maart: Amarins Heida
28 april: Albert Bosscha
10 mei: Pim Astro
30 mei: Jan Franke Heida
Het zou leuk zijn als deze lijst de volgende keer
een stuk langer is, dus wij horen graag van u!
12

Op 10 februari j.l. kregen we te horen dat
ons mede-redactielid en dorpsgenoot
Aart Kuyt is opgenomen in het MCL te
Leeuwarden. Aart werd opgenomen met
hartritmestoornissen. Na onderzoek
blijkt dat de situatie ernstig is. Aart zal een
open hart operatie moeten ondergaan,
vanwege een fors lekkende hartklep.
Dat is natuurlijk enorm schrikken. Om
risico’s op infecties uit te sluiten worden
er bij Aart eerst een aantal ontstoken
tanden verwijderd. Daarvan mag hij
een week thuis herstellen. Daarna volgt
wederom opname in het ziekenhuis voor
de operatie. Wij wensen Aart heel veel
sterkte en een goed herstel toe.

kan helaas niet meer gebruikt worden.

het dorpenteam samengevat worden in een
dorpenprogramma.
Dit wordt begin 2019 huis aan huis verspreid.

Bijstandsgerechtigden en WMO en Jeugd
De inwoners die ondersteuning of een uitkering ontvangen van de gemeente Littenseradiel
zijn per brief geïnformeerd over hun specifieke situatie na herindeling bij de gemeente
Leeuwarden. Daarbij worden contactgegevens
van Leeuwarden gedeeld en staat een vloeiende
overgang voor de cliënten centraal. Ook hebben cliënten WMO en Jeugdzorg een brief ontvangen over de toekomstige dienstverlening.

Verenigingen met subsidie
Eind 2016 en begin 2017 zijn er informatiebijeenkomsten gehouden voor verenigingen en
dorpen over het subsidiekader van Leeuwarden. 2018 geldt als overgangsjaar waarin het
subsidiekader van de gemeente Littenseradiel
wordt gehandhaafd, en harmonisatie richting
dat van Leeuwarden verder wordt ingevuld.
Leeuwarden heeft hierover zowel schriftelijk als
mondeling over gecommuniceerd.
Zoals inmiddels bekend krijgt dorpsbelang de
verantwoordelijkheid voor de verdeling van
het dorpsbudget. Dorpsbelang Baard zal in de
eerste helft van dit jaar in overleg met de verenigingen tot afspraken voor 2019 komen.

Van gebiedsteam naar dorpenteam
In de gemeente Leeuwarden levert het dorpenteam dezelfde diensten als het gebiedsteam in
de voormalige gemeente Littenseradiel. De beschikkingen worden niet door het dorpenteam
afgegeven, dat doet de gemeente Leeuwarden.
Het dorpenteam is gevestigd aan de Oedsmawei 18, 9001 ZJ Grou en is bereikbaar op tel:
0566-625151 of via: 14058, www.dorpenteam.
nl en info@dorpenteam.nl.

Als jullie organisatie ook in het jaar 2019 voor
een structurele subsidie (zoals de Stichting
Dorpshuis) in aanmerking komt, kunnen jullie
uiterlijk 1 oktober 2018 een subsidieaanvraag
indienen bij de gemeente Leeuwarden. Deze
aanvraag dan richten aan het postadres van de
gemeente Leeuwarden.

Het dorpenteam is onderdeel van de coöperatie
Amaryllis. De gemeente Leeuwarden heeft de
werkzaamheden van het dorpenteam namelijk
ondergebracht bij deze coöperatie.
Iedere woensdag is er open spreekuur
op locatie Grou, van 10.00 – 12.00 uur.
Dit is het zgn. Dorpenservicepunt. Het dorpenteam beziet, de komende tijd, of er behoefte is
aan spreekuur op een andere locatie dan Grou.
De contactpersonen voor Baard blijven vooralsnog Betty de Jong en Carin Pijlman.
Helaas is het consultatiebureau uit onze regio
verdwenen en moeten de jonge ouders naar

Wijzigingen Baard in Kaart:
Het mailadres van de Verkeerscommissie is:
secr.dorpsbelangbaard@gmail.com
i.p.v. verkeerscommissieBaard@gmail.
com
De commissie DekemaStins monument ( CDSM) is na voltooiing opgeheven per november 2017.

Afvalinzameling
Inmiddels heeft elk huishouden de afvalwijzer
ontvangen. Hierin staat alle informatie over de
inzameling van het afval. Wil je weten wanneer
welke container aan de weg gezet moet worden
dan is de afvalapp van Omrin een goed hulpmiddel. Voor het grofvuil kunnen we gebruik
maken van de milieustraten in Leeuwarden,
Grou en Stiens. De milieustraat in Bolsward
33

De Baarder Kat - Jaargang 20 - nummer 1 - maart 2018

De Baarder Kat - Jaargang 20 - nummer 1 - maart 2018

Gemeentelijke
Herindeling

Nieuws van Stichting Dorpshuis

Sinds 6 weken zijn we geen onderdeel meer van de gemeente Littenseradiel. We horen nu bij de gemeente
Leeuwarden, en we gaan er het beste
van maken!
Om jullie daar bij te helpen wat
praktische informatie.

Dit handboek is bedoeld als naslagwerk voor iedereen die zich met
bovenstaande zaken bezighoudt in
de wijken en dorpen.
32
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Begin januari is er hard gewerkt in het dorpshuis/café.
Beneden in het café is er isolatiemateriaal tegen het
bestaande plafond geplaatst. Vervolgens zijn er weer
nieuwe planken tussen de balken getimmerd. Het ziet er
prachtig uit! Klaas Hoogma en Eppie Veenstra hebben
puik werk verricht.

