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Nieuws over de brug

en nog veel meer in deze Kat
Zoals een terugblik op een geslaagde Merke, een
lekker recept van Esther en natuurlijk weer stukjes
uit ons 20-jarig Baarder Kat-archief
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Dizze septimber Kat is, sa at jim hast wend binne, wat
letter.
Dan liket it al wer in skoft lyn dat de foarige Kat útbrocht
is. Of soe dat ek komme om't we sa’n moaie simmer hân
hawwe. Of omdat der safolle te dwaan wie. Jo koenen der
alle wykeinen en de hiele simmer op út om wat te belibjen.
Felix hat dêr syn eigen tinzen oer gean litten, dat kinne
jimme fierderop wol lêze.
Wa't gjin sin yn al dy drokte hie, koe sich noflik deljaan op
it terras by de brêge. Dizze brêge hat al ferskate kearen yn
it nijs west. Mar hat syn bêste tiid hân.
De ‘brugcommissie ‘hat syn best dien om
foar Baard in moaie nije brêge te krijen. En
sa at it no liket is dat slagge. Jimme kinne
dat allegeare lêze yn de Nijsbrief fan de
profinsje dy by dizze Kat is taheake.
Fierder kinne jim nei genietsje fan ‘Puur
Baard’, en fan de keatspartijen die spyle
binne.
De aktiviteiten kommisje hat syn bêst dien
om in moai winterprogramma te meitsjen en de klaverjas
club giet ek wer los.
Njonken ús fêste rubryk ‘de boeketip’, is der boekenijs oer in
âld Baarder.
Sa binne der genôch nijssgjirrichheden yn dizze Kat te
lêzen.
In soad lêsnocht tawinske!
M
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Leestip van Anneke:

Samaritaan van A.H.J. Dautzenberg
Een man besluit vrijwillig zijn nier te doneren
aan een onbekende
De eerste vraag die opkomt is:
"Waarom je eigen gezondheid op
het
spel zetten voor iemand
die je niet kent?"
Niet alleen de directe omgeving van de
(naamloze) hoofdpersoon, maar ook
de medische wereld
is benieuwd naar
het antwoord op
die vraag.
Vanaf de eerste
regel word je als
lezer het verhaal
ingezogen.....
In de 33 hoofdstukken kom
je allengs meer te weten over de
motieven van de hoofdpersoon en
over zijn achtergrond - zijn jeugd,
zijn beroep, zijn woonsituatie, zijn
relatie, zijn ernstig zieke vader.......
Eigenlijk zijn de 33 hoofdstukken
33 gesprekken van de hoofdpersoon
met de mensen die een rol spelen in
zijn leven tijdens het donatie proces, te weten:
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een heel team van (para) medici,
zijn familieleden, zijn egoïstisch
ingestelde geliefde en zijn vrienden
en ook de schrijver van het boek en
zelfs zijn nier!
Denk door het bovenstaande niet
dat het een saai boek is. Integendeel. Als lezer heb je het gevoel dat
je "er bij" zit en dat maakt het echt
spannend. De gesprekken variëren
in toon van ingetogen serieus tot
ongeremd hilarisch.
Het beeld van het medische circuit
- de papieren zorgvuldigheid tegenover de dagelijkse nalatigheid - zou
om te lachen zijn als het niet zo
schrijnend was en herkenbaar door
de actualiteit.
Het thema van het boek zet je als
lezer zeker aan het denken (hoe sta
je zelf tegenover orgaandonatie?) en
biedt veel gespreksstof.
Samaritaan is een "baldadig" satirisch verhaal, dat heel goed waar
gebeurd (op de achterflap staat "autobiografische roman") zou kunnen
zijn, maar net zo goed uit de duim
van de schrijver (op de voorkant

is opgericht 24 oktober 1907
1977 Het café gaat wegens huiselijke
problemen dicht, we voeren het toneel op
in Winsum.
1979 Er wordt nog steeds druk besproken
hoe we ons café weer terug kunnen krijgen en we voeren regelmatig gesprekken
met de gemeente.
1982 De Baarders hebben fl. 25.000,bijeengebracht voor het café, hetzij door
schenkingen of via aandelen van fl. 250,per stuk. Er is een Stichting Dorpshuis in
het leven geroepen om de zaken te behartigen, we kunnen nu weer vrij naar ons
dorpshuis. Cats en Alie Galema worden
de eerste beheerders.
Op 16 juni 1992 wordt de speeltuin ’t
Hofke geopend en kunnen de kinderen
er naar hartenlust spelen. Het onderhoud
vergt veel tijd van de vrijwilligers ook de
veiligheid van de kinderen moet gewaarborgd worden.
Ik heb voor u een hele tijd in “93 jaar
Dorpsbelang” gespit, het was een
bijzondere ervaring in de oude boeken
te mogen lezen. Er is natuurlijk nog veel
meer gebeurd dan wat ik heb uitgezocht,
zoals bijvoorbeeld de begrafenisvereniging, prachtige bijgehouden schriften,
bejaardenreizen, het oudjaarsbord, de
opheffing van de begrafenisvereniging,
de dorpsvernieuwing etc. Ik kan er nog
wel uren mee doorgaan…. Ik hoop wel dat
u aan dit schrijven veel plezier beleeft.
S. Terpstra, voorzitter

september 1999
DE BAARDER MERKE COMMISSIE
Wat hebben we genoten met z’n allen op
de Merke 1999! En wat een overweldigend aantal deelnemers deden er mee!
Alleen het seniorenspel op zaterdag kon
door gebrek aan belangstelling niet doorgaan. Maar verder…
september 2000
ÚT DE SPESJALE ÚTJEFTE
SIMMER 2000
In deze spesjale útjefte van deBaarderKat,
sinds anderhalf jaar het gezamenlijke
blad van alle Baarder verenigingen, vertellen deze u iets over hun geschiedenis en
over hun reilen en zeilen nu in 2000.
De vereniging van Dorpsbelang te Baard

staat "roman") gezogen kan zijn.
Voor het verhaal maakt het niet
uit.
Op de achterflap staat dat de
schrijver met zijn "nietsontziende
en dwingende stijl de lezer meeneemt in de genadeloze zelfanalyse
van een man met een missie". En
zo is het, je stopt pas met lezen als
het boek uit is.
Anneke Tonnon
M
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Prima sfeer tijdens
Puur Baard 2018
Zaterdag 7 juli is in Baard, onder het
concept PUURBAARD, voor de derde
keer het Open kampioenschap Palingroken met Zomerfair gehouden.
We kunnen terugkijken op een prachtige,
zonnige dag:
De vele vrijwilligers waren al vroeg in touw
met het klaarzetten van de kramen. De
markt had een nog grotere verscheidenheid
aan producten dan vorig jaar, waaronder
kaas, worst, ijs, delicatessen, interieur artikelen, kleding, sieraden en brocante. Het
shantykoor ‘ De Skumkoppen’ uit Harlingen trad enkele keren op. Zingend op de
praam die bij de brug lag in de Bolswardervaart gaf dit een heel nostalgisch beeld.
Op het parkeerterrein bij de brug konden
de palingrokers vanaf 11.30 uur beginnen
met het roken van de meest ideale kweeken wilde paling, allen afkomstig uit het
IJsselmeer. Iedere roker heeft zo zijn eigen
6

–geheime- recept om de beste kleur en lekkerste smaak aan zijn paling te geven. Een
deskundige jury, had ruim drie uur nodig
om te beoordelen dat de paling van Roelof
de Vries uit Harlingen wederom de beste
was. Hij ontving naast het prijzengeld dat
beschikbaar was gesteld door Cobus Prins,
een nieuwe wisselprijs.
Deze prijs is ontworpen en gemaakt door
Douwe van der Weide uit Rien en heeft een
mooi verhaal: Het hout is afkomstig van
een meerpaal van de Kromwâlsbrêge in
Britswert. De paal heeft meer dan 60 jaar in
het water gestaan voordat deze vervangen
moest worden. Tijdens die jaren hebben
er talloze palingen omheen gezwommen.
De vakkundig uitgesneden stalen paling
zwemt opnieuw om de ‘meerpaal’. Achterop
is een plaatje bevestigd waarin alle namen
van toekomstige winnaars van het Palingroken in Baard worden gegraveerd. Een

prachtig staaltje creativiteit van Douwe als
geschenk voor het dorp!
De Rienster Rikkers uit Rien kregen de
tweede prijs en Peter de Bruijn uit Engwierum legde beslag op de derde.
De commissie van de Zomerfair verlootte
twee pond paling die beschikbaar gesteld
waren door de winnaars van vorig jaar: Roelof de Vries en De Rienster Rikkers.
Van 14.00 uur tot 16.00 uur streed de jeugd
van OBS De Stelp bij de viswedstrijd voor
prachtige (wissel)prijzen. Ook deze zijn gemaakt én beschikbaar gesteld door Douwe
van der Weide uit Rien. Job van Denderen
en Anna de Roo beide uit Baard ontvingen
respectievelijk de eerste en tweede prijs, terwijl de derde prijs ging naar Fedde Bouritius
uit Hûns.
De sfeer onder de bezoekers, standhouders,
vrijwilligers, palingrokers en dorpsbewoners
was geweldig. We willen iedereen hiervoor
hartelijk bedanken. Mede namens jullie is
het een geslaagd evenement geworden!
Ondanks de geweldige verkoop van loten
heeft de commissie dit jaar quitte gedraaid:
Er is geen winst om terug te geven aan het
dorp. Voor volgend jaar zal de commissie
dus op zoek moeten gaan naar sponsoren of
samenwerkingspartners.
Sfeerfoto’s staan op www.ielrikjenbaard.nl
of www.puurbaard.nl
Volgend jaar is het evenement op 6 juli 2019.
Graag tot dan!

september 2001
STIKJE ÚT IT FERSLACH FAN
DOARPSBELANG BAARD.
Allerearst is dat fansels it plan ‘Baerdersleat’, wat foarsjocht yn útwreiding fan ús
doarp oan’e kant fan Leons. Nei jierren lang
toulûken mei gemeente en projektûntwikler liket no einliks it ein (en dermei foar de
neibou dus it begjin) yn sicht; begjin juny hat
in delegaasje fan ús bestjoer in petear hân
mei wethâlder Schukken en tidens dit petear binne de folgjende saken besprutsen:
de grûnpriis sil wurde san fl. 212,50 de fjouwerkante meter. Ek is der in opsjeregeling
betocht wêrby ’t ynwenners fan Baard oant
1 jannewaris 2003 foarkar krije. Nei dizze
datum sil de útjefte fan kavels op gruttere
skaal plakfine.Yn it geunstigste gefal sil ein
2001 begûn wurde mei de earste aktiviteiten yn dit neie plan. Hooplik kin dan einliks
nei al dy jierren de skeppe yn’e grûn!

