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Palingroken en koe-knuffelen...
Er staat deze zomer
heel wat te gebeuren in Baard!
Lees er meer over in deze Kat
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achterop

Wiken sjochst der nei út en wolst de earste bledsjes wol út
de tûken lûke. It liket derop dat it foarjier mar net út ein
sette wol. Mar as it dan safier is, knalt alle grien de grûn
út. Foar datsto it yn’e gaten hast, hat de meanmasine al
wer twa kear út it hok west en makkest dy alwer drok om
it rûnom omheech sjittende unkrûd. Tanksij de simmerske
temperatueren is sels de barbecue al wer foar it ljocht helle.
Sa gesellich! Hearlik bûten toefje, lekker ite en in drankje
derby.
Felix dielt syn ûnderfinings wat dat lêtste oanbelanget
graach mei ús. Derby komme de meanmasines ek wer
oan bod, yn it kader fan lawaaibehearsking. Lawaaiich en gesellich sil it ek grif
wer wurde mei de oankommende merke.
Loeiend entûsjast wurde we fansels fan it
tema “Op de boerderie”, it beloofd wat! Kij
op’e kamp, kuilbulten yn’e foartunen en elke
hin let op stôk. En wa wit gean we noch
“melke, melke, melke” mei Sytse Haima.
Wat in feest!
En feest is it ek noch by ús op’e redaksje. Jaseker we sette it
jubileumfeest fansels noch efkes troch. Sa binne der ek dit
kear wer jubileumstikjes fan út it argyf te finen yn dizze
kat. By de lêtste útjefte fan de baarder kat is eltsenien
ferwend mei in prachtige ets. Mar ek no wurde we wer yn’e
watten lein mei in hiel leuk presintsje; “Kattebrokjes”.
Wy hope dat jimme genietsje meie fan dizze “Kattebrokjes”
en ek dit kear in soad lêsnocht belibje kinne oan de
Baarder Kat.
M
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Leestip van Anneke:

Uit liefde, meneer Tuschinski

Juni 1999
KATTENTONGEN
Onder deze kop stellen wij zo nu en dan in
een vraaggesprek ‘nieuwe inwoners’ van
ons dorp aan u voor.
Uiteraard alleen als deze dat ook willen.

van Tanya Commandeur Het bijzondere levensverhaal en
de verboden liefde van bioscoopmagnaat Abraham Tuschinski
De prachtige kaft
van deze op historisch
onderzoek
gebaseerde roman
is al een voorproefje van het in
vloeiende stijl geschreven liefdesverhaal achter
het beroemde
bioscoopimperium Tuschinski
en de grandeur
van de "roaring
twenties".
In 1904 komt Abraham
Tuschinski, een Pools-joodse kleermaker, naar Rotterdam - tussenstop voor zijn uiteindelijke reisdoel
Amerika. Maar het bevalt hem goed
in Rotterdam en al gauw laat hij zijn
jonge vrouw Manja overkomen.
Ook de familie van Manja - haar ouders, haar broer Hermann, haar zus
Chaia en haar man Hersch - emigreert enige tijd later naar Rotterdam. Abraham en Manja beginnen
met succes een pension met propere kamers en koosjer eten voor
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Oost-Europese joodse landverhuizers. Maar Abraham meent dat de
toekomst zit in bewegende beelden
en heeft al langer plannen voor een
eigen bioscoop. Met geleend geld
opent hij zijn "kijkpaleisje" Thalia
aan het Coolvest. Wegens sloopplannen van de gemeente opent
Abraham vervolgens een exclusief
theater voor film in de Hoogstraat
in Rotterdam en hij gaat met zijn
beide zwagers Hirsch en Hermann
een driemanschap aan.
Abraham is een man met visie en
vooral met lef. Zelfs in de Eerste
Wereldoorlog durft hij zijn filmtheaters uit te breiden en legt hij het
slecht bekendstaande buurtje Duvelshoek in Amsterdam plat om
van de grond af aan een schitterend
theater op te bouwen. Het leven van
de drie zwagers en hun gezinnen
is maximaal verstrengeld maar de
energieke en ambitieuze Abraham
is wel de "zon waar de anderen omheen draaien".
Alles lijkt de mannen voor de wind
te gaan tot Abraham verliefd wordt
op Jet, de (Nederlandse) vrouw van

Hermann. Hun vriendschap en
samenwerking komen onder hoge
druk te staan en de verboden liefde
tussen Abraham en Jet rukt de hele
familie uit zijn voegen.
Uit liefde, meneer Tuschinski geeft
een goede inkijk in het dagelijkse
leven van de mensen in die tijd. Je
krijgt veel sympathie voor de familie Tuschinkski, die zelfs in barre
tijden een heel imperium weet op
te bouwen. Het is een mooi en respectvol familieportret dat meerdere decennia beslaat en in de eerste
jaren van de Tweede Wereldoorlog
noodlottig eindigt.

Juni 1999
DE KAST (ingekort)
Yn 1975 hie de toanielferiening “In Goed
Begjin”yn Baard 50 jier bestien. Der is
doe troch de hear Anne van der Mark út
Koatstertille de revu skrean: “50 jier de
plankenflier”.
Dizze revu is opfierd op sneon 20 en
snein 21 desimber 1975 yn it doarpshûs yn
Baard. It programma bestie út 11 sketskes
en 7 ferskes en der diene 26 minsken
út Baard oan mei. Doe’t yn september
1986 de reuny yn Baard hâlden wurde,
kaam ús op dizze dei samar yn’t sin om it
ferske “Baerd, Baerd, sa rom en sa frij”te
kopiearjen en te prebearjen om dat mei
elkoar te sjongen. Dat is doe bard. En it
is mei de merke ek wol songen. It moast
einliks it Baarder folkslied mar wurde.
De muzyk is fan âld Baarder Bauke de
Groot.

Anneke Tonnon

PS
Als je gegrepen bent door dit
verhaal is een bezoek aan het
prachtige oude Theater Tuschinski
aan de Reguliersbreestraat in
Amsterdam - zo mogelijk met een
rondleiding en/of het bekijken van
een film - een echte aanrader!
M

Collecte
De opbrengst voor het Fonds gehandicaptensport was dit jaar € 105,69.
Alle gevers bedankt.
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Verslag van 3 dagen Tirol

Mannenclub “SkiBaard”
naar het appartement, de bedden verdeeld,
omkleden, ontbijten en gaan met die banaan, naar de skilift.
Dag 1: Prachtig mooi weer om te skiën en
een beetje après-ski het ging prima totdat
we weer naar beneden moesten de enige
afdaling was een zwarte piste (de zwaarU zult zich afvragen wie zijn deze lui, nou ste afdaling) ,de meeste middelbare goden
dat zal ik even uitleggen.
hadden er niet zoveel moeite mee maar
Op 3 april 2017 heeft Thomas van der Meer JanFranke en ik (Ger) hadden het niet meer
een app groep aangemaakt met de bedoe- en dat kwam ook tot uiting op de helling.
ling om mannen uit Baard warm te maken Na een val kon ik niet meer opstaan zo
om te gaan skiën, de club “SkiBaard” is ge- moe was ik, Nico kwam langs en zei: “Kom
boren. Er waren meer dan 20 aanmeldin- op Ger opstaan en gaan met die banaan”,
gen dus best wel veel.
Ik zei: “Nico ik kan niet meer opstaan”, ik
De datum werd vastgesteld,
help je wel even maar dit lukvertrek 12 april 2018 donderte niet, dan maar de skiën uit
...het
ging
prima
dagavond om 21.00 uur verdan loop ik wel een stukje naar
trek uit Baard. We dachten totdat we weer beneden. Nou zei Nico “Janzeker met 2 busjes van 8 pernaar beneden Franke lukt het ook niet meer
sonen te vertrekken maar uitmaar die is naar beneden aan
moesten...
eindelijk bleven er 7 over die
het glijden”. Ik keek dat zo aan
de moed hadden om te gaan
en ja dat ging goed. Dus Nico
skiën en even los van het wief te zijn. Deze nam mijn ski's mee en ik ook op mijn rug
moedige mannen waren; Thomas – Klaas en glijden, dat ging als een speer totdat er
H. – Klaas B. – Nico – JanFranke – Gabe weer een vlakker stuk kwam, de ski's weer
en Ger.
aan en de rest van de afdaling gedaan tot
Om 21.00 uur iedereen stond klaar, karren aan de gondellift en daar mee naar beneden
maar richting Oostenrijk , skigebied “Ko- samen met Klaas Bouma. De rest ging naar
nigleiten” Tirol. De tocht verliep naar wens beneden skiën. Klaas en ik zaten allang aan
en wij kwamen om 08.45 op de plaats van de après-ski toen de rest van club er aan
bestemming, de sleutel opgehaald en op kwam. Buiten nog wat gedronken daarna

zijn we gelijk gaan eten in het restaurant. Half 9 terug naar het appartement nog wat drinken en toen ging
het licht langzaam bij iedereen uit, we
lagen allemaal voor 10 uur op bed,
snurksnurk.

Juni 2000
REUNYKOMMISJE SIMMER 2000
(ingekort)
Oan ’t no ta hawwe sa ‘n 160 minsken harren opjûn
foar de Baarder reuny op 15 july o.s.
Dit binne minsken dy ’t de hiele dei komme. Derneist binne der ek al aardich wat oanmeldingen fan
minsken dy’t de revue graach sjen wolle. It kin dus
allegearre trochgean sa ’t wy it yn é holle hiene!
Eltse feriening sil mei wurkje oan in tentoanstelling
yn skoalle.
Op’e Kamp hâldt de keatsferiening de “Fryslân
Keatst”partij.
Oan de revue wurdt troch de spilers hurd wurke, It
komt der no op oan. Wy witte hast wol seker dat
it in sukses wurdt. Tseard Nauta hat yn elts gefal
syn best dien om prachtiche muzyk by de ferskes
te skriuwen. Kom net te let, want fol is fol! It begjint
om 20.00 oere.
Reunykommisje Simmer 2000

Dag 2: Allemaal op tijd opgestaan , om
half negen aan het ontbijt en om half
tien, na alles opgeruimd te hebben op
naar de skilift. We liepen er allemaal
vrolijk bij want we hadden allemaal lederhosen met geruite blouse aan. Dit
vertoon allemaal omdat we dan gratis
op de skipiste konden skiën. Boven
aangekomen, wat skiën en dan naar de
après-ski plaats die al helemaal vol zat
maar na een korte tijd hadden we een
goede plaats bemachtigd. De groep
middelbare goden wilde toch weer
gaan skiën, JanFranke en ik maakte afspraken
met de anderen dat we elkaar beneden in het
plaatsje Gerlos weer zoude treffen om met de
bus naar Konigleiten te vertrekken. Na 2 uur
gezeten te hebben zijn JanFranke en ik naar beneden gegaan en op een terras zitten wachten
totdat de anderen zich weer melden. Die hadden wel even werk, want ze hadden besloten
om over een prachtige hoogvlakte naar Zell am
Ziller te skiën. Na een uur skiën kwamen ze aan
bij de Rosenalm, waar een beregezellig bergterras was op 2200m hoogte. Lekker in de zon
en uit de wind en aan het bier en de bratwurst.