Praktische informatie

Gebiedsgericht werken
Middels de volgende link https://
www.leeuwarden.nl/nl/file/2553/
download kunnen jullie het handboek Gebiedsgericht Werken downloaden. Dit handboek geeft informatie over het gebiedsgericht werken in
de gemeente Leeuwarden. Het geeft
aan hoe de gemeente Leeuwarden
omgaat met:
- belangenbehartiging;
- het thema leefbaarheid (schoon,
heel en veilig): van het beheer van
de openbare ruimte tot
welke problematiek in wijk of dorp
speelt;
- het thema activiteiten (en initiatieven): wat komt kijken bij het
organiseren van activiteiten of
het uitwerken van een idee.

Uit het
archief

Uitgangspunten hierbij zijn:
- Ieder dorp heeft een eigen identiteit;
- Ieder dorp heeft een dorpsbelang;
- Ieder dorp heeft een dorpenmanager, zijn naam is Jitse de Vries;
voor contact via mail
jitse.devries@leeuwarden.nl; via
telefoon 058-7505765
- Ieder dorp heeft een dorpenwethouder, voor Nij Baarderadiel is
dit Hilde Steensma.
Iedere ambtenaar is verantwoordelijk
voor goede communicatie met zijn
of haar achterban, over zijn of haar
project/werkzaamheden.
In de tweede helft van dit jaar zal
aan dorpsbelang gevraagd worden
wat de plannen voor 2019 zijn. Deze
plannen zullen samen met de input
van de gemeente, corporaties en

Tevens is er op de bovenzaal een PVC vloer inclusief
isolatiemateriaal op de bestaande vloer gelegd en hierdoor
is deze ook waterdicht. Dit is gedaan door Woonhuys Dirk.
Daarvoor moest de bar verplaatst worden en dat bleek
geen geringe klus. Maar het is gelukt, mede dankzij de hulp
van Baarders, bedankt!
Klaas heeft de panelen die voor de verwarming zitten
verwijderd en ingekort en vervolgens weer teruggeplaatst.
Ook de bovenzaal ziet er weer keurig uit.
Het effect van de bovenstaande maatregelen hebben
bezoekers van het dorpshuis/café al kunnen ervaren.
Helemaal geluidsdicht gaat helaas niet lukken, we hebben
als Stichting ook te maken met de beperkingen van een
oud pand maar we hebben alles gedaan wat mogelijk was
binnen de bestaande muren en constructie.

De Baarder Kat Maart 2006
Zelf groenten en/of bloemen kweken?
Op de volkstuin van ons dorp
bij de brug zijn nog twee
kaveltjes
van +/- 100 m2 vrij. Voor
slechts €6,= per jaar en wat
gezonde inspanning
heb je voortaan altijd verse
groenten!
Informatie bij Hester Bakker,
H. Sytstrawei 21, tel 342477.

Van de Paashaascommissie
Ook dit jaar komt de Paashaas weer langs in Baard! Op
tweede paasdag zijn alle kinderen van Baard (e.o.) met hun
ouder(s) weer welkom bij het Kaatshok. Vanaf 11.00 uur
gaan we weer paaseieren zoeken. Breng iets mee om ze in
te doen! Nadere info en een formulier om je op te geven
volgen nog.
Groetjes, ook namens de paashazen,
Lisette en Mathilda.
13
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Yn dizze nije rubryk kin elkenien, yn
Maart 2010
Baard beleeft een heus TV debuut bij SBS6
inclusief kerstman en in deze winter kon er
wederom geschaatst worden op de kamp
Er wordt naast de vele verenigingen een
nieuwe club op gericht: de Baarder Lees
Club (BLC), zij bestaan ook al weer 10 jaar,
gefeliciteerd!!

hokker foarm dan ek, wat kwyt op
Kultureel mêd. No is de Kulturele
Haadstêd in moaie oanlieding, mar we
sjogge it breder.
In moaie ets, in stikje poëzy, in foto of
ferslach fan in bysûnder optreden…. alles

geleden dat wij ons hier met kolengestookte
computers en telefoonmodems moesten
behelpen. Omdat het volgens kabelaars en
telefoonboeren niet rendabel zou zijn om
Baard een snelle internetverbinding te leveren nam Peter Kremer, samen met een paar
enthousiaste medestanders het initiatief om
dan zelf maar een verbinding te realiseren.
Via de kerktoren werd een verbinding gelegd
met een particuliere woning aan de zuidkant
van Leeuwarden.
Dorpsbewoners konden dan door middel
van een WIFI-verbinding gebruik maken van
het wereldwijde web.
Pioniersjaren natuurlijk, het werkte, het
werkte goed en het werkte soms helemaal
niet…
Inmiddels zijn we een aantal jaren verder,
ook in Baard is voor de meeste mensen een
snelle internetverbinding mogelijk geworden
en ook bijna niet meer weg te denken.
Fred Pijlman, Wander en Tseard Nauta

Ieder jaar wordt er iets verzonnen om op
een leuke wijze de kas van de Merke aan
te vullen. Dit jaar werden er meer dan 60
pindapothouders verkocht, en vervolgens
werden we (naar ik me herinner) die zomer
overvallen door voornamelijk spreeuwen….

kin! Hjirûnder alfêst de ôftraap:

CULTUURBARBAARD (1)