Met vriendelijke groeten namens
de voltallige commissie
Palingroken Ger Luyben, Aggie en
Cobus Prins, Paul de Buin,
Douwe van der Weide
Viswedstrijd Aart Kuyt
Foto’s
Wybo Walstra
Zomerfair
Jikke Jorna, Gert Zeijlemaker,
Inge Dekker
M
7

De Baarder Kat - Jaargang 20 - nummer 3 - september 2018

De Baarder Kat - Jaargang 20 - nummer 3 - september 2018

In gesprek met...
Anke Söhne en Jan Willem Keuning
1 Januari 2018 is de gemeentelijke
herindeling onder Leeuwarden een
feit. Niet alleen voor ons; ook voor
tien andere dorpen van het voormalige Littenseradiel. We zijn bijna negen
maanden verder. Voor mij aanleiding
eens te polsen hoe het er nu daadwerkelijk voorstaat.
Met wie kan dat beter dan kersvers
Leeuwarder gemeenteraadslid voor
Pal-Groen Links Pim Astro en Anke
Söhne, exponent van Nij Baarderadiel is mijn idee. Echter niet die van
Pim. Hij ziet deze combinatie niet
zitten, maar is wel bereid een op een
met mij van gedachten te wisselen.
Ik snap het niet, respecteer zijn me-
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ning, maar doe er verder niets meer
mee. Vandaar dat het gesprek nu alleen plaatsvindt met Anke. Ze laat
zich daarbij graag vergezellen door
Jan Willem Keuning, voorzitter van
Dorpsbelang Easterlittens en mede
initiator van Nij Baarderadiel. Een
genoeglijke middag in het atelier is
wat er volgt.
Nij Baarderadiel, ontstaan, wanneer,
hoe en waarom
Op 19 mei 2014 komen de besturen
van acht dorpsbelangen bijeen in
Easterlittens met als doel gezamenlijk
optrekken, kennis delen en samenwerken. Daarbij staat het algehele
dorpsbelang voorop. Er is geen enkele sprake van een politieke partij. Ik
neus even op de website. Het betreft
de dorpen Huns, Leons, Baard, Easterlittens, Mantgum, Jorwert, Weidum, Bears, Jellum en Hilaard. De
dorpen zijn hechte gemeenschappen
met een eigen bijzonder karakter en
dat moet na de herindeling vooral
zo blijven. De kwaliteit van het landschap mag niet worden aangetast.
Sterker nog, er is veel aandacht nodig om te behouden en versterken.
Door samen op te trekken versterkt
de band. De stad Leeuwarden en

september 2002
HET BOEK VAN BAARD (ingekort)
Dat er in een bruisend dorp als het onze
steeds weer nieuwe initiatieven opborrelen,
blijkt ook uit het volgende; want op 11 juni j.l.
was de eerste bijeenkomst van de redactie
van het boek van Baard. Doel is om bij het
100-jarig bestaan van Dorpsbelang-in 2007een boek uit te geven over Baard met de
geschiedenis van ons dorp.
Naast de feitelijke geschiedenis zou het
ook aardig zijn als verhalen over Baard(ers),
vertellingen over het dagelijkse leven in vroeger tijden, tezamen met anekdotes, foto's,
kaarten en andere illustraties uitgroeien tot
een leuk, tweetalig boek voor iedereen die in
ons dorp is geïnteresseerd.
P.A.

haar inwoners kunnen trots zijn op hun
“bloeiende voortuin!”
Start naar Leeuwarden toe en
contacten nu
We hebben niet expliciet contact gezocht, maar de gemeente is blij met het
initiatief. Ook wij zoeken naar continuering. Hebben geen bestuur. Het onderwerp bepaalt de bijeenkomst en dat kan
heel wisselend zijn. Passend bij de veranderende rol van de aangaande dorpsbelangen. We zitten nog midden in een
groeiproces en dat is wederzijds. Maar in
de toekomst streven we naar nog meer
en intensiever contact om onze ideologie te waarborgen. Leek het aanvankelijk
op trekken aan een dood paard vanwege
traagheid en te weinig items, geeft dat nu
een geheel ander beeld.

september 2003
HELD FAN BAARD
Op boefejacht wie der al ris west, sadwaande
waard it tiid foar in nije heldendied. Alwer in
skoftke lyn hearde ús held tiidens syn doarpsrûntsje in plûns en seach wat driuwen yn de
Baardersleat. It wie in deminterend hûntsje
dat sih net mear herinnerje koe hoe at it
swimme moast. Troch adekwaat te handeljen en mei in snelle aksje waarde de lytse
fox-terrier rêden fan de ferdrinkinsdea. Tige,
tige tank derfoar, Peter! En rin foaral noch ris
troch de Harmen Sytstrawei, want jo witte it
mar noait. A.R.

Invloed op besluitvorming?
Wel degelijk! We zij trots op wat mede
door ons toedoen tot nu toe bereikt is.
Onder andere het lijsttrekkersdebat op
14 november jongstleden in Weidum, als
aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen, voor een bomvolle zaal. En wat
te denken van het ecologisch burgerinitiatief te komen tot het BijenFlinterlint,
een zeer natuurlijk bloeiende berm met
wilde planten en kruiden tussen de tien
9
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dorpen. Leeuwarden heeft er zelfs
aanduidingsbordjes voor over. Voor
alle dorpen geldt de problematiek
van de kleine school maar ook de
onmisbaarheid daarvan. De inbreng
van Nij Baarderadiel voor behoud is
wezenlijk. Gelukkig bestaan er nog
een aantal, maar het vergt creativiteit en samengaan om dat in stand te
kunnen houden. Zo reëel moeten we
zijn. En dan het onzalige idee om van
Sneek naar Leeuwarden een nieuwe
weg aan te leggen, grotendeels langs
de spoorbaan, dwars door onze trots,
het Friese weidelandschap; Stroomweg genaamd. En ook daar hebben
we dermate veel invloed op uit kunnen oefenen dat er een voorlopig
stokje voor gestoken is. Last but not
least mag het project “Leeuwarden
krijgt veel moois kado” onder leiding
van viltkunstenares Truus Huijbregts
niet onvermeld blijven. Met de kinderen van alle basisscholen uit Nij Baarderadiel, gesteund door de dorpsbelangen van de tien dorpen, hangt er
inmiddels op een prominente plek in
het gemeentehuis een prachtig viltkunstwerk.
Speerpunten?
Jazeker! Met name de evenementen
die voorheen in de kleine dorpen
georganiseerd werden, worden nu
geconfronteerd met veel te ambtelijk
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ceremonieel, waardoor het onbetaalbaar wordt. Navraag bij Jaap en Aggie
leert dat het inderdaad steeds moeilijker is iets te ondernemen op dat
gebied. Regel en Wetgeving maakt
dat door leges en aanvraaggelden de
prijs verdriedubbeld is. We worden
als kleine dorpskroeg gelijkgeschakeld met de grote etablissementen in
Leeuwarden. Dat smoort elk eigen
initiatief en weerhoudt het ons van
organiseren. Nu is er wel een overgangsregeling tot 2020 beloofd die
door vijf vingers zou kunnen zien,
maar dat is voor ons te onzeker en
blijft het risico te groot. Ook de organisatie van de palingrokerij loopt tegen deze problematiek aan. Hopelijk
is het aanvangsproblematiek…

september 2004
REDACTIONEEL (INGEKORT)
Nieuw is dat dit krantje vanaf nu
gemaakt gaat worden op de nieuwe oude kopieermachine, die in het
dorpshuis is geplaatst. Wij, als redactie
hopen dat hierdoor de kwaliteit van de
afbeeldingen en de leesbaarheid van
de tekst beter wordt. Wij zijn er in ieder
geval blij mee, want nu hoeven we niet
meer naar de school in Winsum om te
printen!
P.A.
september 2005

Tot slot
Na het uitermate prettige gesprek
sluiten we af in de wetenschap dat er
nog een lange controlerende weg te
gaan is. Maar het enthousiasme en de
ideologie van Nij Baarderadiel geeft
mij het volste vertrouwen dat dat gaat
slagen.
“Er is niets vervelender dan dat er
niet naar je geluisterd wordt” is hun
slogan. Ik ben het er volkomen mee
eens!