Het was een prachtig sfeertje, het leek alsof alle
Oostenrijkers deze mooie zaterdagmiddag hadden besloten om de lederhosen en drindls aan
te trekken en na het skiën hier een hapje en een
drankje te pakken. Om 2 uur toch maar weer de
ski's aan om op tijd terug te zijn in Gerlos. Daar
kwamen ze om kwart over 4 aan en we zouden
de bus van half 6 nemen die niet kwam opdagen. Dus met de taxi naar onze appartementen.
Spullen binnen gezet en hop naar het restaurant
om te eten. Goed gegeten en gedronken klaar
om af te rekenen, lag er opeens een flyer op tafel voor een poolparty hier in het hotel waar we
Lees verder op de volgende pagina
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Vervolg 'SkiBaard'
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zaten te eten. We keken elkaar aan met zijn lederhose en Tiroler petje op
en toen wisten we het, we gaan naar je zou zweren dat het een echte Tide poolparty. Op naar het zwembad, roler inwoner was, niet te onderscheischoenen uit en naar de poolbar. Het den van echt. De rest liep naar de lift
was bloedheet in de zwemruimte, dus even gewacht en daar kwam onze
de kleren uit. Maar geen zwembroek Tiroler weer aan skiën. Beneden aandan maar in de onderbroek “jullie gekomen de spullen in de bus gelegd
dachten natuurlijk die gaan naakt en daarna even kijken naar de rodelzwemmen” nee luitjes wij zijn nette baan. Ger Klaas.B Nico en Thomas
mensen uit Baard. Lekker gezwom- wilden toch wel ritje proberen. Kaartmen, gedronken en wat gehuppeld jes gekocht en hup in het karretje, boop de muziek van DJ .
ven aangekomen en dan
Daarna voldaan weer
gaat het los, echt je denkt
...dan maar
terug naar ons appartedat je uit bochten vliegt
in de
ment. Even napraten en
maar gelukkig zitten de
onderbroek... karretjes goed vast.
dan weer het bedje in.
Beneden aangekomen
Dag 3: Hetzelfde ritueel
nog even gekeken of het
als de dag eerder alleen JanFranke en ergens gezellig was maar dat bleek
Ger bleven nog even in het apparte- niet zo. Dus in de bus en naar het apment om het rustig aan te doen en partement.
de anderen gingen een flinke skitoer
maken naar Zell am zillertall. Jan- Bij aankomst naar het restaurant om
Franke en Ger gaan met de bus daar even te eten maar ze waren eigenlijk
heen om de skiërs op te halen. Daar al gesloten, het ski-seizoen was afgeaangekomen met de gondellift om- lopen we waren echt de laatste in de
hoog op naar het restaurant dat aan appartementen. Maar we waren een
het eind van de gondellift staat, On- goede klant geweest dus we kregen
dertussen hadden we onze skiërs al nog wat, de keuze was niet meer zo
gespot vanuit de lift dus even later groot, ze hadden nog 3 x spaghetzaten we gezellig gezamenlijk bij het ti bolognaise en 4 x schnitzel met
restaurant. Eten gaan halen, alles was champignons. Dus dit was echt het
bijna op, alleen braadworst met patat einde van het seizoen. Na het eten
dus allemaal aan de braadworst met terug naar het appartement en daar
patat.
hebben we nog de restjes opgedronGabe ging nog een keer naar boven ken en snacks opgemaakt.
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Maandag de terugreis, de wekker ging
om 6 uur dan kon iedereen rustig opstaan,
ontbeten en om kwart voor 8 zat alles in de
bus en konden we vertrekken naar huis.
Een weekend om nooit te vergeten.
“SkiBaard” Team M

Juni 2000
Stichting Baard Presenteert (ingekort)
Het bezoekers aantal van Baard Presenteert
was, zoals verwacht, dit jaar iets lager dan de
twee voorgaande jaren. De enorme opkomst
die bekende namen als Pieter Wilkens en
Pigmeat bij vorige gelegenheden veroorzaakten, werd niet geëvenaard. Maar de opzet van
Baard Presenteert kwam dit jaar weer heel
sterk tot zijn recht. Het programma begon
met Martijn van Dongen en Broer de Witte.
De Baarder blokfluitiste Bonny Jongsma
verraste met een vloeiend ingepaste gastrol,
waarbij het verschil met haar professionele
medespelers nauwelijks opviel. De Sjongende
Pompeblêden begonnen met drie Afrikaanse liedjes een beetje voorzichtig, de Friese
teksten van Hindrik van der Meer kwamen er
met overtuiging uit.
Tijdens een gastoptreden van Melle Overbeek en Tom Jongsma met de formatie
Space Case onder leiding van Kees Romers
uit Mantgum, hadden de beide jongens toch
flink last van zenuwen. Maar in een tweede
sessie was de swingende feestelijkheid van
Space Case zo meeslepend dat ze met volle
inzet drums en toetsen lieten horen. De
roep ‘We want more’ van het publiek na het
afsluiten was meer dan een loos gebaar; De
Stichting Baard Presenteert hoopt er volgend
jaar weer gehoor aan te geven.

Klaverjasclub
“Moai op tiid”
We kunnen weer terug kijken op een leuk
klaverjas seizoen. Zoals het nu lijkt is eenmaal
in de 4 weken een goede keuze geweest. Na
4 weken wil iedereen weer graag een avond
kaarten.
Dus Yge en Ger gaan zich het volgende seizoen weer inzetten voor de club.
We gaan nu nog geen datum vaststellen
wanneer we beginnen, jullie horen dit op de
gebruikelijke manier via de email. We hebben
over het seizoen zo gemiddeld 3 tafels bezetting gehad en bij het maatklaverjassen is dat
4 tafels. De laatste maatklaverjas avond op
vrijdag 20 april sloten we af met 5 tafels wat
toch wel een zeer goede op komst was. Zijn er
Baarders die ook graag klaverjassen maar nog
niet in ons email bestand staan geef je dan
even op bij Yge of Ger en je krijgt maandags
voor het kaarten op vrijdag, een email bericht
van ons dat er kaarten is. Jullie horen nog
van ons en wij wensen alle Baarders een fijne
merke en vakantie toe.
Yge en Ger M
9
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Pinksteren

Spiritueel

Nieuwe kunst
in oude kerken

Met Pinksteren wordt in de kerk gevierd
dat de heilige Geest van God (Spiritus
in het Latijn) in mensen komt en hen
aanmoedigt, kracht geeft en inspireert om
het goede te doen.
Het grappige is dat de betekenis het
woord ‘spiritus’ en alle woorden die daarvan afstammen zoals inspiratie, de spirit,
maar ook spiritualia heel verschillende
kanten op gaat. Spiritueel zijn betekent ‘in
hogere sferen’ maar met te veel spiritualia
(drank) in je lijf kom je daar soms ook.
Die dubbelheid zit ook al in het bijbelverhaal over de komst van de heilige Geest.
De leerlingen van Jezus worden in vuur
en vlam gezet door die Geest en geïnspireerd om in allerlei talen te gaan spreken
over hun God, maar de omstanders
denken dat ze teveel zoete wijn hebben
gedronken.
Waarom nu deze uitleg?
Zondag 29 juli 2018 zal ik in de kerkdienst in Baard voorgaan. (Ja zeker, het
is hartje zomer, bouwvak en iedereen op
vakantie, zelfs de dominees uit de omtrek,
maar ik ben er wel!) Ook trouwens zondag 12 augustus maar dan in Winsum.
In die beide diensten wil ik preken over
twee figuren uit de bijbel die mij hebben
geïnspireerd. Het zijn een vrouw en een
man, die geen grote rol spelen maar wel
10

eens deze aandacht verdienen. Ze heten
Hagar en Hobab.
Er is nog een reden om het te hebben
over die dubbelheid van de Spiritus.
In Café Baard schenken ze al enige tijd
Tsjerke Bier – duurzaam gebrouwen in
Easterwierrum, geheel energieneutraal en
met drie smaken: de Alderling, de Swiere
Dûmny en de Lichte Preek.
Ik weet niets van bier, ik drink het zelf
ook niet, maar ik wil het wel aanbevelen.
De Alderling schijnt lekker te zijn bij de
spareribs, de Swiere Dûmny vraagt nogal
wat van je; en de Lichte Preek – daar
houd ik letterlijk zelf van, d.w.z. in de
kerk dan.
Tenslotte: als je het wat ouderwetse
woord “geestdriftig” dat verwijst naar
Pinksteren en de komst van de Geest opzoekt, dan kom je een aantal betekenissen
tegen die ook zeker het gevolg van één
of twee spiritualia/biertjes kunnen zijn :
dartel, dol, enthousiast, jolig, luidruchtig,
baldadig, onstuimig, opgetogen, opgewonden, uitbundig, uitgelaten, vrolijk,
bezield, begeesterd, bevlogen, gedreven,
geïnspireerd, toegewijd, vurig.

Een inspirerende zomer toegewenst.
Joke van der Velden M

Tsjerkepaad
Zoals ieder jaar is er ook dit jaar
weer Tsjerkepaad: het openstellen
van vele kerken in Friesland. Ook
onze kerk in Baard is iedere zaterdagmiddag open van 13.30 tot 17.00
uur.
Dit jaar staat Tsjerkepaad in het
teken van "Nieuwe Kunst in Oude
Kerken".
Dat is een project waar we jaren mee
bezig zijn geweest. Verschillende
kunstenaars hebben in die tijd hun
werk laten zien tijdens exposities die
plaats vonden rond het Hemelvaart
weekend in zeven kerken, te weten:
Winsum, Easterlittens, Baard, Blessum, Boksum, Deinum en Leons.
In Leons hangt een werk - een moderne icoon - van Giovanni Dalessi.
In Baard hangt de St Gertrudis,
patroonheilige van de zieken. Onze
kerk draagt ook de naam Gertrudis.
Deze schilderijen zijn aangekocht
door de Stichting Nieuwe Kunst in
Oude Kerken. Het schilderij in Winsum is door de schilder in bruikleen
gegeven.
Nu dit project voltooid is hebben
we besloten te stoppen met verdere
projecten.