Iepening Kulturele Haadstêd
No't wy dan echt by Ljouwert hearre,
moasten wy fansels ek de iepening fan
de KH2018 meimeitsje.
Mei de trein fan Mantgum nei Ljouwert, wêr it kaartsjesapparaat al yn de
stress skeat om't safolle minsken dêr
kaartsjes kochten.
Dus dan mar swartride en by Ljouwert
mei 3 bern troch de poartsjes drafe. En
dan lâns dy prachtige fontein kuierje.
Wat in moaie entree! Op nei de Harmonie om in glimke fan Maxima te sjen....
en dat slagge!
En doe troch nei in bistro om waarm
te wurden en op te droegjen... wat in
waar.
Op it Gouveneursplein ha we de
14

iepening meimakke en dat wie nei lang
wachtsjen smûk en moai mar ek net
mear as dat.
Ik miste in echt iepeningsmomint.
Letter thús noch op tillefysje de iepening
sjoen.... en deroer ha jim fêst in protte
lêze kint yn de kranten. Dat koe better!
Mar gjin geseur. It bringt ek in protte
moais. De kaarten fan de stormruiter
binne bestelt en de reuzen dy't fan
'e simmer komme wolle we ek net
misse. En sa is der eins te folle om op te
neamen oan ynitiatieven. We sille sjen
wat it Fryslân en Baard bringt!

A.R. 

Maart 2011
Wie herinnert zich nog het plan van ‘nieuwe
baardbewoners’ Edith Lohman-De Stavenije
en haar man, om een tennis vereniging in
het leven te roepen? De TVB, Tennis Vereniging Baard? hilarisch geschreven met daarop
volgend een reactie van Grypkje Gossesz.
Een echte aanrader om eens terug te lezen.

JAAR
Maart 2011
Webteam Baard
Al een aantal jaren heeft Baard een draadloos netwerk. Een aantal dorpsgenoten
maakt hiervan gebruik, of heeft dit netwerk
gebruikt om verbinding te maken met het
internet. Het is nog niet eens zo heel lang
31

De Baarder Kat - Jaargang 20 - nummer 1 - maart 2018

De Baarder Kat - Jaargang 20 - nummer 1 - maart 2018

> vervolg De Stjelp Ook hebben we een kunstenaar uitgenodigd om een gezamenlijk kunstwerk te maken. Zij maakt met alle kinderen een tegeltjes tableau. Er wordt
een mal van klei gemaakt, daarna gips
erin gieten en daarna verven de kinderen er een klein schilderijtje op met
zelfgemaakte verf
van ei en verfstof. We hopen
natuurlijk dat het
binnenkort in het
museum te bewonderen zal zijn.
Het project is ondertussen steeds
groter geworden
en er is nu ook een prentenboek uitgegeven: Pykje Fjouwer. Geschreven
door Lida Dykstra. Dit boek zal naar
alle basisscholen in Friesland worden
gestuurd met een gehaakte grutto.
Deze gehaakte grutto zal door vrijwilligers gemaakt worden en u kunt
daar ook bij helpen. Het patroontje
ligt klaar op school.
Het project: Greidhoeke Goes Onderwijs zal in juni worden afgesloten
met een uitzwaaimoment. En daar
we houden jullie natuurlijk van op de
hoogte.
Het team van de Stjelp 
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Baardgenoten
It hat in skoftke duorre, mar it hûs
oan de H.Sytstrawei nr 5 is wer
bewenne.
Marije Posthuma (27 jr) en har lyts
famke Amélie (sy wurd 24 maart
2 jier) binne fan ôf 27 jannewaris
de nije bewenners.
Marije is opgroeid yn Easterein
en hat de leaste 6 jier yn Noordwijk wenne. Yn de tiid dat se mei
har hûs dwaande wie, hawwe se
tydlik by har âlders yn Easterein
wenne.
Marije is yn it deistige libben skilder. Se hat tegearre mei har heit
in eigen skildersbedriuw.
We sille har mei Amélie kommende tiid fêst in kear tsjin komme en winskje harren beide folle
wen plezier ta yn Baard. (Tel.nr
0612358293)

Op de valreep!
Net voor het verschijnen van de
nieuwe Kat stond de verhuiswagen voor het huis aan de Fâldenserwei nr 20. Marco en Wilma
Bruines zijn de nieuwe bewoners.
Ze komen uit Leeuwarden! Tel.
nr. van Marco is 0636404776 en
Wilma is 0637168573.
In een volgende BaarderKat zullen ze zich wat uitgebreider voorstellen.
Wij wensen ze veel woonplezier
in Baard!

CULTUURBARBAARD (2)

Opening Culturele Hoofdstad
Wat gaat het ons brengen en wat houden we eraan over?
Toen 4 jaar geleden bekend werd dat Leeuwarden de race
om de titel Culturele Hoofdstad had gewonnen leek het een
eind weg maar inmiddels is het 2018 en is het jaar letterlijk
ingeluid door niemand minder dan de Koning en Koningin.
Ook in Baard hebben de klokken geluid.