september 2006
YNSTJOERD
Een gesprekje onder het nieuwe mededelingenbord:
Jan junior: Pake, weet jij wel wie de baas
is van de gelaarsde kat?
Jan senior: Ja, dat is toch de markies van
Karrabas!
Jan junior: Nee hoor, dat is Pim! En hij
brengt hem ook rond!
J.J.P.
september 2007
FERIENING FAN DOARPSBELANG
BAARD
Doarpsbelang: wêr binne hja
eins mei dwaande op dit stuit?
Om jim gelyk mar in antwurd te
jaan op boppesteande fraach;
fansels binne wy op dit stuit drok
dwaande mei de organisaasje
fan it júbileum fan Doarpsbelang
fan sneon 6 oktober o.s.. De
measte saken binne yntusken
regele as rinne op dit stuit, mar it
hat wol bliken dien dat der in hiel
soad by komt te sjen.
(100 jier fer. fan Doarpsbelang
Baard)
It bestjoer fan Doarpsbelang

Aart
M
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Baarder Biljartclub
viert 35-jarig jubileum
en wil het hele dorp
laten meevieren
Het is dit seizoen al weer 35 jaar geleden dat er in Baard een biljartvereniging
werd opgericht: de Baerder Keu's.
Het bestuur heeft zich voorgenomen dit
niet ongemerkt voorbij te laten gaan: er
staat een aantal activiteiten op stapel,
waaronder natuurlijk een groot jubileumfeest. De bedoeling is dat dit niet
een feest voor de biljarters alleen wordt,
maar een feest waar heel Baard van kan
meegenieten.
"We zijn een echte gezelligheidsclub' zo
vertelt ons voorzitter Wilma, 'en van die
gezelligheid willen we meer mensen laten proeven. We hebben ons altijd een
echte Baarder vereniging gevoeld, dus
willen we nu ook iets organiseren voor
heel Baard."
Wat dat feest precies gaat inhouden, daar
zal nog menig vergadering over gedebateerd worden, zo liet secretaris Yne ons
weten, 'Maar gezellig wordt het zeker!'

september 2008
Het is al even geleden, maar iedereen
zal zich vast kunnen herinneren dat er
een grote discussie is geweest. In de
stand van Sake begon het stukje met
de toepasselijke kop; To smoke or not
to smoke (that’s no question anymore). Ja het rookverbod werd ingevoerd
en niet zonder slag of stoot.

Dus Baarders: hou de Kat, Facebook en
je brievenbus in de gaten. Er staat wat te
gebeuren!
ED
M
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Dankbaard
Ik ben er weer!
Het is zaterdag 10 februari als ik het
huis van buren Hans en Yvonne binnen strompel; “Dokter bellen” stamelend. Einde aan een lange periode
van negeren en zeer dom bezig zijn
geweest.
Voordat je dan tot de dokterswacht
doordringt ben je een half uur verder.
Dat geldt ook voor het wicht dat mij
uiteindelijk te woord staat. Ze mogen
wat mij betreft wacht met hoofdletters schrijven. Maar toch, ik beland in
het MCL. Na de nodige onderzoeken
blijk ik een ernstig lekkende hartklep
te hebben en is een open hart operatie
onvermijdelijk. Dan al beleef ik het
medeleven van diverse Baarders.
Voor het moment van opereren moet
je nog even langs de kno arts en de
kaakchirurg met het oog op mogelijk
infectiegevaar. De eerste is tevreden.
De tweede zeker niet, met als gevolg
dat mijn bovengebit getrokken moet
worden. Een pijnlijke domper derhalve en voorlopig terug naar Baard. Een
Siberisch Baard. Het is namelijk die
februari periode bitter koud. Maar
wat een warmte ontvang ik echter van
mijn buurtgenoten. Noodgedwongen
vloeibaar voedsel krijg ik in diverse
gebonden soepvormen aangeboden.
Maar bovenal om de beurt het sys-

tematisch uitlaten van Luna is voor
mij onbetaalbaar.
21 Maart, begin van de lente en nieuw
leven, Ik wordt juist die dag geopereerd. Een open hart operatie hakt er
behoorlijk in verzeker ik u; letterlijk.
Als dan ook nog eens na vier dagen
een noodzakelijke buikoperatie volgt,
ga je stevig langs af. Revalidatie volgt
daarna in Sneek.
18 April mag ik naar huis. Gedurende
de hele procedure word ik gewaarschuwd voor eventuele emotionele terugslag. Ik heb ze niet gekend.
Tot ik thuis kom. Als ik dan zie wat
mensen voor me gedaan hebben voor
een welcome home qua tuin en de
kinderen van school met een groot
spandoek, breek ik. En niet zo’n klein
beetje ook. Tranen van emotie en
dankbaarheid vloeien rijkelijk. En
dan heb ik het nog niet eens over de
vele kaarten als blijken van medeleving. Vandaag de dag is het woord
Mienskip gemeengoed en wordt het
te pas en te onpas gebruikt naar mijn
mening. Ik heb het echter nu in klein
verband diep ervaren wat Baarder
mienskip inhoudt. Namen noemen
betekent namen vergeten. Daarom
doe ik dat niet. Maar een ieder die
daadwerkelijk betrokken is geweest
bij dit proces weet wie ik bedoel.
Tige tank!
Aart
M
13
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Toespraak bij het overhandigen van geschenk aan
gemeente Leeuwarden

factor. Niet alleen tussen de
10 dorpen van Nij Baarderadiel. maar ook tussen de stad
en het omringende land.

Op 7 juni mocht ik als voorzitter van Dorpsbelang Baard namens
Nij Baarderadiel het kunstwerk ‘Us Nij Baarderadiel’ overhandigen aan
burgemeester Crone van Leeuwarden. Hieronder vindt u het verslag van mijn
toespraak, waarin ik ook duidelijk wil maken waar Nij Baarderadiel voor staat!
Of zoals het personage prinses Maria Louise van Hessen Kassel zei: “ze komen
wel met een verlanglijstje, burgemeester”!
Geachte aanwezigen,
Burgemeester, bestuursleden
van Nij Baarderadiel, kinderen uit Nij Baarderadiel, Truus
Huijbregts met echtgenoot en
andere belangstellenden...
Vandaag staan we hier om een
vilt-kunstwerk te onthullen
van viltkunstenaar Truus
Huijbregts.
Ik richt mij even tot de kinderen: bij dit kunstwerk waren
velen van jullie betrokken, en
nu vertegenwoordigen jullie
je eigen dorpen: Mantgum,
Weidum, Jorwert, Huins-Lions, Jellum-Bears, Hilaard,
Baard en Easterlittens. Eerst
hoorden jullie dorpen bij de
gemeente Littenseradiel, sinds
2018 zijn onze 10 dorpen
overgestapt naar de grote stad
Leeuwarden. Veel mensen
vonden dat reuze spannend.
Men vroeg zich af: Kunnen
we ervoor zorgen dat onze

dorpen ‘leuk’ en gezellig
blijven, mooi groen, dat onze
school kan blijven bestaan,
onze sportverenigingen, onze
Harmonie, ons Iepenloft spul,
onze Spulwike , maar ook:
kunnen wij iets betekenen
voor die grote stad? En zo zijn
de dorpen gaan samenwerken en is Nij Baarderadiel
ontstaan.
En nu ga ik even verder
voor de grote mensen: Het
antwoord op de vraag ‘wat
kunnen wij betekenen voor
Leeuwarden’ is eenvoudig:
Onze dorpen zijn als het
ware kleine eilanden in het
open landschap, fungeren als
rustpunten voor de stad; het
gaat hier om hechte gemeenschappen met een uniek
karakter. In deze 10 dorpen is
een breed, maar kleinschalig
cultureel en sportief aanbod;
en er is landbouw en veehou14

derij, die passen bij de schaal
van het landschap. De menselijke maat is hier nog van
belang. Men begroet elkaar!
Vandaag willen de dorpsbelangen van de 10 dorpen
die nu bij Leeuwarden horen
dit landschap ‘symbolisch’
overdragen. In het vilt project
van Truus zagen de dorpsbelangen een uitgelezen kans
om het platform Nij Baarderadiel vorm te geven, een
gemeenschappelijk project om
het samengaan met Leeuwarden te symboliseren, ook
nog passend in het culturele
kader van LF 2018. In het
begin bedoeld als een soort
knopjespuzzel, maar nu is het
kunstwerk Nij Baarderadiel
geworden. We vinden en
vragen nadrukkelijk: houd
rekening met het oorspronkelijke karakter van dit gebied
onder Leeuwarden, koester de
authenticiteit en het dorpsle-

'Nij Baarderadiel', geschenk van de 10 dorpen aan de gemeente Leeuwarden

ven in die kleine dorpskernen
want ‘je krijgt er veel moois
bij, Leeuwarden’.
In september 2014, de dorpsvisie van Baard was net klaar,
kwam hoogleraar Jan Douwe
van der Ploeg ( Fries-omutens en hoogleraar rurale
sociologie aan de universiteit
van Wageningen) op uitnodiging van Dorpsbelang naar
Baard; hij hield een lezing

met als titel “de stad en het
land, het land en de stad”.
Strekking van zijn betoog
was: de stad en het land horen
bij elkaar, hebben elkaar
nodig en versterken elkaar,
het biedt aan beide partijen kansen en hoe kunnen
inwoners, overheid en andere
organisaties daar een rol in
spelen. Hij benadrukte het
belang van gedeelde kernwaarden als samenbindende
15