Op 29 juni is er een speciale avond
(aanvang 19.30 uur) in de kerk van
Leons, waarop de schilder aanwezig
zal zijn en waar u allen van harte
welkom bent.
Tsjerkepaad begint op zaterdag 7 juli
en eindigt op zaterdag 8 september.
Wij nodigen u van harte uit om
deze zomer eens een kijkje te komen
nemen in de kerk. Er zijn iedere
zaterdag vrijwilligers aanwezig in de
kerk.
Hartelijke groet,
Sjoukje Terpstra M
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CULTUURBARBAARD:
Juni 2001 Baard
Baard is het voormalige bestuurscentrum van de grietenij Baarderadeel. Het
wapen van deze grietenij bevat twee
gouden sterren op blauw. Bij dit dorp
stond een stins van de
edele familie Dekema.
Het wapen van deze
familie is rood, beladen
met twee zilveren lelies.
In Baard bevindt zich de
oudste Doopsgezinde
Gemeente van Friesland.
Het is overigens een agrarisch terpdorp.
Deze gegevens hebben tot
het volgende wapenontwerp geleid:
Gedeeld van blauw en rood; het blauw
is ontleend aan het oude grietenijwapen en het rood aan het wapen van de
Dekema’s. De twee gouden sterren van
Baarderadeel staan in het schildhoofd
als een herinnering aan de tijd, dat de
grietenij vanuit Baard werd bestuurd.

De lelie herinnert aan de Dekema’s
en het lam is een symbool van de
Doopsgezinden. Het lam is tevens een
algemeen Christelijk symbool dat op
Christus wijst. Tevens is het lam een
teken van de veeteelt in dit
gebied.
De vlag is gebaseerd
op de oude vlag van de
gemeente Baarderadeel,
die schuingedeeld was
in drieën van geel, zwart
en blauw en op de zwarte
baan twee gele sterren. De
dorpsvlag is schuingedeeld in
vijf banen in de kleuren van het
wapen: Blauw en Rood en op de middelste blauwe baan twee gele sterren,
zoals ze ook stonden in de vlag van de
voormalige gemeente Baarderadeel.
Van de oude bestuurscentra van Baarderadeel is bewust gekozen voor de
combinatie blauw en rood: Voor Baard,
Weidum en Mantgum.

Dierbaard
Voor degenen die het nog niet
wisten, er zijn ongeveer vier jaar
geleden schildpadden uitgezet. Met
mooi weer zie je ze soms aan de
slootkant zonnebaden in Baard.
12

Vijftigste Leeuwarder poëziesteen, sonnet
over de Hoofdstad van onze gemeente....
Een kwart eeuw geleden kreeg Leeuwarden zijn
eerste poëziesteen.
Op 13 april onthulde dichter Ilja Leonard Pfeijffer
zijn gedicht, het vijftigste.
Hoofdstad, zo heet het sonnet dat nu voor de ingang van de bibliotheek in de Blokhuispoort ligt
en het gaat natuurlijk over Leeuwarden.
Ilja zelf draagt voor over de "kracht van dromen"
en zo weerklinkt het over het gevangenisplein:
"Een stad is nooit een stratenplan met grachten,/
conform bestemmingsplannen volgebouwd,/
waar men zich aan de weersvoorspelling houdt/
en in zijn postcodegebied blijft wachten//
tot huizenprijzen stijgen. In gedachten/
bouwt iedereen zijn eigen stad, met goud/
bestraat en gonzend van een eeuwenoud/
gesprek met wie de stad voorheen bedachten.

Juni 2002
(Ynkoart stik)
Hûnehúshâldlik
Achte Baarder hûnebesitters,
Op de lêste bestjoersgearkomst fan
doarpsbelang Baard kaam te praat
it probleem fan de hûnestront; der
wienen minsken dy’t har steurden
oan hûnebesitters dy’t de hûn útlitte
yn it doarp. De gefolgen hjirfan lit him
riede.
n.b.: skriuwer fan boppesteande
hearde ek by de minsken dy’t mei de
hûn in slach troch it doarp dienen. Hyen de hûn fansels- hat yntusken syn
libben bettere.
It bestjoer fan doarpsbelang

Juni 2003
It is mar efkes dat jo it witte:
Lang om let hat de gemeente grien
ljocht jûn foar de nije strjittenamme
“Menistefjouwere”. Neier ûndersyk
hat lykwols oan it ljocht brocht dat
de namme ek skreaun wurde kin as
“Minnistefjouwere”. Wa’t hjir wat oer
sizze wol kin him/har melde by it
besjoer. Faaks in moai ûnderwerp foar
in referendum?
Foar de Feriening Doarpsbelang
Baard,
A. Spoelstra, skriuwer

Zo wordt een stad een hoofdstad, in de zin/
dat zij in hoofdzaak in je hoofd bestaat/
en door herinneringen wordt bewoond.//
Verzin de mensen bij elkaar. Begin/
een straat die ruimte voor verhalen laat/
en laat de boel krioelen,
Dromen loont."
(Uit: L.C.)

13
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DOE MEE EN TREK ALLE REGISTERS OPEN VOOR
HET ORGEL VAN BAARD
Een taart bakken voor een orgel?
Waar slaat dat nou weer op?
We leggen het graag aan u uit.

BAK EEN
TAART VOOR
ONS ORGEL
14

vele bezoekers.
En nou hoeft u echt niet een taart te
gaan bakken. Een sjaal breien mag ook.
Of lekkere jam maken, of iets leuks in
elkaar knutselen... Of kijk eens op de
pagina's hierna. Als wij het maar mogen verkopen tijdens Puur Baard.

Midden in Baard staat een kerk. De Sint
Gertruidiskerk. En in die kerk staat een
orgel. En dat orgel is hoognodig aan
een renovatie toe.
Nou kost zoiets een lieve duit (niet
schrikken: we schatten de kosten van
een renovatie op zo’n 60.000 euro).
Gelukkig zijn er voor dat soort zaken
een hoop stichtingen en fondsen die
een deel van die kosten willen dragen,
maar... dat doen ze dan op voorwaarde
dat de vragende partij zelf ook aktie
onderneemt om de nodige euro’s binnen te halen.

Binnenkort valt er bij u een flyer op
de mat waarop u kunt aangeven
op welke manier u onze aktie wilt
steunen. De antwoordstrook op
die flyer komen wij een paar dagen
later dan weer ophalen.
Op deze manier hopen wij alle Baarders
te betrekken bij de renovatie van het
orgel, want die kerk is immers van het
hele dorp...
Dus, trek alle registers open voor ons
orgel en verras ons met uw culinaire,
creatieve, of wat dan ook voor maaksels.
Namens het Kerkbestuur bij voorbaat
hartelijk dank voor uw medewerking.

Nu kunnen we natuurlijk met de pet
door het dorp gaan, maar het leek ons
leuker om alle Baarders te vragen om
iets te maken dat we tijdens het komende Palingrookfestival (Puur Baard)
in een kraam kunnen verkopen aan de

HET ORGEL VAN BAARD.
EEN RENOVATIE WAARD.
15
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Heel Baard bakt

Met dit prachtige voorjaarsweer en alle warmte van de afgelopen
dagen heb ik weer zin om allerlei zomerse gerechten te maken. Ook
toe aan iets verfrissends? Dan heb ik dit keer een lekker recept voor
een makkelijk te maken citroencake met rozemarijn. Kun je gelijk
lekkere kruidenplantjes kopen voor in de tuin en na een middag
tuinieren heb je dan weer een plak cake verdiend!

16

Dit heb je nodig:
M 50 gr amandelen (of amandel meel)
M 2 theel. rozemarijn, naaldjes fijn
gehakt
M 200 gr roomboter
M 250 gr suiker
M 4 eieren
M rasp en sap van 1 biologische citroen
M 1 biologische citroen in dunne plakjes
M 150 gr zelfrijzend bakmeel
M satéprikker
M een cakevorm

Verwarm de oven voor op 160 graden C.
Rooster de amandelen even in een droge,
hete koekenpan en hak ze fijn.
Klop de boter met 200 gr (50 gr is voor
de siroop) suiker wit en luchtig. Voeg één
voor één de eieren toe terwijl je klopt.
Voeg de citroenrasp, de rozemarijn,
amandelen en het bakmeel toe en spatel
tot je een mooi beslag hebt. Leg de plakjes
citroen zonder dat ze elkaar overlappen
op de bodem van de bakvorm en giet het
beslag erover. Bak de cake ongeveer 45
min in de oven gaar en goudbruin. Maak
intussen de siroop. Verwarm de rest van
de suiker (50 gr) met het citroensap tot de
suiker is gesmolten.
Stort de cake uit de vorm zodat de citroenplakjes aan de bovenkant zitten. Prik met
een satéprikker gaatjes in de cake en giet
de citroensiroop over de nog warme cake.
Laat afkoelen.
Laat het je smaken!!
Esther M

17
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Felix

Gers

No ja, earlik is earlik, ik ha eins neat mei
folkslieten. It Wilhelmus seit my neat en ek fan
it Frysk Folksliet ha ik nea noch pikefel krigen.
Der sit inkeld wolris ien by mei in moaie wize,
sa as it Dútske as it Sovjet-Russyske mar oer
it generaal bedjert de tekst it dan wer. Ik wie
it fan ’t maitiid dan ek fuortendaliks iens mei
guon Jelsumers dy ’t yn ’t gewear kamen tsjin in
stikje dyk dat it folksliet heare liet as jo der oer
hinne rieden. Frysk Bloed? Flean no gau op!
Se hawwe by de provinsje grif tocht dat it dêr
by Jelsum wol wat lije koe. Ommers, as jo de
hiele dei yn it fleantúch lawaai sitte dan falt sa
’n rammelstrook wyske net ien mear op, wie de
gedachte. De autorider hie der dan efkes twa
rigeltsjes wille fan en koe dêrnei wer nei syn
eigen leven harkje.
Mar, dêr hiene de bestjoerders dochs justjes
bûten de minsklike natuer rekkene, en bûten dy
fan de Jelsumers yn it bysûnder. Want as lûd
ienkear it stimpel lawaai krigen hat dan sil it
altyd steuren bliuwe. As it dan ek nochris om
sinleas lawaai giet dan is de akseptaasjegraad
hielendal nul. It leven wat de fleanbasis makket
dêr bliuw ik bûten -ik tink dêr leau ik wat oars
oer as de measten- mar dizze dyk wie wol wer
stil te krijen. En dat hat net in wike duorre…
Amper noch wer in wike letter bruts ynienen
de maitiid los. Fan de iene dei op de oare wie it
samar alderheislikst moai waar. De natuer hie
al in skoftsje yn de startblokken stien en sette
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mei gong ôf. “It grien rint oan ‘e tûken, it grien
rint oer de romt” seit in oar âld Frysk sankje, it
gers groeide sa hurd dat je der by stean bliuwe
koene te sjen. Dat die ik dan ek mar, yn myn
túntsje, ûnder it geniet fan in koel drankje.
Wie ik dochs efkes fergetten dat gers groeie ek
gers meane ynhâldt.
Us heit meande it lân eartiids mei de trekker,
it hiem om ‘e pleats hinne waard mei de seine
dien. No kin langer net ien mear seinemeane,
ik ek net, dat dêr hawwe wy tsjintwurdich
meanmasyntsjes foar. Lytse, stjonkende,
lawaaierige meanmasyntsjes. Ik hie noch mar
in pear slokjes út myn glês en dêr begûn de
earste al. Dy wie noch mar krekt klear doe ’t de
folgjende -as soarte fan estafette- it oernaam,
en de folgjende, en de folgjende…
Sinleas lawaai? No nee, it gers moat der al
ôf en ik ferpof it sels ek om dat mei de hân te
dwaan. Mar wol sinleas om dat allegearre nei
inoar te dwaan. Trije, fjouwer, fiif meaners
tagelyk steure mar foar ien, dat litte wy tenei it
meanen op syn minst tagelyk dwaan. De kamp
leit der altyd wakker kreas by, dat wolle jo
meane wachtsje dan efkes oan ’t Jan Franke op
syn trekkerke klimt en doch it dan. Allegearre
tagelyk. Of slaan in kear oer, mei fan my!
As we dan de fleanbasis sa fier krije dat se
tagelyk mei ús meanen harren oarlochje
boartsjen efkes dogge dan kinne we dêrnei
moai fredich mei inoar yn ‘e tún sitte. Tsjoch!