Het was een koude gure avond
zaterdag 27 januari in tegenstelling
tot de pre-opening op vrijdagavond
maar de moeite waard om mee te
maken. Door de verwachte drukte het
reisadvies opgevolgd om met de trein
naar het centrum van Leeuwarden
te komen dus vanuit Mantgum op
naar Ljouwert. Het was een drukte in
Mantgum en dat zorgde voor lokale
parkeerproblemen maar de sfeer was
hier al opperbest.
Vanuit het centraal station kun je
de mistfontein, de twee hoofden van
ontwerper Plensa, niet missen en het
geeft veel allure aan de stad. Er waren
veel mensen op de been die de opening
wilden bijwonen, gepresenteerd vanaf
drie pleinen, Wilhelminaplein, Oldehoofsterkerkhof en Gouveneursplein.
Wij kozen voor het Wilhelminaplein
en moesten door beveiligingspoortjes
naar binnen, alles was streng beveiligd. In de regen wachten op dat wat
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ging komen. Replica's van de Oldehove stonden op elk plein, voorzien van
de benodigde techniek en gevuld met
koorleden die het openingslied "seis
oere thús" moesten opluisteren.
Rond halftien werd er afgeteld en werden we getrakteerd op een lasershow
en toneelstuk van 2 kinderen die de
wereld verkennen, prachtige samenspel van mens en techniek. Op daken
van gebouwen waren zelfs muzikanten gestationeerd om het geluidseffect
te vergroten. Nynke Laverman kwam
al zingend, gezeten op een "Frysk
Hynder" het plein op en zong daar
het speciale openingslied ondersteund
door het koor.
Tot slot kwam de koning met de
koningin het podium op om symbolisch de klok te luiden en was het jaar
geopend. Er is veel werk verzet de
voorgaande jaren om alle geplande
activiteiten in de stad maar ook in
de hele provincie mogelijk te maken.
Laten we het maken tot een succes,
de "mienskip" is nu aan zet en laten
we genieten van al het moois wat
dit teweeg brengt. Veel plezier het
komende jaar.
Albert J. Bosscha 
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Heel Baard bakt

Jenaplanbasisschool De Stjelp
2018 is voor De Stjelp (en de scholen uit
Winsum, Wommels en Itens) fantastisch
begonnen.
Ons lied; nim my mei dy mei, geschreven door de kinderen en Wiebe Kars is
op de achtste plek binnen gekomen in de
Fryske top 100. Deze werd 31 december
2017 uitgezonden. Een fantastisch “barren”. En dit hebben we natuurlijk met
elkaar gevierd op de eerste schooldag in
2018.
De 4 scholen werken gezamenlijk aan
dit project; Greidhoeke Goes Onderwijs.
We proberen in het project natuur, cultuur en onderzoekend leren met elkaar
te verbinden en op die manier te versterken. In dit project volgen wij de “skries”
op zijn trektocht door de wereld.

Ik zat de oude nummers van de afgelopen twaalf jaren eens terug te lezen
en kwam ik er tot mijn verrassing
achter, dat ik zelf ook een soort van
jubileum viering heb, aangezien ik
al bijna tien jaar recepten plaats in
de Baarderkat. Om dit samen met
jullie te vieren lijkt het me leuk een
recept van een feestelijke taart te
16

geven, genaamd “Verdens Beste”.
Het is een recept gekregen van mijn
vriendin, zij komt uit Noorwegen en
bij haar eten we het traditioneel op
ieder feest. De taart is vrij eenvoudig
te maken, maar de versiering kun je
zo moeilijk maken als je wilt, daar zit
voor jullie de uitdaging!
De taart op de voorkant is speciaal

den... dat wie noch in hiele toer.
Wat der net yn stiet, is dat in (lytse)
skoalle fansels ek in grut stik leefberrens
foar in doarp betsjut. En no't Ljouwert
dan de mûle fol hat fan mienskip... is
it behâlden fan lytse skoallen in grut
ûnderdiel fan dy mienskip!
No hat it kolleezje it foarnimmen om
in doarpsnoarm en in stêdnoarm oan
te hâlden. Dat is fansels foar ús doarp
en skoalle in kans!

De grutto is in Friesland de Kening fan
‘e Greide. Hij wordt hier in de weilanden
geboren en groeit er ook op. De kinderen zijn hier vorig jaar al enthousiast
mee aan de slag gegaan. En het gaat ook
dit jaar weer verder.
In het Fries Natuurmuseum is een tentoonstelling: het grote grutto theater.
En wij mogen een wand inrichten met
werkstukken/kunstwerken van de grutto. Dit is een grote eer. De directeur
van het museum kwam zelf langs om
de kinderen te vragen. De kinderen zijn
druk aan de slag gegaan: een grutto van
afval (gevonden in Baard)en een grutto
gemaakt van ijscostokjes. Wat waren er
ontzettend leuke ideeën en wat hebben
de kinderen hard gewerkt om er mooie
pronkstukjes van te maken.
lees verder op de volgende pagina >

As dat beslut trochgiet, moat ús skoalle
wol in minimum fan 41 learlingen ha.
En dêr ha we op dit stuit wol klauwen
oan. We sille hjiryn wol aksje ûndernimme moatte, oars binne we ús skoalle aanst kwyt. En dat hat syn werslach
op it hiele doarp!
Dus tink mei, help mei en doch mei om
ús skoalle te behâlden.
A.R. 
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JAAR

Nieuws van
voor het dit jubileum bedacht, maar eerder
maakte ik ze met chocolade kerstbomen,
of in de zomer met een topping van aardbeien.