Een aantal van die kernwaarden voor Nij Baarderadiel
zijn:
• Garandeer een aantrekkelijk
woongebied EN een gevarieerd woonaanbod voor alle
marktpartijen
• Zet de regio op de agenda
van de stadspolitiek door
het ontwikkelen van een
streekplan
• Ontwikkel energiecoöperaties en stimuleer duurzame
ontwikkelingen
• Handhaaf en versterk lokale
zorgcoöperaties op het platteland: borg de zorg
• Zorg voor goede bereikbaarheid en aansluiting bij
de stadsregio door goed openbaar vervoer
• Handhaaf de plattelandsscholen
• Stimuleer biodiversiteit waar
het kan,
• Behoud het unieke ‘open’
Friese landschap
• Stimuleer slow tourism
• Houd de verstedelijking op
een afstand, houd het platteland donker
• Handhaaf oude verbindingen
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(de wegen) en stimuleer
nieuwe (glasvezel)
• Voorkom industrialisatie van het
platteland maar kies voor diversiteit
en kleinschaligheid
• Zorg voor passend werk in bedrijven
die qua schaal passen in de streek
• Behoud het landschap, als decor
voor het culturele leven (iepen
loftspul) en biedt kleine podia aan in
kerken en dorpshuizen
• Voorkom extra gas- of zoutwinning
in onze streek
• Bescherm Kening fan’e Greide en
zijn soortgenoten
In Nij Baarderadiel wil men samen
met Leeuwarden deze kernwaarden
gaan realiseren. Daarom bieden we
vandaag aan onze nieuwe gemeente
dit kunstwerk aan!
Met veel dank aan Truus Huijbregts
en echtgenoot die dit project samen
uitgevoerd hebben, en tevens dank
aan het Iepen Mienskipsfuns en het
Foar Inoar funs uit Littenseradiel,
die dit project financieel mogelijk gemaakt hebben en de Dorpsbelangen
uit Nij Baarderadiel die zich evenmin
onbetuigd hebben gelaten.
Zie ook op youtube: televisie Leo
vandaag 8 juni2018, waarin burgemeester Crone, Truus Huijbregts en
ikzelf te zien zijn.
Aukje Bergwerff
M
16

Zomerbericht van Dorpsbelang:
september 2011
110 JAAR K.F. BAERD
Dit jaar bestaat de kaatsvereniging 110
jaar. Reden genoeg voor een feestje.
In eerste instantie stond de jubileumpartij vroeg in het seizoen gepland,
namelijk op 18 juni. Het bestuur kon
de benodigde voorbereiding niet op
tijd gereed krijgen en onder het motto
van “je doet het goed of je doet het
niet” werd er besloten de jubileumpartij te verplaatsen naar zaterdag
3 september. Onder fantastische
omstandigheden (zowel aankleding
van het veld als het weer) werd er
om 9.00 uur begonnen met een
ledenpartij voor onze jeugdleden.
Hier stonden 18 kaatsers op de lijst
die in een A en een B klasse streden
om de prijzen. Vanaf 11.00 uur was
er ontvangst met koffie en gebak
voor de senioren. Vanaf 12.00 uur
werd er in verschillende klassen bij
de senioren gekaatst. Totaal waren
er 40 kaatsers, die in een A&B heren,
heren 50+ en damesklasse hebben
gekaatst. In de loop van de middag
werd het gezellig druk met oud leden,
leden die niet meer actief kaatsen en
overige belangstellenden. Het geheel
is ’s avonds afgesloten met een grote
BBQ en muziek in de feesttent. Al met
al kunnen we terug zien op een zeer
geslaagd jubileumfeest.

Uw bestuur zit ook in de zomerperiode niet
stil! Aandachtspunten zijn:

aanbieden, graag inleveren bij Els(342007)
of via secr.dorpsbelangbaard@gmail.com.

de deelauto: er komt een enquête om
te inventariseren hoe groot de behoefte
hieraan is

De ledenvergadering zal plaatsvinden op
8 november, zet u deze datum vast in uw
agenda. Onder andere zal het over de verdeling van het dorpenbudget gaan en ook
is er een vertegenwoordiging van Leeuwarden aanwezig.

Bruggennieuws: zie de nieuwsbrief van
de Provincie
De fruitpluk en fruitpers: gepland
op burendag, dit is zaterdag 29 september,
en de eerste week van oktober gaat het
fruit naar de pers. Vrijwilligers van harte
welkom!
Nieuwe ledenactie: met zijn allen meer
mans! bij Els van der wal kunt u zich opgeven, secr.dorpsbelangbaard@gmail.com.
We zullen ook alle mensen die (nog) niet
lid zijn benaderen.
Op zoek naar nieuwe bestuursleden:
wie wil zich voor enkele jaren inzetten
voor het belang van UW en ONS dorp!
Voor info kunt u bij de bestuursleden
terecht
In gesprek met de gemeente: over huis
van F.Terpstra; is er al een nieuw bestemmingsplan voor ons dorp nu de Meniste
Fjouwere (bijna) vol is.
Els en ik zijn bezig het archief van Dorpsbelang op te schonen, wat kan er blijven en
wat weg. Een hele klus, vanaf 1907.

Op 12 september krijgt het station van
Mantgum nieuwe ‘verlichting’; het station
is nu nog een lichtbaken in een donkere
omgeving; in het kader van ‘Feel the night’
is de verlichting aangepast. Elders in deze
Baarder kat staat de uitnodiging met details. Feel the Night is een initiatief van o.a.
Nij Baarderadiel.
Het Dekemalandje is dit jaar niet helemaal
gelukt; waarschijnlijk is er te laat nog ingezaaid en de tweejarigen die dit jaar hadden
moeten bloeien, hebben het af laten weten
door te opdringerige buren. We moeten ons
met de groencommissie en de bij- en vlinderlintcie op beraden. Jammer is het zeker,
ondanks de vele zonuren deze zomer missen we de zonnebloemen wel!
U ziet wel, er is van alles te regelen. Tot een
volgend keer, oant sjen!
Aukje Bergwerff
M

Eind augustus is er weer een bestuursvergadering, als u nog punten ter bespreking wilt
17
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Heel Baard smult

Beste Baarders
Nu de hitte van deze prachtige zomer voorbij is en het al iets herfstig lijkt,
kijk ik uit naar lange wandelingen in het bos. Ondanks de droogte hangen
er veel appels en peren in de bomen, volgens mij is het een prachtig oogstjaar en kunnen de Baarders binnenkort weer los met plukken en bakken.
Bij al die mooie kleuren en geuren krijg ik ook weer zin in ander soort
gerechten. Ik hoop dan ook dat ik eekhoorntjes brood vind, want dat kun
je heel goed gebruiken in dit recept. Mocht je het zelf vinden, dan wel goed
schoonmaken, wormpjes en egels houden er namelijk ook heel erg van.
Het is een simpele pasta die door iedereen gemaakt kan worden en toch
heel smaakvol is. Voor een extra lekkere smaak zou je zelf pasta kunnen
maken, in dat geval heb je wel een machine nodig.
18

Dit is wat je nodig hebt
voor 4 personen:
M 500 gr luinguine (of andere pasta)
M Scheut olijfolie
M 300 gr gemengde paddenstoelen, in
plakjes
M 2 tenen knoflook, fijn gesneden
M Klein bosje tijmblaadjes
M 150 ml witte wijn
M 100 ml (kook)room
M Ongeveer 30 gr parmezaan
M Blaadjes salie

Kook de pasta in ruim water al dente en
laat uitlekken. Bij het afgieten van de pasta
moet je wat kookvocht bewaren.
Verhit in een koekenpan de olie, voeg de
paddenstoelen toe en bak ze goudbruin.
Voeg aan het eind de tijm en knoflook toe
zodat het heerlijk gaat ruiken. Zodra het
goudbruin is blus je het mengsel met witte
wijn en laat het voor de helft inkoken.
Roer er de room, pasta en wat kookvocht
door
Om het compleet te maken bak je de salie
in een klein beetje olie krokant. Serveer
het gerecht met vers geraspte parmezaan
en de salie snippers. Je zou er nog een
kleine groene salade bij kunnen serveren
met rucola.
Een heel eenvoudig, maar o zo lekker
herfstmaal.
Lekker ite!

Esther M
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Kunt u reanimeren? Laat het zien op de Kaart van Baard!