Even voorstellen...
Toen het plan kwam om een zorg en doet daarnaast een
ander huis te kopen kwamen opleiding, ik werk in een traiwe er al snel op uit dat we ningshuis/crisisopvang voor
de stad uit wilden en dat we dak en thuisloze jongeren.
wat landelijker wilden gaan Beiden werken we erg onrewonen. We hebben met veel gelmatige diensten en dan is
plezier 7 jaar in Leeuwarden het fijn om na een paar drukke
gewoond, maar waren inmid- diensten je helemaal thuis te
dels wel toe aan een wat rusti- kunnen voelen en te genieten
gere woon omgeving.
van je woon omgeving.
Na enig speurwerk zijn we bij
ons huidige huis op de Fâlden- We zijn hier komen wonen
serwei uitgekomen, en eerlijk samen met onze veestapel, 2
gezegd hadden we nog nooit honden (Joep, een gigantische
van Baard gehoord, maar na- Portugese berghond en Joris,
dat we hier een
een hoogbejaaraantal keer gede teckel) en
weest waren hadonze 3 katten,
...we hebben (Guus, Flippie
den we al vrij snel
het gevoel op en Lotje.)vergedoor dat dit een
fijn dorp was voor een landgoed te leken met onze
ons zou zijn.
tuin in Leeuwarleven...
den hebben we
Inmiddels wonen
nu het gevoel op
we nu een kleine
een landgoed te
3 maanden in Baard en het leven, dus de dieren hebben
bevalt ons meer dan goed.
het ook prima naar de zin met
Vanaf dag een hebben we ons alle ruimte om hen heen.We
hier thuis gevoeld en we heb- hopen met veel plezier nog
ben nog geen seconde spijt ge- vele jaren in Baard te wonen,
had van deze keuze.
en zoals het er nu uit ziet gaat
Het is een heerlijk rustpunt in dat vast lukken.
onze drukke bestaan, Wilma
werkt in de gehandicapten- Marco en Wilma Bruines M
19
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Nieuws uit de huisartsenpraktijk
van Bergwerff, mei 2018
Het zal u niet ontgaan zijn, er is nieuwe privacywetgeving op komst. Voluit heet het de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Met ingang van 25 mei 2018 gelden
in Europa de regels van deze verordening, vanaf die dag werken we niet
meer met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Voor een apotheekhoudende huisartsenpraktijk
gelden ook nog andere regels, zoals
de Wet op Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) en de
Wet op de beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg (BIG).
In dit nieuwsbericht informeren wij
u over de aanvullende eisen die de
AVG stelt ten opzichte van de WBP,
waaronder ook het melden van datalekken viel. Het is ingewikkelde
materie en daarom wil ik u niet vermoeien met al te veel détails. Indien
u geïnteresseerd bent, kunt u op onze
website lezen hoe de praktijk hiermee
omgaat.
In het kort komt het hierop neer: uw
gegevens nog beter beveiligen, patiënten meer contrôle geven over hun
eigen gegevens, bedrijven en organisaties stimuleren om beleid te maken
op het gebruik en verwerken van per20

soonsgegevens.
Enkele nieuwe verplichtingen zijn:
- het sluiten van (verwerkers)overeenkomsten met bedrijven die in
opdracht van ons patiëntgegevens
of medewerkersgegevens verwerken.
- het bijhouden van een (verwerkers)
register.
- het instellen van een functionaris
gegevensbescherming (binnen onze
HAGRO is de praktijkmanager de
functionaris gegevensbescherming)
- het opstellen van een privacy beleid
binnen de praktijk, bijvoorbeeld
de basisregel: toestemming vragen
voor de verwerking van persoonsgegevens; voor kinderen tot 12 jaar
geven ouders/voogd toestemming,
tussen 12 en 16 jaar zowel ouders/
voogd als kind geven toestemming,
boven de 16 jaar geven kinderen zelf
toestemming
- het publiceren van een privacy verklaring op onze website
Met de komst van de AVG zijn
wij ook verplicht het dossier volledig over te dragen aan de patiënt, indien daarom verzocht wordt.
Ook kunt u geconfronteerd worden
met formulieren waarop om uw toestemming wordt gevraagd voor aller-

hande zaken.
Een en ander zullen we moeten implementeren in onze praktijk en het
zal niet altijd van een leien dakje gaan.
Maar weest u overtuigd van onze beste
bedoelingen.
Zoals ieder jaar is de praktijk open en
bereikbaar gedurende de zomermaanden. Het aanbod van artsen wisselt
momenteel, Dokter Bergmans is nu
met zwangerschapsverlof en dokter
Urff nog niet terug: In april is zij bevallen van een meisje en wij feliciteren het jonge ouderpaar van harte met
de geboorte van hun dochter Bobbi!
Bergwerff wordt nu bijgestaan door
dokter Snoek, dokter Heerdes en vanaf juni door dokter Kruizinga.
Laten we hopen op een lange, mooie
zomer met veel Mienskip! Het begin
van 2018 was al veelbelovend met allerlei evenementen, waar gaat u naar
toe? Volgens de Lonely Planet moeten
we allemaal naar ‘de verborgen parel’:
ja heus, gewoon in Fryslan blijven dus!
Tot ziens allemaal...

AB M

Juni 2003
Verhuisbaard
We hadden deze rubriek dit keer beter VERSCHUIFBAARD kunnen noemen vanwege het
grote aantal verhuizingen in Baard zelf. Even alle
zeven op een rijtje, ongeveer op volgorde van
datum:
Harmen de Jong en Willem van der Weide verruilden in februari hun huis aan de Mounewei 6 voor
dat aan de Harmen Sytstrawei 11a.
Jaap Folkerts en Ida Masaut maakten een paar
dagen later met hun kinderen Kayleigh en Duncan de verhuizing andersom; dus van de Harmen
Sytstrawei naar de Mounewei 6.
Siemen en Carin Reitsma ruilen met hun
(schoon)ouders, en gingen met zoons Jan en
Geert van Dekemawei4 naar nummer 8.
Jan en Sonja Pijlman maakten daarop in mei
de omgekeerde beweging van nummer 8 naar
nummer 4.
Gerrit van der Meer heeft in mei zijn huis aan
de Mounewei 1 verlaten en is verhuisd naar
Dronrijp.
Elze Pijlman is met haar vriend Ronald Orré in het
huis van Mounewei 1 getrokken.
Na een half jaar bouwen is het nieuwe huis van
Flip en Wilma Lameijer aan de Tongerwei 3
zo goed als klaar. Sinds 21 mei zijn zij met hun
kinderen Anita, André, Sabrina en Natasja van
hun oude woning aan de Harmen Sytstrawei 13
verhuisd naar dit nieuwe pand.
Wij wensen hen allemaal heel veel geluk en
(woon)plezier in hun nieuwe omgeving.
21
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Beste Baarders,

serieus, hier moet je bij zijn!) op de bovenverdieping van
Keet Baard. Deze band wil je niet missen! De after party
na dit topfeest bestaat uit een duo DJ optreden in de
Keet (D=Durk J=Jeroen).

De merke commissie is weer zeer verheugd dat er
ook dit jaar weer een compleet programma voor de
merke staat. Ook deze keer proberen we weer wat
oude items te herintroduceren maar ook nieuwe onderdelen toe te voegen. Dit alles in het mooie “Op de
Boerderie”-thema wat voor alle onderdelen genoeg
inspiratie biedt. Dus lekker “cats van ’t padje” of
“brommers kiek’n”, ’t moakt ons de pis nait lauw”!

Zaterdag staat nog steeds het MEGA XXL-springkussen
op de Kamp. Daarbij kan er nog even flink aan ieders
skills gewerkt worden op ons grote verrassingsitem!
Vlak voor het brunch is er tussen 11:00 en 12:00 de
gelegenheid om de Straatprijs op te tuigen en neer te
zetten. Onze jury zal dit beoordelen waarna iedereen
in outfit kan aanschuiven bij de bekende ‘Farmers
Brunch’. We hopen dat ook hier weer zoveel mogelijk
mensen aanschuiven want direct daarna is het tijd voor
actie…
Om 14.00uur gaat de tap los en kun je heerlijk met Sytse Haaima meeblèren of de “Boerenschots” dansen.
Op ‘de kamp’ hebben we voor jong en oud ‘Boer’n Spelen’ op het programma staan. Evenals vorig jaar maken
we hier weer een groot succes van met zijn allen!

Als vanouds beginnen we op donderdag vanaf 18:00
uur met de optocht onder begeleiding van het fanfare
korps “Weidumer Harmonie”. Om 19:30 starten we met
de puzzelrit voor volwassenen vanuit onze ZuipKeet
– Café Baard. Tegelijkertijd wordt voor de kids gestart
met Boerengolf op de Kamp en Wie is de Boer voor de
allerjongsten. Alles wordt uiteraard afgesloten met een
heerlijke versnapering en Boer’n borrel tot in de late
uurtjes in onze Keet.
Voor de vrijdag staat “Boer’n kaatsen” met een zachte
bal op het programma. Dus trek aan die overal, zet je
boeren pet op en stop die pijp vol met gras. Voor je het
weet verdien je zo van die hele belangrijke bonuspunten
voor later…
Tussendoor zijn er om 11.00uur kinderspelletjes (bij
school) en om 14.00uur de wereldbekende “StrontBingo” op de bovenzaal. Vanaf 16.00uur staat er weer
een MEGA XXL-springkussen op de kamp gepaard met
nog een grote verrassing... Vanaf 17.00uur is de zuipkeet
op de kamp geopend en om 18.00 start de uitgebreide
Farmers BBQ. Om 20.30uur is er de Baard Got Talent
contest voor JONG en OUD onder begeleiding van een
deskundige jury. Na afloop van de BBQ en de contest is
er live muziek van de heuse TOPband ZieZeau (even
22

Om 18.00uur is er een heerlijk Boeren Avondmaal op
de kamp…. Boyd werkt zich voor iedereen in het zweet
voor geweldige Boer’n Burgers en Farmers salade. Na
het eten staat natuurlijk het petjeballen op het programma en na 21.00 kan er volop gedanst worden in KeetBaard met muziek van onze top-DJ.