De Baarde Kat - Maart 2007
IJsvereniging Baard
Jimme lêze it goed, we hawwe der yn Baard in nije
feriening by: de IJsvereniging Baard

Verdens Beste
 100 gram (room)boter op kamer
temperatuur
 100 gram ﬁjne suiker
 4 eidooier
 3 el melk
 2 dl bloem (dus geen gram, typisch
Noors )
 1 tl bakpoeder

(foarlopich) bestjoer IJsvereniging Baard
Siebe Walinga
Thomas van der Meer
Alfred Postma
Els van der Wal

Maart 2008
2008 was een net als nu een jubileum jaar, de
Baarderkat viert haar 10 jarig bestaan. Ook toen
kreeg iedereen een presentje, om op te eten,
lekkere ouderwetse kattendropjes!!
Wat nu een feit is, namelijk de herindeling van
Littenseradiel, was toen hét onderwerp van
gesprek
Er werd een plek gevonden voor het uiteindelijke
‘brêgewippershûske’

Maart 2009
Eindelijk, na jaren lang wachten kon iedereen
de schaatsen uit het vet halen. De heropgerichte Ijsclub boekte veel succes met onze eigen
dorpsijsbaan. Veertien dagen lang was het
ronduit genieten voor iedereen.
De apotheek die deel uit maakte van de huisartsenpraktijk in Baard verhuist naar Winsum.
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De kracht fan
lytse skoallen
Miskien ha jim it lêzen yn de Ljouwerter Krante fan woansdei 14 februaris
by 'Te Gast' of op de Facebookside fan
doarp Baard: in ynstjoerd stik oer 'de
kracht van kleine scholen' en hoe wichtich it is om dy te behâlden.
By sa'n ynstjoerd stik mei je mar gebrûk meitsje fan in beheind tal wur-

1. Boter en suiker wit kloppen
2. Voeg één voor één eidooier toe en roer
goed tussen iedere dooier totdat deze is
opgenomen.
3. Voeg melk bloem en bakpoeder toe.
4. Bekleed een plaat met bakpapier en
smeer het deeg erover uit. Vorm van ongeveer 30 x 30 cm, het deeg hoeft maar 1 cm
dik te zijn
Merengue
 4 eiwitten
 2,5 dl ﬁjne suiker
 ( evt 50g amandelen)
Klop de eiwitten bijna stijf, voeg de suiker
toe en klop helemaal stijf.
Smeer over de deeg, met mooie pieken.

De bovenkant moet een beetje bruin zijn
en het mooist is ie wanneer hij ‘openbreekt’, daarna af laten koelen
Vulling
 2,5 dl slagroom met een zakje
vanillesuiker
 Bakje mascarpone of de Noorse
variant, vanilleroom.
 Vulling: bosbes, framboos, amandel,
net waar je zin in hebt…
De slagroom samen met de vanillesuiker
niet helemaal stijf kloppen, dan mascarpone erdoor roeren.
Dit mengsel over de taart verdelen en tot
slot het fruit of andere versiersels erboven
op.
Je kunt het recept eenvoudig verdubbelen
en het in een grote bakplaat bakken. Na
het bakken halveer je de taart en smeer je
de vulling met evt. fruit op één helft en leg
je de andere helft erop. Het is dan wel leuk
om er wat geroosterde amandelen over
heen te strooien.
Heel veel succes
en op naar de
volgende 10
jaar!!!

Esther 
170 graden 20-25 min. midden in de oven.
17
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Felix
Jubilate!
Wylst ik dit stikje sit te skriuwen betink ik my

finen. Feestje dus! Sa lang troud west, sa lang

ynienen dat it op it stuit tsien jier lyn is dat

lyn skieden. Hulde aan het bruidspaar, of just

ik in fakdiploma helle. In fak hie ik al, en in

net, fiere sille we it bliksem. Fiifentweintich

diploma derfoar ek, mar krekt dit nije diploma

jier by de selde baas, is dat in prestaasje? Of

joech my de gelegenheid ek ris hiel wat oars te

domwei in gebrek oan karakter?

dwaan.

De keunst is om mei wille en grutskens werom

Tsien jier, in jubileum dus. Tiid om werom

sjen te kinnen, en mei fertrouwen foarút.

te sjen en ris stil te stean by alles wat der yn

Neffens my makket it dan gjin moer út om

dy perioade bard is. En reden foar in feestje

hoefolle tiid it giet. Bepaal it lekker sels en bou

fansels. It wurd jubileum komt fan it Latyn, fan

dyn eigen feestje soe ik sizze. Dat, Baarder Kat,

jubilare, wat safolle ynhâldt as dat je it útroppe

fan herte lokwinske mei it jubileum! Takom’

fan wille. No, dat doch ik dan ek mar! Tsien

jier mar wer!

jier, tsjongejonge, nea tocht...!

Tryste jubilea, dy binne der ek. It is no 1

Sa binne der yn it libben in hiele protte

moanne, 2 wiken, 6 dagen en 14 oeren lyn dat

mominten wêr 't je efkes by stil stean kinne.

ik foar 't lêst in berjochtsje fan har krige. Hoe

No 't ik der oer neitink binne dat der ek folle

langer it duorret hoe tryster it wurdt. Ik tink

mear as dat je op it earste gesicht ferwachtsje

dat ik mysels mar ris in stevige buorrel ynskink,

soene. Sa wenje ik de kommende hjerst al wer

dat is op 't lêst ek al wer in hiele dei lyn....

sânentweintich en in heal jier yn Baard. Dat
binne op 'e kop ôf 10.000 dagen. Sjampanje!
Gebak!
Goed 19 jier ûndernimmer foar de BTW, in
jubileum? Jawis, want dat binne presys tûzen

klaar was stonden we nog een lange
avond te stencilen op mijn school:
van elke pagina werd eerst een moedervel gebrand. Meestal kwam je onder de inktvlekken weer thuis. Elke
jaargang had zijn gekleurde omslag,
omdat er precies vier nummer per
jaar uit een pak gekleurd papier van
250 vel gingen.
In het begin is er een prijsvraag uitgeroepen om voor de werknaam ‘Baarder Kat’ een goede titel te bedenken.
Die naam is echter tot op de dag van
vandaag zo gebleven.
Wij verzonnen allerlei rubrieken.
Achterop stonden de Baarddata;
Denkbaard (puzzel die we plaatsten
als er weinig kopij was); Kinderbaarderij (geboortes); Oproepbaard;

wiken. It is sa-en-sa lang lyn dat ik stoppe mei
smoken, dêr is grif wol in rûn getal foar te