Een aantal inwoners van ons dorp hebben in het
(recente) verleden de AED-cursus gevolgd.
Aan het eind van de cursus heeft u het certificaat gekregen, waarmee u zich kunt aanmelden
bij Hartslag.nu. Als het centrale alarmnummer
112 gebeld wordt, kan men in de meldkamer
zien wie er in de buurt van de melding een Reanimatie aantekening heeft en eventueel een
bericht naar mobiele telefoons in de nabije omgeving sturen.

plaatsen, zodat u gebeld kunt worden indien
nodig. En ook graag uw mobiele telefoonnummer? Ook als u via een ander kanaal- bijv. uw
bedrijf- een reanimatie cursus gedaan heeft
kunt u zich opgeven. Voor de aantekening op
de kaart van Baard moet u hiervoor schriftelijk
toestemming geven.
Horen wij van u zodat we op u en uw warm
kloppend hart kunnen rekenen?
Graag aanmelden bij Els van der Wal, secr.
dorpsbelangbaard@gmail.com of bellen: 0517
342007

Nu willen wij u vragen of wij op de kaart van
Baard ook een melding mogen maken dat u
kunt reanimeren met behulp van de AED. Dit
willen wij doen door bij uw naam een hartje te

Met HARTelijke groet,
Dorpsbelang Baard M

CULTUURBARBAARD
Marijke Muoi
Sûnder de Fryske Nassaus hie der miskien
wol gjin keningshûs yn Nederlân west. Der
rint nammentlik in streekrjochte line fan dit
Fryske foarstehûs nei kening Willem-Alexander.
Ien fan de wichtichste Fryske Nassaus wie
de Dútske Maria Louise von Hessen-Kassel
(1688-1765). Yn 1709 trout dizze dame mei
de Fryske steedhâlder Johan Willem Friso.
Noch mar twa jier troud ferdrinkt har Johan
yn it Hollands Diep bij Moerdijk. Underweis
nei De Haach om in erfeniske te regeljen
wie er yn swier waar telâne kommen en
sloech syn boat om. Hoe komt it no mei de
steedhâlderlike dynasty? It echtpear har wol

in dochter, mar foar erfopfolging telt allinne
in soan.
Maria Louise is yn ferwachting as har man
ferstjert. As se seis wike letter befalle moat,
kinst yn Ljouwert in spjeld fallen hearre:
wurdt it in soan of in dochter? De útslach is
bekend.
Maria Louise beslút de saken waar te
nimmen oant lytse Willem IV achttjin is. De
regentes docht it fantastysk en de Ljouwerters binne mar wat wiis mei har.
Dêrom neame se har Marijke Muoi: Muoike
Marijke.
Uit: Scheurkalender LF 2018 - GvdM
20

Wetensbaardigheden

Langste baard
van Europa
Van Johannes Bogerman werd gezegd dat
hij de langste baard van Europa had. Hij
was in elk geval een bekende baarddrager.
Johannes Bogerman (Uplewert omstreeks
1576 - Franeker 11 september 1637) was
de zoon van en katholieke pastoor die in
1566 protestant werd.
Hij studeerde aan de Franeker universiteit
en werd een populair predikant in Sneek
en Leeuwarden.
Waarschijnlijk kennen de meeste Baarders de naam Bogerman van de scholengemeenschap in Sneek.
Het portret van olieverf is rond 1640 gemaakt door een anonieme schilder.

september 2012
Oogstdag
Naar aanleiding van de klachten over appel-overlast aan de Fâldenserwei zijn we gaan nadenken
over hoe we een positieve wending zouden kunnen geven aan deze overvloed aan fruit. Daaruit
werd het plan van Baards allereerste oogstdag
geboren!
Op 22 september is bij Betty de Jong, Fâldenserwei 15 de allereerste Baarder Fruit Oogstdag
vanaf 15.00 uur! Gezamenlijk plukken we daar
het aanwezige fruit en verzamelen de appels en
de peren. Ook kan iedereen die zelf appels en
peren kwijt wil, deze op die dag van 15-17.30 bij
ons komen inleveren. Koffie en thee staan klaar
en een versnapering om alvast in een fruitige
stemming te komen (nee, het is geen appelcider)
Waarom fruit inleveren???
Op 25 september brengen wij het ingeleverde
fruit naar Tzummarum, waar alleen op deze dag
een mobiele persmachine (meer info zie www.
mobipers.nl) aanwezig is, die rouleert door heel
Nederland. Deze machine verwerkt het ingeleverde Baarder fruit tot overheerlijk Baarder appel/
perensap wat in 5-literpakken wordt afgeleverd.
In plaats van overlast levert het fruit nu dus sap
op! Prijs is 1 euro per liter. Bestellen/aanvragen
graag meteen bij het inleveren van het fruit.
Geen fruit om aan te leveren en toch een pak sap
willen proeven? Kom langs en geef je bestelling
op. Fruitleveranciers krijgen voorrang en daarna
is het wie het eerst komt…
Welkom op de Oogstdag allemaal!

21
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Nou we zijn weer een beetje bijgetrokken van deze heftige
merke 2018... Maar wat een mooie dagen waren het
weer. Het boerenthema sloeg goed aan bij iedereen.Het
traditionele begin met de fanfare en deze keer de trekker
van Nico die later nog wat uitstapjes heeft gemaakt….ahum.
En daarna de altijd fanatieke puzzelritgangers…. Op vrijdag
een zeer vol en goed georganiseerd kaatsveld waar om de
Baarder eer gestreden werd. Aansluitend de BBQ en de band
Lees verder op de volgende pagina...>

Een terugblik...

22
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vervolg
volgend jaar 13/14/15 juni….dus info volgt.
Speciaal nog even dank aan alle verschillende
“sub-commissies”: de Trekker commissie,
puzzelrit guru’s, Cafe Baard horeca kanjers,
Kaatsvereniging sporters en vrijwilligers, de
stroom & kabel commissie, de brunch goden
en godinnen & koffiezetters, de bingo family,
prijzenkoningen, kaatsprijzen toppers, petjebal
oversten, kinderspellen begeleiders en iedereen die wij vergeten zijn.

“Ziezeau” die echt de hele bovenzaal
aan het springen kreeg (maar goed
dat er nu stevige balken onder
de vloer liggen). Een aantal niet
nader te noemen Baarders heeft
nog een gezellig uitstapje met “de
Baarder boarre” gemaakt naar Huns.
Gelukkig was er nuchter toezicht
van een anonieme politieagent. En
is bovendien de caravan op een iets
andere plek weer netjes teruggezet.

Oh ja… wij zijn blij dat ons Commissie groepke de selectie heeft uitgebreid met Klaas B. en
Jelger en Nico als semi on-officieel adviesgevend lid van gezelligheid.
Groet van ons tot volgend jaar
Sander, Renzo, Ronald, Jelger, Klaas B, Nico een
klein beetje en Jeroen
M

...Verkeersinformatie - in verband met een stremming van de brug in Baard wordt het verkeer aangeraden om een alternatieve route te kiezen. De stremming kan, naar het zich laat aanzien, nog tot zaterdagavond laat duren... Overig nieuws...

En wat een mooi schouwspel op de
zaterdag met de schapen, geiten, paarden
en trekkers op het veld. Fantastisch wat
een inzet van iedereen. Met aansluitend
de brunch en de Baarder spelen met mooi
weer kon de Merke niet meer stuk….Dat
dachten wij althans, maar er ging toch
iets bij de Merke “stuk” en dat was de
knie van Jan. Dat was even schrikken en
erg pijnlijk voor Jan. Ik zie hem gelukkig
weer door het dorp lopen en dat gaat dus
beter. Sterkte Jan.
Als merkecommissie hopen wij dat jullie
genoten hebben….wij in ieder geval! Wij
willen IEDEREEN bedanken voor de
gezelligheid, inzet en de actieve deelname. Wij hebben de boekhouding eens
nageplozen maar dit was een super merke
qua deelname aan alle activiteiten.
Wij zijn natuurlijk al weer bezig met

Katertje gaat voor de volgende Merke
toch maar even bordjes neerzetten...
24
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Felix

Sint Maarten

mei. By it skûtsjesilen sil Huzum wol wer lêst
wurde en by de Tall Ships de Russen it earst.
Oars is der noch wat ielrikjen en binne der
fansels noch wat kulturele haadstêd dinkjes sa
as in wykein mei reuzen mar it liket my net dat
dêr folle loop op komt.

It is no alwer in skoftsje dat ik stikjes skriuw
yn de Baarder Kat. Alle kearen as der wer
in nije edysje útkomt dan krij ik in tal wiken
fan te foaren in mailtsje fan 'e redaksje of 't ik
ek wer in bydrage leverje wol. Jawis, fansels!
Want it is willewurk en ik ha der ek noch altyd
aardichheid oan. Mar ik moat ek earlik wêze;
ferline simmer oerfoel it my in bytsje. Ik wie
lekker oan it poatsjebaaien op in strân om
utens en hie nea wer om dy kat prakkesearre.
No, en as jo dan yn 'e fakânsjestimming binne
dan falt it noch net ta om wat te skriuwen, lit
stean oer hûs en hiem. Dat sadwaande tocht
ik dat my dat dit jier net wer oerkomme moast
en ha ik in stikje yn 't foar makke. Dien wurk
meitsje, de tún oan kant, de administraasje
bywurke en in kollum skreaun, dan kin ik mei
in gerêst gefoel op fakânsje. Sa ’n stikje rom
fan te foaren skriuwe kin ek frij maklik, myn
ferhaaltsjes binne yn 'e regel net botte aktueel
en it rûchste sjogge jo yn Baard al wol in fearns
jier fan te foaren oankommen.

Mar der is ien ding wêr 't ik net in foarspelling
oan weagje doar. Omdat it sa bysûnder is.
Hy is fan ‘e wike krekt noch ûnder ús Baarder
brechje troch swommen, ús Maarten. Sint
Maarten. Sil er it helje? De alve stêden? Ik doar
der gjin sinnich wurd fan te sizzen. Mar wat no
al wol as in peal boppe wetter stiet is dat elke
meter dy 't de man ôfleit foar in goed doel is, in
hiel goed doel, en dat hy allinne dêrfoar al in
krúske fertsjinnet. Wat in held! Ik mei hoopje
dat se yn plakken as Harns en Frjentsjer like
manmachtich op harren brechjes stean sille as
wy hjirre, om him oan te moedigjen. Wy sille it
sjen, wy sille it meimeitsje.
In goeie fakânsje tawinske!