Vragen?:
pjvandenderen@gmail.com

Voor dit alles kunnen we niet zonder jullie. Aan dit
programma hangt een prijskaartje. Om het financiële
plaatje rond te krijgen komen we binnenkort langs om
de inschrijflijsten en enveloppen op te halen.
We hopen natuurlijk weer op jullie aanwezigheid 7,8 en
9 juni!
Tot loater! “de Merke Commissie”
Ronald, Sander, Renzo & Jeroen
23
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Nieuws
van Keatsferiening
Baerd
De welpenkaatsers starten het kaatsseizoen in
Baard, dit was op 6 mei.
Onder prachtige weersomstandigheden kon in
ons mooie Baard de eerste KNKB door elkaar
loten partij voor de welpenjongens en welpenmeisjes gehouden worden.
De jongste categorieën streden om de kransen
en prijzen die door De Roo Compressoren
beschikbaar waren gesteld.
Bij de jongens werd het een spannende finale
die beslist werd op 5-5 en 6-6, de meisjes finale
werd beslist op de stand van 5-2 en 6-2.

Marten Jan Koree, Anjum
2e pr Herkansing Pieter Harke Miedema,
Stiens en Frans Oosterbaan, Scharnegoutum
Uitslagen Welpenmeisjes
1e prijs Jildau Koopmans, Lollum en Noëlle
Hiddinga, St. Annaparochie
2e prijs Brecht Grovenstein, Winsum en Lisan
Kaper, St. Annaparochie
1e herkansing Anna Lotte van Beem, Dronryp en Karina Mollema, Dronryp
2e herkansing Linda van der Meer, Dronryp
en Maud Scheffer, Sexbierum

Uitslagen Welpenjongens
1e prijs Ruurd Oosterbaan, Scharnegoutum
en Kyano v Swinden Koopmans, Exmorra
2e prijs Stijn Feenstra, Exmorra en Jort de
Kroon, Dronryp
3e prijs Melle Talsma, Achlum en Allard van
der Meer, Dronryp
1e pr Herkansing Julian Klok, Bitgum en
24

Juni 2005
Dankbaard
Beste Baarders,

Meijberg en er was een 3e prijs voor Fardau Orré.
Een dag later gelijk door naar een ledenpartij, namelijk de inmiddels befaamde “pillenpartij”, mede
mogelijk gemaakt door Bergwerff. Onder iets
minder goede weersomstandigheden werd er toch
lekker gekaatst. De uitslagen waren als volgt:
Jeugd
1e prijs Tjitte Reitsma en Job van Denderen
2e prijs Reinder Meulenaar en Feya Heida
Senioren
1e prijs Siemen Reitsma
2e prijs Jan Reitsma
3e prijs Jens Jepkema

Met veel lawaai (deksels, pannen,
pollepels) was zaterdag 9 april jl. de
opening van “De 3de Kamer” een feit.
Vanaf 10.00 uur ging de deur open
en kort daarna zaten we met vele
mensen aan de taart (deze was zelfs
voorzien van het logo van De 3de
Kamer).
We willen iedereen bedanken voor de
hartverwarmende reacties die we in
verschillende vormen hebben mogen
ontvangen: een taart, bloemen, kaarten, wijn en zelfs een Friese vlag.
Bedankt!
Albert Bosscha
Gert Zeijlemaker

Een geslaagde dag!

Uiteindelijk was het een drukke maar mooie kaatsweek, met maar liefst 3 verschillende partijen!
Wat is er verder nog te vermelden? Heeft u al een
kijkje genomen op de Facebook pagina van de keatsferiening? We proberen u zo goed als mogelijk
en tijdig te informeren over lopende zaken, dat kan
mooi via Facebook.

Samen met de keatsferiening van Hûns werd
op 9 mei de eerste federatiewedstrijd van 2018
voor de jeugd in Hûns gespeeld. Daar vielen
verschillende Baarder kinderen in de prijzen.
1e prijs voor Tjitte Reitsma en Doutsen

Op woensdag en vrijdag zijn respectievelijk de
trainingen en competitie voor de jeugd weer
begonnen, kom gerust eens even een kijkje nemen.
Na de winterperiode is er nu weer volop actie op
de Kamp.
25

O’ja nog iets om even in de agenda te
zetten:
Pleinkaatsen - pearke keatsen voor iedereen op 28 /29 juni! Op het pleintje voor
het cafe, dat zal vast een boel gezelligheid
en plezier geven! Dus hop hop...pearkes
meitsje en keatse!
Dames hoofdklasse partij is op 1 juli.
Tot dusver, Keatsbestjoer
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Juni 2006
Laatste nieuws
Het opmerkelijke berichtje hiernaast trof een
van onze redactieleden aan in de zondagskrant van de Telegraaf van 28 mei jl.
Voor de goede orde: het moet wel zijn de
Menistefjouwere i.p.v. de Dorpstraat!

Beste Baarders,
VERHUISBAARD
In augustus 2017 heb ik een huisje gekocht
in Leeuwarden. Na een tijdje klussen ben ik
sinds februari 2018 een Leeuwarder. Dit jaar
ben ik nog lid van het merkebestuur. Dus
daar zullen jullie mij sowieso nog zien!
Renzo
26

Wetens(B)aardigheden
Hjitte jo fan Winsemius of Hempenius? Dan kin it net misse. Jo foarâlden
komme fan Winsum of Himpens. En
se hawwe gefoelich west foar in hype
yn de fyftjinde iuw: it ferlatynskjen
fan de achternamme. Dy moadegril
wie yn de fyftjinde iuw al ynset troch
de humanistyske jetset yn Itaalje.
De Fryske gelearden fûnen dy hippe
achternammen fansels folle ynteressanter as Watse fan Winsum of
Hindrik fan Himpens. En wat fansels
ek daliks dúdlik wurdt: mei sa'n
Latynske achternamme wit eltsenien
dat jo kennis hawwe fan de klassike
âldheid en dat jo ta it gilde fan de
professoaren en dûmnys hearre.
Sa'n slinger oan jo namme, dat woene
der wol mear.
In Grykske of Latynske útgong achter
jo namme makke in wrâld fan ferskil.
Set der -us, -ius, -i, -is, -ides of -(a)
eus achter en o, wat klinkt dat moai!
Alle lagen fan de befolking weagen
har der stadichoan oan.
Sjoerd Gerbrands(oan) neame him
ynienen Sjoerd Gerbrandy, Klaas Wybrands Wybrandi, Kees Wiards Wiardi. Ynzonides, Benzonides, Gatsonides, Hajonides en Hilarides, it binne
soannen fan Ynze, Bense, Gatse, Haye

en Hyle. It kin noch resoluter. Guon
sette de hiele achternamme oer yn
it Latyn. Skipper Frâns neemt him
tenei Nauta. Doarpssmid Jan wurdt
Faber, en Roel Húsman, in fariant op
De Boer, neamt him tenei Rudolfus

Agricola. En wat binne dy achternammen ús no fertroud. Allegear
te tanken oan dy moadebewuste en
faak wat eigensinnige neifolgers!
(Uit: Scheurkalender LF2018 - GvdM)

“Buurtcafé hoeft
voorlopig geen
rapportages aan
gemeente te
overleggen...”
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Poging biljartclub om in
Book of World Records te komen mislukt

Juni 2007
Feriening fan Doarpsbelang Baard (3)
Utlis by it segel (en wapen) fan Baard
Baard is it eardere bestjoerssintrum fan de
gritenij Baarderadiel. It wapen fan dy gritenij
toant ús twa gouden stjerren op blau.
By dit doarp stie in stins fan de eale famylje
Dekema. It wapen fan dy famylje is read,
belein mei twa sulveren leeljes.
Yn Baard fine wy de âldste Meniste gemeente fan Fryslân. It is in agrarysk terpdoarp. Al
dizze feiten fine wy werom yn it doarpswapen. De blauwe (linker) kleur is ûntliend oan it
gemeentewapen fan Baarderadiel
en it (rjochter) read oan it wapen fan de
Dekema’s. De twa gouden
stjerren fan Baarderadiel
stean yn it skyldhaad
fan it doarpswapen,
as oantinken dat
Baarderadiel fan
Baard út bestjoerd
waard.

Coördinator gezocht
Tjeerd en Saskia van der Heij en
Miranda v.d. Poel zoeken een
coördinator voor de collecte
van de dierenbescherming in
de week van 4 oktober 2018
voor in Baard.
Miranda blijft wel coördinator
voor de collecte van (zwerf)
dierenopvang De Wissel in
Leeuwarden. Deze collecte is
van 2-7 juli a.s.
Info over het werk als
coördinator: Miranda v.d. Poel,
Mantgum 058-2164633.
Ook collectanten voor één of
beide collectes zijn welkom!

De leelje docht tinken oan
de Dekema’s en it laam is in symboal fan
de Menisten. It laam is ek in teken fan de
feefokkerij yn dit gea.
Juni 2008
Een primeur namelijk het
eerste katertje verschijnt.