18

Huwbaard (huwelijk); etc. We deden
ook een tevredenheidsonderzoek onder de naam: Benaderbaard.
De Baarder Kat heeft vanaf jaargang
1 nummer 0 een ware metamorfose
ondergaan, maar net zoals een kat op
het voorblad, de Baarddata op de achterkant en de plattegrond van Baard
is er één zin al die jaren onveranderd
gebleven: De redactie is niet aansprakelijk voor fouten in de tekst of de aangeleverde kopij en zij behoudt zich het
recht voor deze te redigeren en zonodig
in te korten.
Inge 
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Redactielid van het eerste uur vertelt (2):

Kopij verzamelen was in het
begin een hele toer
Sjoukje Terpstra schreef in het voorwoord van jaargang 1 nummer 0:
Op de jaarvergadering van 18 november jl. kwam het idee naar voren om een
dorpsblad op te richten. Een blad met
name van de verenigingen, zodat we weten wat die zoal doen. Het blijkt dat er 11
verengingen zijn. Er werd enthousiast gereageerd: binnen de kortste keren boden
vijf mensen spontaan hun medewerking
aan, om dit van de grond te krijgen. Ik
wil ze graag aan u voorstellen: het zijn
Pim Astro, Emiel Visser, Willem van der
Weide, Inge Dekker en Jikke Buren……
Pim was als enige van de redactie leden
in het bezit van een computer: een Mac.
Voor Jan en mij was de oprichting van de
Baarder Kat de aanleiding om er ook één
aan te schaffen. We gingen tenslotte op
weg naar het digitale tijdperk en moesten
toch een keer instappen!
Wij kozen voor een Window systeem, zodat ook onze kinderen aansluiting hadden met de systemen van de scholen. In
de praktijk bleek het destijds echter niet
mogelijk te zijn om de kopij bestanden
tussen een Mac en Windows uit te wisselen via de telefoonlijn: Ik zette de kopij,
die vaak handgeschreven werd aangeleverd, op een floppy disc(!) en liep ermee
26

naar Pim, die de floppy in zijn computer
stopte en er een geheel van maakte. Soms
liep ik als een kip zonder kop heen en
weer in het dorp om te communiceren,
de kopij te verzamelen, terug naar huis
om het uit te typen en alles weer bij Pim
af te leveren. Je kunt het je nu bijna niet
meer voorstellen in deze digitale tijd van
app-en en internet.
Na de eerste volle nummers bleek kopij
verzamelen best een hele toer! De redactie ging soms persoonlijk langs de deur.
Het was hard werken om het blad vol te
krijgen, het schrijven van kopij zat nog
niet in het systeem van alle Baarders….
Bij het opruimen van de zolder vond ik
onlangs nog een bord wat we tijdens de
merke neerzetten: Het inleveren van de
kopij gaat mis als de Baarder Kat al gedrukt is!
Ik heb vanaf die tijd heel veel (digitale)
vaardigheden bijgeleerd! Zo heb zelfs een
cursus ‘schrijven voor Friestaligen’ gevolgd bij de AFUK om de Friese artikelen
foutloos te kunnen schrijven en zijn digitale filmopnames in het onderwijs mijn
vak geworden.
Als de kopij voor het boekje dan eindelijk

Huiskamerconcert
11 maart 2018
‘Mennistetsjerke’
Zo langzamerhand een goede traditie in de
Mennistetsjerke te Baard.
Zondag 11 februari jl. werden de pannen haast
van het dak afgespeeld door het Trio Hexapode
met o.a. een geheel nieuw stuk van de Amerikaanse componist Löwe Liebermann voor het
eerst opgevoerd.
Het maximale aantal gasten was flink overschreden, maar door de griep konden alle aanwezigen toch zitten en genieten.

dus opgave is nodig en een vrijwillige bijdrage
na afloop is welkom om deze traditie voort te
zetten.
De band WIEBE maakt toegankelijke, speelse
popmuziek, met Engels- en Friestalige teksten
die hout snijden. De band bestaat uit Wiebe Kaspers (lead vocals, keys), Daan Slagter
(drums, backing vocals) en Florian den Hollander (bass, moog, backing vocals).
Het is muziek zonder stekker!

Voor de komende keer nodigen wij – Ronald en
Joke - u/jullie van harte uit om naar ons huiskamerconcert te komen op zondag 11 maart 2018.
Vanaf 15.30 uur is iedereen welkom, ontvangst
met koffie/thee en lekkers.
Van 16 – 17 uur speelt de Band WIEBE en daarna is er een hapje en een drankje.
De toegang is gratis, er kunnen 40 personen in