Voorstelbaard

Schoorsteenveger

In deze Voorstelbaard de familie Valk. Wij wensen hen veel
woonplezier in Baard!

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

Na een aantal jaar bezig te zijn geweest, om ons
nieuwbouw huis te realiseren, konden wij vorig jaar
eindelijk de eerste paal slaan van ons nieuwe huis op een
mooi stukje grond aan de Menistefjouwere.
Gilbert (32) is opgegroeid in Baard en werkt op dit
moment bij Liandon als hoogspannings engineer.
Nynke (29) werkt als verzorgende-ig in een
verzorgingshuis.
Afgelopen juni was ons huis helemaal klaar en zijn
wij samen met onze dochter Femke (1,5) en kat Nina
verhuist.
In november mogen wij ons 2e kindje verwelkomen.
Tot snel.
Gilbert, Nynke

Schoorsteenvegersbedrijf Dijkstra,
Klaas Kooiker uit Grou is een erkende
firma, die na afloop van het werk
een certificaat afgeeft. Hij komt
al een flink aantal jaren een dag
hier in Baard om de aangemelde
schoorstenen schoon te maken.
Doe je mee? Hoe meer hoe liever,
en bovendien drukt dat natuurlijk de
prijs.
Meld je dan aan voor 15 oktober
a.s. bij Pim (via WhatsApp, tel.
06-40242372 of een mail sturen
naar pim.astro@gmail.com) en we
regelen snel een datum.

Om mar ris wat te neamen; wy ha in prachtige
maitiid hân mar it sil lyk as oars wol wer in
wiete, ferreinde simmer wurde. Das alle jierren
sa, neat oan te dwaan, moai foar de boeren.
Fierders krije wy in hantsjefol fêste simmer
eveneminten. We ha it fierljeppen en de PC
fansels, mar dêr hoech ik net oer te skriuwen
want dêr dogge dochs noait gjin Baarders oan

Groetjes, Pim
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meester etc. mooi dat dit altijd slaagt! Daarnaast
kunnen we uiteraard niet zonder onze sponsor
“Tiedema Droogtechniek & Lekdetectie” van deze
partij, waarvoor onze dank. De prijzen werden als
volgt verdeeld:

Nieuws van Keatsferiening Baerd
Wat een prachtig kaatsseizoen hebben we achter
de rug, viel er vorig jaar menig wedstrijd letterlijk en figuurlijk in het water, hoe anders was het
dit seizoen. Overigens hebben we nog een wedstrijd te gaan:)

SENIOREN:

JEUGD JONGENS-MEISJES

1e prijs: Geert Reitsma en Klaas Gerrit Meulenaar
2e prijs: Carin Reitsma en Thomas v.d. Meer

1e Tjitte Reitsma 1e Faya Heida

B-KLASSE

SENIOREN HERKANSING

1e Agneta Jutte & 1e Sander Hageman
3e Ronald Orré
4e Jelmer de Jong
5e Jens Jepkema

1e Boyd Prins
Anne jan Knol
Gert Jan Abma
2e Haaie Miedema
Jan de Groot
Gabe Sytsma

Afgelopen zondag 2 september werd “de café Baard”
partij VF gehouden, er traden maar liefst 16 par-

Dan zijn we al bijna aan het einde van het
seizoen gekomen. Nog een wedstrijd te

JEUGD

1e prijs: Ale Reitsma en Anna de Roo
2e prijs: Tjitte Reitsma en Elise de Roo

Hierna was er merkekeatsen, waar de keatsferiening maar een heel klein beetje bemoeienis mee
heeft. De uitslagen zijn in ieder geval niet bij ons
bekend, die komen waarschijnlijk terug in het
verslag van de Merke.

1e prijs: Renzo Ambrosio en Sander Hageman
Van het pleinkaatsen konden we direct door
naar de KNKB Dames hoofdklasse, wat 1 juli op
de agenda stond. Een mooie dag waarbij er altijd
een vracht aan vrijwilligers nodig is als keur-

28 en 29 juni stond het paerkekeatsen gepland,
28 juni werd er door de jeugd gekaatst op het
plein bij het café en de 29e door de senioren.
28

A-KLASSE

1e Johannes Boersma
Richard Rob
Thomas vd Meer
2e Engerd Heins
Nolke Bergsma
Evert Sijbesma
3e Raymond Cuperus
Jouke Dotinga
Jurjen Miedema
3e Daniël Rob
Durk Hoogma
Jeroen de Boer

Door het gender neutrale tijdperk van tegenwoordig werden de traditionele pearkes aan de
kant gezet en werden er nieuwe pearkes gesteld.
Er waren trouwens zelfs kaatsers uit Leiden helemaal naar Baard gekomen. De uitslagen waren
als volgt:

Zoals u in de vorige Baarder Kat hebt kunnen
lezen zijn we in mei met 3 wedstrijden in één
week van start gegaan, dat is voor de vereniging
altijd een heftig start, maar met veel vrijwilligers
lukt dit altijd wel! Super!

1e prijs: Partuur 6
Nynke Sybrandy LEEUWARDEN
Wiljo Sybrandy LEEUWARDEN
Marrit Zeinstra GRONINGEN
2e prijs: Partuur 3
Ilse Tuinenga BERLTSUM
Sjanet Wijnia WOMMELS
Manon Scheepstra LEEUWARDEN
3e prijs: Partuur 8
Marije van der Meer LEEUWARDEN
Martine Tiemersma GRONINGEN
Annelien Broersma LEEUWARDEN

tuur aan, een grote mannelijke opkomst...
helaas geen vrouwen. Stefan v.d. Meer en
zijn maat moesten voor de opleiding aan
het CIOS een examenopdracht doen en
hadden de organisatie van deze partij in
handen. Dit verliep heel goed. Iedereen begon in de A klasse, wie verloor ging naar
de B klasse, waar je dan ook nog voor een
krans kon strijden. De weergoden waren
ons nu ook goed gezind. Deze partij bleek
een groot succes. Er werd sportief gekaatst
en ook de nazit was zeer gezellig. Bij deze
partij was de uitslag als volgt:

13 juli nacht kaatsen, gesponsord door de schilders
Eppie Veenstra en Siebe Walinga.
Ook daar weer kaatsers van ver weg...namelijk uit
Hengelo! Nog even en dan gaan we internationaal:)
Bij het knipogen van de maan werden de prijzen als
volgt verdeeld:

UITSLAGEN SENIOREN
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Vervolg Keatsferiening

gaan, de ouder kind partij! Deze
wordt op 8 september gekaatst.
We kunnen terug kijken op een
prachtig kaatsseizoen, waarbij
Baard wederom door de jeugd
goed op de kaart is gezet. Alweer
in de prijzen op de Freule, dit keer
een vijfde plaats behaald, door
Geert Reitsma, Durk Hoogma en
Klaas Gerrit Meulenaar. We hopen
dat dit doortrekt de komende jaren. Dit jaar kwam Stefan v.d. Meer
al op de PC! Apetrots zijn we dan
ook op deze jongeren. Het beloofd
nog wat de komende jaren!
M

De brug
van Baard
Baard heeft gekozen en de keus
van Baard is overgenomen door
de Provincie. Het klassieke model
van de brug komt in grote lijnen
weer terug en past o.i. helemaal bij
Baard.

Leeuwarden en met de brugcommissie.
Na de zomervakantie wordt de commissie
uitgenodigd voor een gesprek.
Ook als brugcommissie zijn wij nieuwsgierig
naar de verdere keuzes ten aanzien van de
inrichting van brug en omgeving.

Mooie foto's in de kranten van onze
café-uitbater Cobus Prins met Sander de Rouwe van de provincie!

Tot slot nog een opmerking over de verkeersregels naar aanleiding van het idee voor de
zogenaamde 'shared space'. Hierbij zijn de
normale verkeersregels van kracht. Mocht er
onduidelijkheid zijn rond een bepaalde situatie, dan worden er borden geplaatst.
Zoals nu ook bij de brug, waarbij uitgaand

De provincie is bezig met een
programma van eisen (pve) en dat
gaat in overleg met de Gemeente
30

verkeer over de brug voorrang heeft: dat blijft
zo (het bord stond er, alleen wat verscholen
in de heg).
(Na een knipbeurt van de heg is het bord
weer prima zichtbaar!)
De brugcommissie
Arie Wagenvoort, Ger Luyben, Jan Bijlsma
M
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september 2016
Ger Luijben en Yge Valk nemen het initiatief om weer
een klaverjasclub op te richten.
We lezen over het Eerste Open Baard Muziekfestival
op initiatief van Cobus, een geslaagde disco-avond in
Café Baard "gedraaid" door Erik Jutte, een mooie zaterdag palingroken/viswedstrijd/zomerfair en over het in
de oorlog neergestorte vliegtuig bij Jeth.
Er valt nog veel meer te lezen in deze Kat, want Joop
en José zijn nog lang niet uitgereisd in Zuid-Afrika.
Baard heeft een nieuwe brêgewipper: kroegbaas
Cobus.
In het nieuwe schooljaar gaan de kinderen van de
Stjelp werken aan een project waarin de "Skries"
centraal staat.
september 2017
Bijenflinterlinten zijn een groot succes.
Er is weer een huisconcert in de Mennistetsjerke.
Baard heeft een oplaadpaal voor elektrische auto's.
Baard heeft een eigen vlag, te bestellen bij Cobus.
Het Dekemastins Memorial is op 16 juni feestelijk
onthuld. Baard is een mooi monument rijker dankzij
alle inspanningen van de Dekemastins commissie en
vrijwilligers.
Op 9 augustus schrijft Baard na 55 jaar weer geschiedenis: Geert, Durk en Stefan worden 3e tijdens de
115e Freule in Wommels.
Leeuwarden krijgt veel moois cadeau is een kunstvilt
project van en door de leerlingen van de 10 basisscholen van Nij Baarderadeel onder leiding van viltkunstenaar Truus Huijbregts uit Baard. Het kunstwerk
waaraan sinds mei wordt gewerkt zal bestaan uit 10
puzzelstukken, elk in de vorm van een dorp.
32

Uit de Leeuwarder Courant van
1963 een stukje over Baard en
brug. Overgetypt en ingestuurd
door Ronald van Giessen.