Anne Spoelstra
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De dag voor Hemelvaart was een spannende
dag voor alle leden van de Baarder biljartclub.
Onder de leden was namelijk het idee ontstaan om een recordpoging te wagen: het
langstdurende biljarttoernooi ooit.
De vooruitzichten waren gunstig: er had zich
een record-aantal deelnemers aangemeld.
Bovendien deed iedereen erg zijn best om
niet zijn best te doen, zodat de partijen lekker
lang duurden. Vooral de partij van de uitbater
van ons dorpscafé met zijn maat JB blonk
uit in schitterende 'net-niet-rakers' en 'ballen
achterom'.
Ook het spel van de '2 heren van de Tongerwei' zorgde ervoor dat wedstrijden langer
duurden dan op een normale competitie-avond.
Het werd al later en later, en iedereen verheugde zich al op een mooie vermelding in het
Guiness Book of World Records.
Maar... natuurlijk zijn er ook altijd tegenvallers. Zo was daar de onverwachte maat van
Nico: Ester. Zij schreef zich ter elfder ure in

voor dit toernooi, waardoor zij waarschijnlijk
niet helemaal op de hoogte was van de opzet
van deze avond. Ze maakte de ene carambole
na de andere, waardoor het einde van het
toernooi sneller in zicht kwam dan verwacht.
Okee, het was ver na middernacht, maar toch
eerder dan gehoopt, was het toernooi aan zijn
finale toe. Het was aan 'de Twee J's' om het
spel van Nico en Ester af te straffen - en dat
deden zij voortreffelijk.
J&J gingen dus met de hoofdprijs naar huis,
Nico en Ester werden tweede, en de derde
prijs ging naar Yntje en Tientje.
Het toernooi had bij elkaar toch wel zo'n zes
(!) uur geduurd, maar daarmee was het record
niet gebroken. Dat blijft met 7 dagen, 8 uur en
23 minuten voorlopig nog even op naam staan
van biljartclub 'Met de korte keu' uit Alblasserwaard.
ED M

Juni 2009
Nog een primeur, vanaf nu ieder nummer een lekker recept en een nieuwe attractie in het
het dorp. Jaap's Zoo, een heuse dierentuin met veel bekijks van vele passanten. Zo lopen er
rendieren rond, brandganzen, Canadese ganzen, pauwen en zelf wat schildpadden. Deze
worden anno 2018 nog steeds gespot, het bewijs staat in dit nummer!
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Grieneko organiseert
samen met 'Buurauto' voor alle
inwoners van Baard:

Proefrijden in een
100% elektrische auto
Steeds meer mensen raken geïnteresseerd in elektrisch rijden. Maar aan
de aanschaf van een elektrische auto
zitten natuurlijk wel wat haken en
ogen. Bijvoorbeeld de prijs van zo'n
auto. Voor dit laatste is een mooie
oplossing gevonden: de elektrische
deelauto.
Elf weken lang reizen drie elektrische
deelauto’s van de organisatie 'Buurauto' door Friesland. Ze worden
ingezet bij Energie Coöperaties (zoals
Grieneko) en verhuizen elke twee
weken naar een ander dorp en maken
zo een tocht door Friesland.
Elektrische deelauto op proef
in Baard
Van maandag 18 juni t/m zondag 1
30

juli krijgt Grieneko de beschikking
over een BMWi3 en kunnen alle
inwoners van Baard (en alle Grieneko-leden van buiten Baard) op afspraak gebruikmaken van deze auto.
Iedereen met een geldig rijbewijs kan
dan tegen betaling van slechts 20 cent
per kilometer, ervaren hoe het is om
te rijden in een 100% elektrische auto.

Wel even vantevoren regelen
U begrijpt dat deze aktie om een
goede organisatie vraagt.
We verzoeken geïnteresseerden
dan ook om contact op te nemen
met Jan Reitsma (0031(0)629761619), zodat hij uw rit kan
inplannen.

Berne iepenloftspul 2018

maanden later zijn we al goed op weg. We
repeteren twee keer in de week. Het is hard
werken maar wel super leuk.
In het stuk: Alice yn wûnderlân, speel ik
verschillende rollen. Ook doen Feya Heida en
Welmoed Slagter mee. De ouders worden
ook aan het werk gezet. Wil jij weten waar
het stuk over gaat? Kom dan kijken op 21, 23,
24, 27, 29 of 30 juni.

Dit jaar heb ik audities gedaan voor het berne iepenloftspul (BIS) in Oosterwierum.
Bij de audities moest ik dansen, toneelspelen en zingen. Ik ging door naar de tweede
ronde en daarvoor moest ik een liedje en
een scene instuderen. Die avond kreeg ik
een mailtje waar in stond: "do dochst mei!"
Ik was zo blij dat ik door was! De volgende
zaterdag begon de eerste repetitie samen
met nog 37 andere kinderen. Nu, een paar

Tot dan! Groetjes van Elisa de Roo

Juni 2011
Net als nu, problemen met de vlag op de
kerk. Deze zat destijds vast in de haan.
Baard haalde de krant hiermee. Ook een
mooie reportage in de krant van de
woonomgeving van Martijn van Dongen, een
mooi stukje nostalgisch Baard..
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Zaterdag 7 juli wordt in navolging op het succes van vorig jaar,
weer het Open Kampioenschap
Palingroken Baard georganiseerd.
Het evenement is van 12.00u tot
17.00u vanuit het concept ‘PUUR
BAARD’.
Momenteel zijn we alweer druk
bezig met de voorbereidingen en
de PR:
De gezelligheid en de grandioze
verkoop van paling is voor veel rokers weer een reden om naar Baard
te komen!
Op de Dekemawei is een sfeervolle zomerfair met kramen gericht
op streekproducten, ambacht en
buiten leven.
Voor kinderen tot 12 jaar wordt,
tijdens het roken van de paling en
de fair, een viswedstrijd gehouden.
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Kinderen kunnen prachtige prijzen
winnen!
Dit jaar is er weer een chantykoor.
Ook dit jaar willen we graag weer
een beroep doen op vrijwilligers uit
Baard e.o. Wil je je nu vast aanmelden als vrijwilliger of heb je een
goed idee waarbij je een bijdrage
kunt leveren aan deze dag, stuur
dan een mail naar palingroken.
baard@gmail.com
Noteer alvast de datum in je agenda. Wij hebben er zin in en hopen
Baard weer op de kaart te zetten op
7 juli met ‘PUUR BAARD’ Palingroken en Zomerfair!
Viswedstrijd: Aart
Palingroken: Ger en Kobus
Zomerfair en coördinatie: Gert,
Jikke, Inge
32

Op zijn hondjes…?
Ergert u zich ook zo aan de uitwerpselen die
honden produceren op het jaag-, fiets- en wandelpad? De ene hond produceert een flinke, de andere
hond een kleine, het hoort erbij, maar wanneer
deze uitwerpselen op het loopgedeelte van het pad
terecht komen, dan is het ronduit smerig.
Vandaar mijn oproep: gebruik een van de scheppen die door dorpsbelang aangeschaft zijn en in
een emmer geplaatst zijn, om ons pad schoon te
houden! Na afloop van uw wandeling plaatst u de
schep weer gewoon terug in de emmer, het zand
zorgt ervoor dat de scheppen schoon blijven!
En op deze manier helpt u mee om onze leefomgeving schoon te houden en wellicht komen anderen
dan ook op het idee de hondendrol in het groen te
wippen. (Niet in het water, dat is weer ongezond
voor het vee.) Wij - op onze beurt- zullen van tijd
tot tijd het zand vervangen.
Werkt u mee aan dit plan? Wel graag de scheppen
terug in de emmer!
Bij voorbaat DANK!
33

Juni 2011
Stikje út it ferslag fan feriening fan
doarpsbelang Baard
..Ek ha wy mei de gemeente oerliz om
de kanorûte tusken Baard en Jorwert
te ferbetterjen. Troch de Baerdersleat
is in moaie mooglikheid om binnentroch fan de Boalserterfeart nei
de Swette te kommen. Omdat der
nochal wat opstakels yn sitte en de
Baerdersleat net sa breed is, witte
toeristen it paad net altyd goed te
finen en geane dan mar wer werom.
Dat is spitich fansels, dêrom sille der
ynkoarten buordsjes pleatst wurde
om de rûte oan te jaan. Boppedat sil
de gemeente yn de dûker (grutte buis)
by Groenveld in tou oanbringe, sadat
je der makliker trochhinne farre kinne.
Yn ‘e rin fan de simmer begjint de
sleat op plakken ticht te groeien, wêrtroch it kanofarren der net makliker
op wurdt. Mei it Wetterskip sil besjoen
wurde as der faker heakkelje wurde
kin, of yn july yn plak fan septimber. As
dan ek noch troch de ruilferkaveling
it lân fan de boeren sa komt te lizzen
dat in tal fan klúnplakken ferdwynt,
kin it aansens mooglik wurde om
sûnder klúnen en oare belemmeringen fan Baard nei Jorwert te farren.
Ek winterdeis mei it reedriden soe dat
noflik wêze.
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Nieuws van de Stjelp

gaat worden gegeven. Maar naast deze hoop,
zal er ook wat moeten gebeuren. Bovendien
willen wij als school en ook de ouders niet te
klein worden. Krimp blijft dus een punt op de
agenda.

Kinderen van de Stjelp in hun zelf-geschreven musical

Beste lezers van de Baarder Kat,
De afgelopen maanden en weken
stonden in het teken van de opheffingsnorm voor scholen die gaat veranderen nu we bij de gemeente Leeuwarden horen. Er waren twee opties:
- Een gesplitste norm. Voor scholen
in de stad een hogere norm, dan
voor plattelandsscholen.
- Eén gelijke norm voor alle scholen.
De tweede optie zou voor de plattelandsscholen en dus ook onze school
desastreus zijn. Gelukkig is er richting de minister het verzoek gegaan
om akkoord te geven voor een gesplitste norm. We gaan er vanuit dat
deze er gaat komen.
Het betekent dat plattelandsscholen
34

minimaal 41 leerlingen moeten hebben. Baard heeft dit niet, maar het bestuur waar wij onder vallen heeft dat
gemiddeld genomen wel. We hebben
dus voorlopig nog bestaansrecht, minimaal 3 jaar.
Door de gesplitste norm hebben we
meer tijd om het bestaansrecht voor
de school ook te behouden. Onze algemeen directeur heeft aangegeven
de school niet te zullen sluiten zolang
wij niet onder de norm van het rijk
komen, deze is 23.
Naast alle gesprekken over normen
hebben we als school in de gemeenteraad en in De Skille aangegeven dat er
ook naar type en kwaliteit van onderwijs gekeken zou moeten worden. We
hopen uiteraard dat hier gehoor aan

Juni 2011
Gevonden in de dorpskrant van
Raerd, de volgende limerick:
De hekse út ‘e stinsbosk by
Raerd
Dy miste ris samar har skead
En hoe’t se ek socht
Hja socht om’e nocht
It skead wie te tsjoenen yn
Beard!
Minke Strikwerda

We willen en kunnen niet achterover leunen.
De school heeft net als andere plattelandsscholen te maken met krimp. Tijdens een ouderarena hebben we ouders gevraagd hoe zij over dit
onderwerp denken. Een aantal punten kwamen naar voren:
- De school en de visie van de school (nog)
meer profileren.
- Vervoer naar school regelen, zodat kinderen
uit andere dorpen gemakkelijk naar Baard
kunnen komen.
- Voor- en naschoolse opvang bieden.
- Het dorp hierbij betrekken, de school draagt
immers ook bij aan de leefbaarheid van het
dorp en dorpsgenoten zijn betrokken.