Opgave graag zo spoedig mogelijk na verschijnen van deze Baarder Kat:
ds.jvdvelden@planet.nl
Tel. 05172356569
Harmen Sytstrawei 25, Baard
Ronald en Joke 
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Nieuws uit de huisartsenpraktijk
van Bergwerff
De huisartsen zijn tegenwoordig veelvuldig in het nieuws. Onlangs was
onze ‘eigen’ huisarts Manon Urff te
beluisteren op NPO 1 in het nieuwsitem “Huisartsen gezocht in Drenthe,
Friesland, Groningen en Zeeland”.
Dit allemaal naar aanleiding van de
huisarts uit Balk Frits Krijnen die met
pensioen wil maar geen opvolger kan
vinden.
In Friesland alleen al zijn er 68 nieuwe huisartsen nodig en ook in de andere provincies staan de huisartsen
voor de vraag: “waar halen we jonge
huisartsen vandaan die zich hier willen vestigen?”.
Manon kwam samen met haar partner dokter Snoek uit Utrecht om hier
te wonen en als waarnemer te werken, in verschillende praktijken in
Friesland. Het probleem zit hem niet
zozeer in de provincies zelf- immers
mooi, landelijk gebied, betaalbare
huizen, veilige en rustige woonomgeving, goede bereikbaarheid, fijne
patiëntenpopulatie( kom daar maar
eens om in de Randstad).
Het probleem zit hem in het vestigingsklimaat voor de (ook vaak vrouwelijke) huisartsen en hun partners:
waar vinden deze laatsten een goede
baan? En willen deze jonge artsen wel
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net zoveel uren maken als hun voorgangers deden? Kunnen zij de druk
van het praktijkhouderschap aan, het
voeren van een bedrijf? Willen de
banken wel meedenken met deze jonge ondernemers op de arbeidsmarkt?
Deze bedrijfsmatige kant van het
huisartsenbedrijf staat onder druk
door de zich uitdijende regelgeving,
de steeds wisselende eisen van de
zorgverzekeraars die de kern van het
huisartsenvak ondermijnen , namelijk gewoon patiënten zorg leveren.
Gisteren is de langst werkende huisarts uit Nederland overleden, Nico
van Hasselt. Wij hadden het geluk
hem te leren kennen en hebben zijn
levens-, werk- en vechtlust bewonderd. Een huisarts misschien wel van
het nieuwe? stempel: één die zijn
patiënten centraal had staan. Hij was
een inspiratiebron voor velen uit het
huisartsen vak. Hoewel niet alleen
bejubeld, zullen we deze markante
man gaan missen.
In onze praktijk proberen we aan te
sluiten bij de eisen van de tijd: ook wij
hebben een patiënten portaal. Wilt u
via de website of de app. “uw zorg online” uw medicatie bestellen, afspra-

Verhuisbaard (1)
Het nieuwe adres van Sjoukje de
Glee is vanaf begin maart
Clegauwe 11 in Gauw

Verhuisbaard (2)
In februari hebben Lieuwe, Femke
en Bauke-Gerrit Baard verlaten. Hun
woning aan de Faldenserwei is al wel
verkocht, maar zij hebben nog niet iets
anders gevonden. Wel is het gelukt om
elders een tijdelijk onderkomen te vinden. Het adres geven zij om persoonlijke redenen niet prijs. Vanuit deze
tijdelijke plek hopen zij hun nieuwe
woning te vinden. Lieuwe en Femke
zijn op zoek naar een woonboerderijtje
of vrij staande woning in de omgeving
van Leeuwarden/Bolsward/Franeker.
Misschien dat we in de volgende Baarder Kat kunnen lezen of dit is gelukt,
we wachten het rustig af. We wensen
Lieuwe en Femke veel succes met hun
zoektocht naar een nieuw (t)huis.

Uit het archief

JAAR

De Baarde Kat - Maart 2006
Yn dizze Kat in nije rubryk:
Wa is dit? Dit liket op...
Fan wa bist do der ien?

In de foto út de jonge jierren fan in hjoeddesike
Baarder.
Wa werkent dizze kibige jongfeint? Is dit:
a. Eppie Veenstra
b. Pim Astro
c. Jan Franke Heida
d. Nico de Roo
e. Jelle de Jong
f. Albert Bosscha
It goede antwurd kin foar 1 maaie trochmaild
wurde nei ús adres
debaarderkat@hotmail.com, of triuw it troch de
bus by Anke Roorda, H. Sytstrawei 25.
25
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Nieuws van Keatsferiening Baerd:
3e priis Freule
9 augustus 2017
Durk Hoogma
Stefan van der Meer
Geert Reitsma

Oanbean troch KF Baerd

Hier even een klein berichtje vanuit
‘de keatsferiening’. Op dit moment
ligt de Kamp onder water, er zal dus
voorlopig niet gekaatst kunnen worden. Een alternatief zou ‘skaatsen’ of
‘zwaatsen’ kunnen zijn. Skaatsend
met de schaatsen onder (alhoewel
het ook alweer dooit) en zwaatsend
in zwemtenue een balletje slaan. Ach
in Baard moet kaatsen gewoon kaatsen blijven, dus zijn we in afwachting
tot het weer voorjaar wordt. Heerlijk
toch?!
Aan het einde van het jaar is er een
huldiging van de kaatsjuwelen van
Baard geweest. Dit was op vrijdagmiddag 29 december. De schooljongens : Klaas Gerrit Meulenaar, Geert
Reitsma en Jens Jepkema werden in
het zonnetje gezet om hun prachtige
prestatie op het NK. De jongens: Ste24