Baard zit zonder
brugwachter
De gemeente heeft de wekelijkse
vergoeding van ƒ8 gehalveerd,
omdat er maar heel weinig
scheepvaart is. Maar aangezien
de openingstijden gelijk bleven,
heeft de caféhouder-monsternemer-kapper-brugwachter B.van
Seijst de gemeente laten weten,
dat hij de brugwachterij opgeeft:
hij zou voor de helft van de vergoeding toch steeds op zijn post
moeten blijven. Het gevolg is
geweest dat een dezer dagen enkele ambtenaren uit Mantgum
moesten komen om een bootje
door te laten. Nu is de sleutel
van de brug gedeponeerd bij
de gemeentereiniger C.Bijlsma,
maar die woont te ver van de
brug om een schipper te horen
toeteren; de schippers moeten
dus afmeren en een wandelingetje maken. Bij de inwoners
van Baard, die in de omgeving
van de brug wonen, is geen
animo om voor vier gulden per
week de brugwachtersfunctie
waar te nemen.

Berichtje van Stichting Dorpshuis
Zoals jullie kunnen zien staat er aan
de terraskant van het dorpshuis/
café op de muur weer een tekst.
Door Eppie op de muur geschilderd
en hij heeft er weer wat moois van
gemaakt. Het is een opschrift uit
vroegere tijden, op oude foto’s te
zien. Tijdens het schilderen van de
buitenmuren, vorige zomer, kwam
dit idee naar voren en zo geschiedde.
Met Grieneko hebben we een aantal
keren om de tafel gezeten en het is de
bedoeling dat de Stichting gebruik
gaat maken van de postcoderoos regeling. Hoe één en ander vorm krijgt
daar zijn we nog over in gesprek met
Grieneko. In het volgende bericht
meer daarover.
Kortgeleden hebben we ook bezoek
gehad van een risicodeskundige
voor een risico-inventarisatie. Dit in
opdracht van de verzekering waarbij
de Stichting (voor dorpshuis en
privéwoning) is verzekerd. Het doel
ervan is om schade te voorkomen en
te beperken, zodat bedrijfsvoering
zo min mogelijk wordt verstoord.
Zij ondersteunen en begeleiden ons
bij de uitvoering van de preventiemaatregelen. Een aantal aanbevolen
maatregelen zijn al uitgevoerd en een
aantal worden binnenkort uitgevoerd.
Verder verdiepen we ons in de regel-

geving van onze nieuwe gemeente.
Voorlichtingsbijeenkomsten zijn bezocht , toegezonden boekwerken zijn
gelezen, kortom het vergt de nodige
inspanning en tijd om de materie
eigen te maken.
Mede dankzij het mooie weer van de
afgelopen maanden en het regelmatig verschijnen van een artikel over
het dorpshuis/café en zijn uitbaters
in de pers heeft er voor gezorgd
dat het café/terras veelvuldig door
wandelaars, fietsers, bootjesmensen,
en toeristen werd bezocht.
Baard staat weer op de kaart!!
M

STUDEERBAARD
(1)
Hallo Baarders,
Dit jaar zijn wij geslaagd. Agnetha als verpleegkundige en Klaas als assistent logistiek medewerker.
Agnetha is nu aan het werk in het MCL in Leeuwarden op verschillende afdelingen. Klaas gaat nog
een opleiding doen tot logistiek medewerker op het
Friesland College in Heerenveen.
Groetjes van Klaas en Agnetha
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STUDEERBAARD (2)
In mei dit jaar heb ik succesvol mijn HAVO
opleiding afgerond. Na vijf jaar het algemene
onderwijs te hebben gevolgd, werd het tijd
voor iets doelgerichts. Zeker was dat ik of
een zakelijke of een internationale opleiding
wilde gaan volgen. Na de fusie van de NHL
met de Stenden Hogeschool zijn zij andere
opleidingen aan gaan bieden. Hierin vond
ik de ideale opleiding, een internationale
zaken opleiding genaamd IB (International
Business). Gedurende deze opleiding krijgen
we te maken met problemen van multinationale ondernemingen. De bedoeling is dat
we binnen een bepaalde periode een plan
de campagne hebben om dit probleem op te
lossen. Dat doen we door een goed beeld te
krijgen van het probleem en van de bedrijven, die we dan ook bezoeken. Naast het
stapsgewijs werken aan die projecten is het
verplicht een tweede moderne taal te volgen.
Voor mij was de keuze niet zo moeilijk, ik heb
gekozen voor het Frans. Die taal moeten we
straks op de werkvloer ook op ‘professioneel’
niveau kunnen spreken. Ten slotte moet ik
uiteindelijk een stage lopen, van een halfjaar,
bij een multinationale onderneming waarbij
reizen naar andere vestigingen in andere
landen zeker niet tot de uitzondering behoort. Met veel plezier ben ik inmiddels met
mijn groep begonnen aan het tackelen van
het eerste probleem!

De opbrengst van de actie voor de restauratie van het orgel van onze kerk in Baard
tijdens de Ielrikkersmarkt was 1500 euro.
Geweldige opbrengst. Allemaal hartelijk
bedankt voor de gebakken taarten en cake’s
en andere spullen wat we konden verkopen.
Verder zijn er veel giften binnen gekomen.
We staan nu totaal op 4500 euro.
We staan in december in Winsum op de
kerstmarkt. Het zou fijn zijn dat we dan
nog een keer op jullie mogen rekenen wat
taarten enz. betreft.
Met vriendelijke groet, Geertje Yge Sjoukje.

Orgelconcert

voor het
orgel
van Baard

Zondag 16 september 2018 wordt er een
ORGELCONCERT gegeven in de St. Margarethakerk te Easterlittens door organist Jan
Kleinbussink uit Deventer.
30 jaar geleden leerde ik Jan Kleinbussink
kennen als de organist van de Grote- of Lebuïnuskerk in Deventer en samen hebben
behalve de zondagse kerkdiensten veel radiodiensten en zelfs t.v.opnames meegemaakt.
Hij is internationaal bekend met concerten
en masterclasses in Europa en Amerika. Hij
was jaren hoofd afd. Oude Muziek en Orgel
en Kerkmuziek van het Koninklijk Haags
Conservatorium en maakte ook verschillende CD’s.
Nu na 30 jaar vriendschap bedachten we dat
het aardig zou zijn nogmaals samen “op te
treden”. Dit zal zijn op zondag 16 september

Jan Reitsma
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2018 in een kerkdienst in Easterlittens,
van 9.30 – 10.30 uur.
Na de dienst is er koffie met Deventer
koek en om 10.45 uur begint het ORGEL-CONCERT. De toegang is gratis,
een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd voor de restauratie van het orgel
van de St. Geertrudiskerk te Baard.
Iedereen is welkom, om 9.30 uur of om
10.30 uur. Het concert duurt ongeveer
een uur.
Alvast om in de agenda te zetten: we
gaan weer concertjes geven in onze Menniste-tsjerke te beginnen om zondag 11
november 2018 – vanaf 15.30 uur koffie
en thee, aanvang 16 uur, om 17 uur hap-

je en drankje. Het Sextet dat al eens naar
Baard kwam maar toen niet compleet
was vanwege ziekte, komt nogmaals uit
Amsterdam haar ons toe om het toen geplande concert te geven.
Ook hier is de toegang gratis met liefst
een kleine bijdrage om met de concerten
door te gaan.
En om het compleet te maken: zondag 9
december 2018 komen Inez Timmer en
Tserd Naauta optreden met “Leafdesbrieven”. Zelfde tijd, zelfde concept. Maar
daarover meer in de volgende Baarder
Kat.
Joke van der Velden
M
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Klaverjasclub
“Moai op tiid”

Grieneko collectieve
zonnepanelen
project 1 KLAAR!!

Als deze Baarder Kat uitkomt dan
zijn de schoolvakanties weer achter
de rug en als het een beetje meezit
dan kunnen we nog een barbecue
aansteken. Maar dan moeten we
weer aan de winter periode gaan
denken. Yge en Ger hebben daarom
de klaverjasavonden weer gepland en
vastgelegd.