Juni 2013
Flower Power Party
Wat een spontaan idee van een paar
dorpelingen al niet te weeg kan brengen..
De boppeseal was goed gevuld
tijdens het Flower Power Feestje van
3 maart jl., iets waar we op gehoopt
hadden maar niet van te voren konden
inschatten. Bovendien was het erg
gezellig! Mede dankzij de bijdrage van
’t Skipperke en veel meer enthousiaste
sponsoren hebben we er een mooi
compleet feest van kunnen maken.
Super!
Van de opbrengst heeft de goedheiligman een nieuwe outfit kunnen
aanschaffen.
Elze, Esther, Jeroen, Gert

Lees verder op de volgende pagina

Nog een scene uit de musical
35
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vervolg 'De Stjelp'

- Kijken wat mogelijkheden zijn qua samenwerking met Easterlittens en Hilaard. We moeten
niet wachten tot alle drie de scholen omvallen.

een mooi gevoel voor humor werden ook de
zwaardere onderwerpen zoals kinderarbeid en
de 1e W.O. aangesneden. De kinderen hebben
keihard gewerkt om alles in orde te krijgen tot
aan programmaboekjes aan toe. Het applaus na
afloop was zeer zeker dik en dik verdiend.

Verder gaven ouders aan de visie van de school
erg belangrijk te vinden; Vieringen die met de
hele school gevierd en georganiseerd worden,
thematisch werken, samen leren, ontdekken en
spelen.

De komende periode gaan we werken over verkeer. Een medewerker van Omrin komt met een
vrachtwagen om te vertellen hoe deze werkt en
wat de gevaren zijn op de weg. We zijn heel benieuwd. Ook dit thema levert vast weer prachtige vragen en werkstukken op. Op Facebook
komen vast de resultaten te staan, we houden
jullie graag daarover op de hoogte.

Een waardevolle avond. Een aantal punten
wordt al onderzocht of daar zijn we mee bezig.
De eerste samenwerking met Hilaard en Easterlittens heeft inmiddels ook plaatsgevonden.
Samen hebben we de Koningsspelen georganiseerd. De oudste kinderen gingen naar Baard
om spelletjes te spelen, de jongste kinderen gingen richting Hilaard. Een zeer geslaagde ochtend!

Maar ook over de ontwikkelingen rond de
krimp. Wanneer er nieuws is over de opheffingsnorm of andere zaken over school waarvan wij
denken dat het goed is om te weten, dan kunnen
jullie dat lezen in de BaarderKat. Mocht deze
voor het nieuws te laat uitkomen, dan doen wij
een nieuwsbrief door de deur.
Mocht u deze per mail willen ontvangen, geef
dan gerust uw mailadres door; stjelp@gearhing.
net.
Via dit mailadres kunt u ook altijd contact opnemen om ideeën of suggesties door te geven.

Maar er gebeurde meer! Vlak voor de meivakantie was er in Café Baard een grote happening. De kinderen voerden daar hun musical op. Alle toneelstukjes schreven zij zelf en
alle decors waren zelf ontworpen en gemaakt.
Dankzij Martijn hadden we prachtige liedjes en
Margreet Enequist hielp met de dans door een
workshop te geven aan de kinderen. Er lopen
in Baard nogal wat talentvolle dansers, zangers
en toneelspelers rond. Het werd een prachtige
avond. Ontzettend knap hoe de kinderen een
musical rond het thema ‘Nederland rond 1900’
hebben weten te maken. Dik Trom, Kruimeltje
en Pietje Bell namen ons mee naar het platteland, de kruidenierswinkel en de school. Met

Met vriendelijke groet,
Jetske Hettinga M
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Leeuwarden krijgt veel moois cadeau

Nij Baarderadiel overhandigt
kunstwerk aan burgemeester
Het kunstwerk, voorstellende de 10 dorpen van Nij Baarderadiel, in wording - 5 van de tien dorpen zijn al voorzien van
vilt, van de andere 5 is de houten basis nog zichtbaar. Ter orientatie: de hamer ligt op Jorwert, de steel van de hamer wijst
naar Leons, onder Leons ligt Baard. Het grote dorp linksonder is Easterlittens.

Op donderdag 7 juni is het zover,
dan overhandigen de dorpsbelangen
van Nij Baarderadiel, gesteund door
een aantal basisschoolkinderen uit de
10 dorpen van Nij Baarderadiel 'het'
kunstwerk aan burgemeester Ferd
Crone van Leeuwarden.
Het kunstwerk (gemaakt door Truus
Huijbregts uit Baard) is een geschenk
van de dorpen Baard, Bears, Easterlittens, Hilaard, Húns, Jellum, Jorwert,
Leons, Mantgum en Weidum, de 10
dorpen die sinds 1 januari jl deel uitmaken van de gemeente Leeuwarden.
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Met dit geschenk willen de dorpen
zeggen: 'Leeuwarden, je krijgt er een
heel mooi gebied bij. Wees er alstjeblieft zuinig op.'
Het kunstwerk komt te hangen in het
gemeentehuis, dus als u daar weer
eens moet zijn, vergeet dan niet een
kijkje te nemen. Het is immers ook
uit uw naam aangeboden.
Het werk hangt op de begane grond.
Als u de ingang neemt aan de Nieuwestad en doorloopt naar de centrale
hal, kunt u het niet missen. M
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Nieuws van de activiteitencommissie
De Activiteitencommissie gaat maar door.......
We hebben een fantastische kinderbingo gehad
met super prijzen en ook de volwassen bingo was
een groot succes. We gaan het zeker weer doen!!!
Er zijn al weer prijzen gehaald en we danken de
familie Terpstra voor de opslag van de prijzen.
Ook de knutselmiddag voor de kinderen was
een succes; binnen 10 minuten was de
bovenzaal een gezellige bende door een
wervelwind van materiaal op de grond
en op de tafels. Ons motto: als we maar
plezier hebben.
Dan de filmavond voor de ouderen:
jammer, oh zo jammer, alleen de stoelen
stonden er...en de Activiteitencommissie
was aanwezig. Helaas, na vele voorbereidingen ging de filmavond niet door. Jammer voor de gemaakte kosten. Maar we
blijven positief en er komt dus geen filmavond
meer voor de volwassenen.
Ondertussen waren we bezig met de voorbereiding van een voorjaarsbloemstuk en de paashaas.
Ja ja, we hebben ook de Paashaas commissie geholpen en dit was een groot succes. De kleinsten
en de onderbouw kinderen gingen eieren zoeken

Juni 2016
Op de rotonde tussen Baard en
Easterlittens bloeien dit voorjaar
prachtige gele narcissen van het soort
Dutch master. Ook zijn bij de ingangen
van het dorp bloemen ingezaaid. Dit
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op het kaatsveld en in de speeltuin.
De bovenbouw ging in twee groepen Baard in
om een paasei-speurtocht te doen. Conclusie:
zo gaan we het volgend jaar weer doen met de
Paashaas commissie.
Voor het maken van het fantastische voorjaarsbloemstuk had de Activiteitencommissie zelf
al vele takken en binnenbanden verzameld.
Maar.....er waren slechts 10 opgaves en daarom
hebben we deze activiteit moeten cancellen.
Ook hier blijven we heel positief, dus we zeggen: in december komt het kerststuk. Dit gaat
weer een heel mooi stuk worden (zou maar vast
gaan sparen!!!).
Door examens van diverse leden van de Activiteitencommissie is er vanaf april een activiteitenstop, maar....geen zorgen, vanaf september
zijn we er weer.
We wensen iedereen een mooie, warme, droge
en fantastische zomer toe.

Juni 2016
Er is een begroting opgesteld voor
de daadwerkelijke oprichting van
het Dekema Stins Memorial en alle
Baarders hebben een informatiefolder
ontvangen.
In de oranje versierde bovenzaal van
Café Baard wordt Aukje Bergwerff - in
aanwezigheid van familie, vele Baarders en Omrop Fryslân - benoemd tot
lid in de Orde van Oranje Nassau.
Juni 2017
Op de merke gaan de voetjes van de
vloer. Het thema is Rock 'n' Roll.
Lees nog eens terug: de mooie overdenking van Aart over "Het Pad".

Met hartelijke zomergroeten,
De Activiteitencommissie M

Grieneko geeft uitleg over zonnepanelen op je eigen dak, niet op je eigen dak,
de energie competie en een bespaar
abonnement.

moeten bijen- en vlinderlinten worden
langs alle dorpen die in 2018 bij Leeuwarden gaan horen.
De Keatsvereniging bestaat 115 jaar
en op de merke zijn we allemaal "on
the beach".
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Afstudeeronderzoek Sanne van de Kamp
was dit onderzoek niet mogelijk!
Vandaag heb ik mijn scriptie ingeleverd ter beoordeling.
“Als jij positief bent dan heb je al 70%
overwonnen en de laatste 30% moet
je gewoon doen”

Baard bedankt! | 14 mei 2018
In week 10, 11 en 12 was ik veel in
Baard aanwezig voor mijn afstudeeronderzoek:
‘(Noord) Nederland als Blue Zone:
een onderzoek naar een verbinding
tussen het gespreksinstrument Mijn
Positieve Gezondheid en burgerinitiatieven’.
28 inwoners hebben deelgenomen,
boven verwachting! Ik wil jullie
enorm bedanken voor jullie medewerking. Jullie stonden er voor open
om een onbekend persoon in huis
te ontvangen en de tijd voor een gesprek te nemen. Er werden levenservaringen en levenslessen gedeeld die
veel indruk op mij hebben gemaakt.
Dit maakte het onderzoek bijzonder,
leerzaam & gezellig. Zonder jullie
40

De uitkomst
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat
het gespreksinstrument uitnodigend
en van waarde is voor een individu
voor een korte reflectie op zichzelf.
Het creëert bewustwording, inzicht
en het levert bijzondere gesprekken
op. De omschakeling van zelfreflectie
naar burgerinitiatieven ontwikkelen
is de groot. Het gespreksinstrument
Mijn Positieve Gezondheid levert,
op korte termijn, geen bijdrage in de
ontwikkeling van burgerinitiatieven.
En verder?
Begin juni verwacht ik de beoordeling. Hopelijk is dit in één keer voldoende en dan kan ik de eindpresentatie inplannen. Dit hoop ik in Baard
te mogen en kunnen doen, wanneer
dit het geval is dan ontvangen alle
deelnemers een uitnodiging.
Hopelijk tot dan!
Positieve groet,
Sanne van de Kamp M

Aktualiteiten Doarpsbelang Baard
Wy binne no in pear moanne ûnderdiel fan gemeente Ljouwert. Op it earste gesicht liket der
net folle te feroarjen, want it libben giet fansels
allegear gewoan troch. Ús Baarder politikus Pim
sit no ek wer yn de gemeenterie, op moaie dagen
sit it terras by it kafé al wer aardich fol, oer in
pear wike is it merke yn Baard en fan’t simmer
giet elkenien wer lekker op fekânsje. Mar der
binne ek in tal saken dy’t yn Ljouwert hiel oars
regele binne en dêr moatte wy noch al wat oan
wenne.
Omdat de gemeenteminsken út Mantgum wei
hjir regelmittich lâns kamen hiene se lytse saken
lykas spoaren yn de berm, stikkene stoepe en
ôfwaaide tûken al sjoen foardat der melding fan
makke wie. Yn Ljouwert is de ôfstân wat gruter
en moatte wy sels sokke saken wat faker melde
by de gemeente (digitaal mei Digid of belje op
14058).