fan van der Meer, Durk Hoogma en
Geert Reitsma werden voor hun 3e
plek op de Freule in de schijnwerpers
gezet. Naast een hartverwarmende
speech, kregen zij allen een prachtige
foto collage op canvas. Het was een
zeer geslaagd feestje!
Op dit moment zijn we al weer wat
voorbereidingen aan het treffen voor
het nieuwe seizoen. We willen samen
met jullie, dorpsbewoners, op 10
maart mee doen aan “NL Doet”. We
willen de boel bij en in het kaatshokje
op orde maken en we kunnen jullie
hulp hierbij goed gebruiken. Zou u
mee willen helpen dan kunt u zich
opgeven bij iemand van het bestuur
of per mail: kfbaerd@kpnmail.nl
Tevens zal in maart de jaarvergadering gepland worden, we verwachten
dit op een dinsdag of donderdag te
plannen. De uitnodiging volgt.
Wat ons betreft kan het voorjaar wel
beginnen, want dan zien we elkaar
weer op de Kamp.
Namens het bestuur 

ken maken met de huisarts of een vraag stellen?
Dat kan! Sinds 2017 heeft praktijk Bergwerff
een patiëntenportaal waar u digitaal toegang
heeft tot uw huisarts.

rapie. In de donkere maanden van het jaar zijn
er mensen die hier veel aan hebben om hun
stemming te verbeteren of hun energieniveau
op te peppen. Het is echter geen veredelde zonnebank!

Hoe activeert u het portaal?
• U gaat naar www.huisartswinsum.nl en klikt
op het patiëntenportaal.
• Klik op “geen account? Registreer nu” en u registreert zich.
• Activeer vervolgens uw account.
• In verband met de privacywetgeving is het
noodzakelijk dat wij uw handtekening ontvangen voordat wij uw registratie kunnen activeren. Wij verzoeken u daarom langs te komen bij de praktijk voor het plaatsen van een
handtekening.
• Na ontvangst van de handtekening activeren
wij uw patiënten portaal en ontvangt u een
email dat u ervan gebruik kunt maken.
• Vervolgens kunt u de app “uw zorg online”downloaden en kiezen voor ‘aanmelden’.

En voor diegenen die onze zoon Bergwerff junior als huisarts in de praktijk hebben meegemaakt, wil ik u nog laten weten dat het gezin
van Lennart eind januari verhuisd is naar Saba,
waar zij beiden gaan werken in de gezondheidszorg. Een spannende kennismaking met de tropen voor de kinderen en de vervulling van een
wens voor de ouders! We wensen hen een goede
tijd toe in de Caraïben!
Tot slot: heel vervelend dat onze praktijk in
Mantgum het doelwit van inbrekers werd. Veel
schade aan de kozijnen, deurposten en vervreemding van een echo-apparaat van de Verloskundigen. Ook is er wat geld buitgemaakt. Je
zou bijna het vertrouwen in mensen kwijtraken,
bij uitstek in een vak waar het om vertrouwen
gaat. We laten ons echter niet in deze val lokken
en blijven ons positief opstellen. Dan trek je uiteindelijk aan het langste eind!

Maar natuurlijk kunt u ook iemand van de
praktijk aan de lijn krijgen en mondeling uw
boodschap/vraag doorgeven.
Onze praktijkondersteuner Marion Halman is
vertrokken naar een praktijk in Stiens en we
hebben Hinke Herrema ervoor in de plaats gekregen als POH GGZ. Voor allerlei levensvragen, “u ziet het even niet meer zitten” of acute
crises kan zij uw steun en toeverlaat zijn.
Ook wil ik hier melding maken van een vrij
nieuwe behandelwijze in de praktijk, lichtthe-

Tot een volgende keer!
Aukje Bergwerff 
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De merke 2018 komt er weer aan!

“Op de Boerderie”
Het bestuur is alweer druk met de
voorbereidingen voor de komende
merke bezig en wilde jullie de voorpret niet langer onthouden. Wij willen
iedereen reeds in de gelegenheid
brengen om zich tijdig voor te kunnen
bereiden, ook omdat er weer wat
nieuwe activiteiten zullen worden
toegevoegd.
Allereerst de datum: de merke zal dit
jaar plaatsvinden op 7, 8 en 9 juni.
Daarbij kan iedereen zich dit jaar
heerlijk landelijk gaan uitleven op het
thema “Op de Boerderie”. Wij hoeven
niemand te vertellen hoe dit moet
maar vragen iedereen wel om zich dit
jaar enthousiast in geuren en kleuren
uit te dossen gedurende deze paar
dagen.
Daarnaast zullen wij alvast één onderdeel van de merke uit de doeken
doen omdat dit mogelijk wat meer
voorbereiding vergt. Dit jaar zal er
weer een heuse straatprijs uitgereikt
worden. Wij hebben de straten reeds

ingedeeld en verwachten dat ieder
team een teamleider als contactpersoon voor 1 mei 2018 aan het
bestuur doorgeeft. Hieronder vinden jullie alvast de omschrijving en
indeling:
De omschrijving van de straatprijs
luidt als volgt:
Binnen het thema moet een ludiek en
fotogeniek decor worden ontworpen
(denk aan een grote beschilderde
houten achtergrond, verschillende attributen als tractors etc. of gebruik van
diverse dieren (dierenleed verboden).
Tevens moeten er minimaal 6 verklede personen uit de straat (hoe meer
mensen, hoe beter) op staan. Dit alles
wordt begeleid door een korte, duidelijke en passende omschrijving.
De indeling is de volgende:
1. Faldenserwei + Oan ‘e Kamp
2. Gele Buorren + Dekemawei +
Mounewei
3. Harmen Sijtstrawei +
Binnenbuorren
4. Tongerwei + Menistefjouwere
Wij hopen dat iedereen er ook dit jaar
weer net zo veel zin in heeft als wij.
Veel succes alvast en veel plezier met
de voorbereidingen!
Het merkebestuur
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