ne. Mei de merke, ielrikjen en oare festiviteiten binne wy dan al gau in pear hunderd euro
mear kwyt. It kafé hat by in kontrolebesite al te
hearren krigen dat der fergunning foar it terras
komme moat, precario betelje foar it gebrûk fan
de stoepe, ynfestearrings yn de fentilaasje yn it
kafé en boppeseal, in gelûdsmjitting en- rapport. Dat wiene wy in Littenseradiel net wend,
mar Ljouwert wol foar alle bedriuwen en aktiviteiten yn de stêd en it bûtengebiet deselde regels
en handhaving hantearje. En dêr is ek wol wat
foar te sizzen fansels, mar it kostet no earst al
in berch ekstra jild (en ek wol wat ergernis) om
dat te regeljen.
Doarpenbudget
Mar der komt ek wer wat foar werom. Fan 2019
ôf kinne wy as Doarpsbelang Baard gebrûk
meitsje fan it doarpenbudget fan Gemeente
Ljouwert. It bekikbare bedrach is ôfhinklik fan
it ynwennertal en sil foar Baard EUR 5.200,wêze. As it tenminste net leger wurdt, omdat
de gemeente wol op syk moat nei besúnigingen om it begruttingstekoart lytser te neitsjen.
Foar in grut part moatte wydit jild brûke om
it fuortfallen fan de besteande subydzjes oan
doarpsbelang, boarterstún, keatsferiening, en
toanielferiening op te fangen en ek om de ekstra kosten foar fergunningen betelje te kinnen.
Begjin maaie hat doarpsbelang dit mei de dizze ferienings yn Baard bepraten en dy sille fan’t
simmer besjen wat foar hun de gefolgen binne
en welke bydrage út it doarpenfonds sy nedich
ha. Mar ek oaren kinnen suggestjes dwaan foar

Betelje is noait leuk
Elkenien hat de belestingoanslach fan Ljouwert
ek yn de bus krigen. Foar partikulieren is it ferskil net sa grut, mar foar bedriuwsgebouwen en
eigendommen fan ferienings en stichtings is de
OZB 2,5 kear heger wurden. Ek moatte inkelde
adressen yn it bûtengebiet no rioelheffing betelje omdat Ljouwert fynt dat se wol oanslúten
wurde kinne, ek al is der nog gjin oanslúting.
Fanút doarpsbelang kinne wy der net folle oan
dwaan, je moatte sels even beswier meitsje as je
fine dat de gemeente dêr fout mei sit.
Ek de leges foar fergunningen binne noch wat
heger as dat wy yn Littenseradiel wend wie41
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in bydrage oan de leefbaarheid yn Baard en wy
moatte ek yn byld bringen welke ynfestearrings
wy de kommende jierren ferwachtsje yn de leefbaarheid fan it doarp. Foar november moatte wy
dúdlik ha wat de besteding is en kinne wy de bydrage oanfreegje. It is de bedoeling om yn de ledenfergadering dêroer in beslút te nimmen. Op
de tuskengearkomste fan maaie sille wy it der ek
mei de leden oer ha, mar dy hat werskynlik al
west as jim dit lêze.
It liket allegearre in soad ekstra wurk, mar as it
ien kear rint falt dat hooplik ek wol wer ta en
sa ha wy sels mear ynfloed op de besteding fan
gemeentejild yn ús doarp en hoe’t wy Baard fierder ûntwikkelje wolle.
Wy ha hjir ek oer praten mei doarpen út de âlde
gemeente Boarnsterhim, dy’t der al langer mei
wurkje, en dy binne goed oer te sprekken oer it
wurkjen mei in doaprenbudget.

De rotte kies Faldenserwei 2 hat no ek de oandacht fan gemeente Ljouwert. Wy ha der op
oantrúne dat it no by Ljouwert net lizzen bliuwe
moat, en sa gau mooglik in oplossing komme
moat.
De stekjes op it jaagpaad kinne maklik iepen
foar ambulances of as wy mar in kaai fan it slot
krije kinne. It liket us allegear in goed idee dat
der in kaai yn it kafé komt te hingjen. Wy ha
ek noch in rûnlieding troch de skoalle krigen,
sadat men yn Ljouwert mei eigen eagen sjen kin
hoe weardefol as ûnderwiis is foar it doarp en
dat it foar de bêrn in foarrjocht is om hjir les
te krijen.
Brêge Dekemawei
Fierder ha wy fansels yn april noch de ynrinmiddei/-jûn hân om de miening fan de Baarders te peilen oer úterlik en kosten fan de nije
brêge. Sa’t it no liket wurdt der yn 2018 in beslút
oer naam, is 2019 nedich foar de foarbereidingen en sil yn 2020 de nije brêge yn gebrûk naam
wurde. De útslach wie dúdlik: it gros fan de
Baarders hat it leafst in brêge dyt liket op de âlde
ophaalbrêge dy’t 60 jier werom fuorthelle is. De
kosten binne mar in bytsje heger as de standaard bascule-brêge (sa’t der ekyn leit) en sa’n
moai histoarysk bouwurk stiet fansels prachtich
as entree fan it doarp. No mar hoopje dat Deputearre Steaten der yn july in goed beslút oer
nimme. De miening fan de Baarders witte se yn
elts gefal. De brêgekommisje hat hjir in soad en
goed wurk foar levere en it soe moai wêze as dat
no ek beleane wurdt.

Ljouwert op besite yn Baard
Op 26 april ha wy in delegaasje fan de gemeente Ljouwert ûntfongen en mei dizze minsken in
slach troch de buorren west. Us kontaktpersoan
mei de gemeente is doarpencoördinator Jitse de
Vries, mar ek Irene Reitsma (ROI), Peter Post
(ferkear) en 2 bûtentjsinstmeiwurkers wiene der
by. Wy hawwe it mei hun hân oer it parkearen
by de trailerhelling, it ûnderhâld fan it grien en
de hage by it keatsfjild, it leegjen fan de ôffalbakken en mear fan sokke praktyske saken. Foar de
nije minsken moat it ek noch wat wenne, benammen wat no by de gemeente heard en wat
fan it doarp is. Net alles giet dêrtroch krekt ykas
wy wend wiene yn Littenseradiel. Jow dus wol
even troch oan ús as saken net goed rinne mei it
grienûnderhâld en oanferwante saken!

Baard.
De brân yn de âld-papiercontainer op
11 maaie wie fansels hiel ferfelend. De
dieders binne ûnbekend en doaprsbelang en omrin sitte mei de skea. Dêr
hat net ien wat oan.
Positief nijs is dat der wer in hiele
groep Baarders in AED-kursus folge
hat, dy’t troch doarspbelang organisearre wie.

Colofon

Oer it filtproject fan Truus Huijbregts
hat yn de foarige Baarder Kast ek al
it ien en oar stien. It is no sa goed as
klear en sil op tongersdeitemoarn 7
juny oan de gemeente oanbean wurde. Der is op it gemeentehûs al in
moai plakje foar socht en by it oanbieden sille bêrn fan alle 6 skoallen yn
Nij Baarderadiel wêze. Op dizze wize
krijt Ljouwert fan alle 10 doarpen fan
Nij Baarderadiel in hiel moai cadeau.
En dan krije wy ek noch de merke en
it ielrikjen, dus it liket wer in moaie
simmer te wurden yn Baard.

Redactie:

Editie:
jaargang 20, nummer 2, juni 2018 oplage 100 exemplaren.
Kopijadres & secretariaat:
Faldenserwei 21, 8834 XH Baard telefoon: 06-23429485
E-mail: debaarderkat@gmail.com
NL06RABO 0371051525 van de Rabobank Leeuwarden Noord
West Friesland.

Anke Roorda, Betty de Jong, Esther de Croon, Gert Zeijlemaker,
Tina Hendriks, Aart Kuyt, Anneke Tonnon
Vormgeving:
Edzer Dillema
Informatie:
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

Foar Doarpsbelang,
Gabe Schaaf M

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.
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
aangeleverde kopij en zij behoudt zich het recht voor deze te

Oare saken
Fierder is der fansels noch mear aksje west yn
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redigeren en zonodig in te korten.
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Baardata
Do. 7 juni

18.00 u

Opening Merke

Merkecommissie

in Baard/ Café Baard

Vr. 8 juni

vanaf ?

“Op de Boerderie” Merke

Merkecommissie

in Baard/ Café Baard

Zat. 9 juni

ong. 11.00 u

“Op de Boerderie” Merke

Merkecommissie

in Baard/ Café Baard

Zon. 17 juni

09.30 u

Dienst door ds. R. Reitsma

Kerkenraad
v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Don. 21 juni 20.30 u

Première BIS

Berneiepenloftspul

Easterwierrum

Don 28 juni

18.45 u

Ledenpartij Jeugd

Keatsferiening Baerd

Parkeerplaats Café

Vrij. 29 juni

18.45 u

Senioren Pearke keatsen

Keatsferiening Baerd

Parkeerplaats Café

Zon. 1 juli

11.00 u

KNKB Dames Hoofdklasse

Keatsferiening Baerd

Kaatsveld.

Zat. 7 juli

12.00 17.00 u

Openkampioenschap
Palingroken Baard

Puur Baard

Parkeerplaats bij de brug

Zat. 7 juli

12.00 –
17.00 u

Zomerfair

Puur Baard

Dekemawei

Zat. 7 juli

vanaf 12.00 u Viswedstrijd Jeugd

Puur Baard

Aan de vaart

Vanaf 7 juli
t/m 8 sept.

Zaterdags
van 13.3017.00 u

Tsjerkepaad

Nieuwe Kunst in Oude
Kerken

Herv. Kerk Baard

Zat. 7 juli

Weekend

De oudpapiercontainer staat
Ver. van Dorpsbelang
er weer

Parkeerplaats bij de brug

Vrij. 13 juli

19.00 u

Jeugd Nachtkaatsen

Keatsferiening Baerd

Kaatsveld

Vrij. 13 juli

21.00 u

Senioren Nachtkaatsen

Keatsferiening Baerd

Kaatsveld

Zon. 29 juli

09.30 u

Dienst door ds. J.v.d.Velden

Kerkenraad
v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Woe.
15 aug.

Op tijd

Inleveren kopij

Redactie deBaarderKat

Kopij bij Anke Roorda of
debaarderkat@gmail.
com

Zon. 2 sept

11.00 u

Café Baard Partij VF(Sen)

Keatsferiening Baerd

Kaatsveld

Zat. 8 sept.

14.00 u

Hoogma Slotwed. Jeugd

Keatsferiening Baerd

Kaatsveld

Zon. 9 sept.

09.30 u

Dienst door ds. J.Hilverda

Kerkenraad
v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Zat.
15 sept.

Weekend

De oudpapiercontainer staat
Ver. van Dorpsbelang
er weer

Parkeerplaats bij de brug