De opening van het
collectieve zonnepark
werd druk bezocht

Mienskips-energie ook in onze
buurt: een Grieneko initiatief
Zonnepanelen collectief op staldak
van fam. Bouma in Easterlittens in
werking gesteld 12 juli.
18 lokale huishoudens die geen panelen op hun eigen huis kunnen of willen plaatsen hebben 215 participaties
gekocht. Elke participatie staat voor 1
zonnepaneel. Een flink deel van de investering werd privaat in de vorm van
een lening opgebracht zodat er een zo
laag mogelijke drempel is voor huishoudens om mee te doen. Bij deelname krijg je 15 jaar lang je energiebe-
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lasting terug. Zo is de investering in
7-8 jaar terugverdiend. In de eerste 4
weken zijn al 7000 Kwh opgewekt.
Dit collectief wordt nog gevolgd door
nog één (Terpstra) en wellicht twee
staldaken in het Grieneko werkgebied.
Van de tweede zijn al 170 van de 205
beschikbare participaties toegezegd.
Ook huishoudens in Jorwert, Weidum
en Mantgum kunnen deelnemen.
Dit is een initiatief van de lokale energiecoöperatie Grieneko, met als werkgebied Hûns, Leons, Easterlittens,
Baard e.o.
Deelnemen? Info@grieneko.frl

Grieneko is groot voorstander van
zonnepanelen op bedrijfsdaken met
zoveel mogelijk participatie van lokale huishoudens boven veel panelen op
land wat nu de trend lijkt. De stroom
die de panelen gaan produceren zal
zgn. Mienskipsenergie z (‘voor en door
de Mienskip!’).
Ons initiatief kon oa. voorbereid
worden met een stipe van het Iepen
Mienskipsfûns en steun van de Üs Koöperaasje en de Energiewerkplaats in
de beginfase.

De volgende vrijdagavonden zijn
vastgelegd:
5 oktober 2018
Maatklaverjassen
2 november 2018 Klaverjassen
30 november 2018 Klaverjassen
28 december 2018 Maatklaverjassen
25 januari 2019
Klaverjassen
22 februari 2019 Klaverjassen
22 maart 2019
Klaverjassen
19 april 2019
Maatklaverjassen
Zoals jullie van ons gewend zijn,
mailen wij jullie de maandags in de
week dat er klaverjassen is. Wij hopen dat iedereen een goede vakantie
achter de rug heeft zodat iedereen
weer met frisse moed kan komen
kaarten.
Yge en Ger
M

Het bestuur van Grieneko
M
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Nieuws van de Stjelp
Beste lezers van de BaarderKat,
September is de maand dat de school
weer start. We hebben inmiddels de
eerste dagen er op zitten. Aan de ene
kant gaan we al heel snel met z’n allen
weer verder waar we gebleven waren.
Voelt het al snel weer vertrouwd en
lijkt veel bij het oude te zijn gebleven.
Blijft ook alles hetzelfde? Nee, er zijn
dit jaar zeker wel een aantal dingen
nieuw.
Dit jaar zijn we voor het eerst aangesloten bij Kunstkade. Nu we bij de
gemeente Leeuwarden zitten, is deze
mogelijkheid er. Of eigenlijk moeten
we zeggen een mooie kans. Kunstkade
is een organisatie die scholen en de
kunsteducatie die in deze omgeving
wordt aangeboden bij elkaar brengt.
Door de grote van de organisatie en
de vele scholen in Leeuwarden die al
meedoen, is er een goed aanbod. Zeer
divers en niet geheel onbelangrijk;
veel activiteiten voor je geld.
In het begin van het jaar zijn er gelijk al twee activiteiten gepland. De
middenbouw krijgt een gastles over
Escher en gaan naar het museum om
zijn werk te bewonderen. De midden- en bovenbouw volgen ook een
workshop fotografie. Tijdens deze
38

workshop maken de kinderen creatieve zelfportretten. Dit past ontzettend goed bij ons thema deze eerste
weken: ‘Dit ben ik.’ Een aantal foto’s
worden uitgezocht en zullen tentoon worden gesteld tijdens Fryslân
Photo Festival in de Oldehove (4 tot
28 okt. 2018). We zijn benieuwd! De
foto’s zijn ook te bewonderen tijdens
de mini-tentoonstelling op school.
Naast de foto’s wordt er ook ander
werk over dit thema tentoongesteld.
Naast dat Kunstkade nieuw is, gaan
we dit jaar ook een aantal buitenlesdagen organiseren. Deze dagen (5 in
het jaar) zijn we de hele dag buiten
met de kinderen aan het werk. We
zoeken de natuur op en hebben het
natuurlijk over wat er op dat moment
allemaal om ons heen gebeurt. Maar
ook het rekenen en de taalopdrachten
zullen we buiten doen in en soms ook
met de natuur.
Heel wat nieuws en iets waar we erg
veel zin in hebben.
Verder heeft u misschien op Facebook voorbij zien komen dat wij
sinds dit jaar een vakleerkracht gym
hebben. Kees Zuidema verzorgt dit
jaar de gymlessen op onze school.
We hebben Kees aan kunnen stellen
met de gelden voor de werkdrukverlaging. Terwijl Kees gymlessen geeft
aan de leerlingen, kunnen de leer-

krachten van deze groep aan andere
taken werken. Een win-win-situatie!

Voor de zomervakantie
werkte groep 6 van De Stjelp
aan het thema verkeer.
Deze flyer was daarvan
het resultaat:

Tot slot zijn we heel blij dat we vanaf
dit jaar een leesconsulent van de Bieb
hebben. Deze leesconsulent zorgt
voor boeken in school en geeft aan
de kinderen en leerkrachten tips omtrent de boeken en de leesmotivatie.
De school krijgt ook bijna 200 nieuwe
boeken! Een hele verrijking en eerlijk
is eerlijk, ook wel weer eens nodig. De
komende weken gaan we met de kinderen zelf inventariseren welke soort
boeken zij nu missen en welke boeken we graag op school zouden willen
hebben.
Zijn er ook nog dingen gelijk gebleven? Jazeker! We zijn nog steeds te
volgen op Facebook. Iedereen is nog
steeds van harte welkom om een kijkje op school te nemen. We werken
nog altijd in thema’s. We zullen vast
ook dit jaar weer bij een aantal van
jullie om hulp vragen. En we houden
jullie ook dit jaar op de hoogte via de
BaarderKat. Mocht u eerder vragen
hebben of iets willen weten, loop gerust even langs, bel of mail.

Met deze folder willen wij er
op wijzen dat de snelheid
bij de school DE STJELP in
Baard iets minder mag. Er
wordt veel te hard gereden.
Bijvoorbeeld als de kinderen
naar/uit school komen is
het heel gevaarlijk. Ook als
kinderen buiten spelen. Dank
u voor het lezen van deze
folder en samen hopen we
dat de snelheid hier minder
wordt. Vriendelijke groeten
van de basisschool kinderen
van DE STJELP.

Met vriendelijke groet,
Jetske Hettinga
M
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Nieuws van de activiteitencommissie
Voor iedereen die op vakantie is
geweest: welkom thuis.
Voor iedereen die niet op vakantie gingen: Baard is het mooiste
plekje op aarde.
Voor iedereen die nog op vakantie gaan: Fijne Vakantie, maar
jullie gaan leuke activiteiten
missen.

24 november; hou deze dag vrij, want
het gaat weer gebeuren; BINGO!
We hebben mooie, fantastische super,
geweldige prijzen
Er is kinderbingo, inleg 2 euro
Volwassenen bingo en verloting vanaf 16 jaar inleg 5 euro. De lootjes en
extra bingo kaarten worden apart
verkocht.

Ja, Ja tussen de examens door van Jan,
Klaas en Agnetha (ze zijn alle drie geslaagd !!!!! ) hebben we weer mooie
activiteiten gepland.

En dan is het alweer december.
Duuuuuuussss donderdag 20 December tijd voor een kerstworkshop
onder begeleiding van onze enige
echte Hans van Wieren wel bekend
van Groei en Bloei regio Sneek.

Zo is er een goed begin op 15 september. De vakantie uitschudden en
ons klaar maken voor de koude periode. Dansen, Kletsen, een drankje en
dat alles met DJ Erik Jutte !!
voor kinderen 2 euro
Voor volwassenen 5 euro
Op 20 oktober gaat het gebeuren,
voor de jeugd hebben we weer een
spelletjes middag.
En op zaterdagavond 20 oktober
gaat het gebeuren DE PUBQUIZ!
Wie doet ermee met het slimste dorp
van Friesland we gaan strijden in
groepen van maximaal 5 personen.
Wij zeggen: “ Hou de brievenbus in
de gaten voor meer informatie.”
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Siebe Sonnema schreef
boek over oud-Baarder

Presentatie
boek over
Jacob Kooistra

Vrijdag 21 december is er voor de
jeugd een film en na afloop van de
film een kidscafé.
Wij als activiteiten commissie hopen
jullie graag te zien!!!!!!!!
Helena, Jan , Klaas, Agnetha, Helena
M

Op vrijdag 7 september werd het
boek “Jacob Kooistra’s artistieke levenswerk, van prullaria naar feeënpaleis” gepresenteerd in Museum Martena in Franeker, de plaats waar de
miniatuurkermis van Jacob Kooistra
tentoongesteld staat.
Jacob Kooistra (1887 -1978) woonde bijna zijn hele leven in Baard. De
schrijver van het boek, Siebe Sonnema was als kind al gefascineerd door
het levenswerk van zijn oudoom. Hij
heeft naar aanleiding van de grote

restauratie van de kermis, die is bekostigd door de dochter van Jacob,
besloten om alle gegevens die hij kon
vinden over leven en werken van Jacob Kooistra te bundelen in een boek.
Het is een boek geworden met heel
veel foto’s.
Het boek schetst aan de ene kant een
prachtig tijdsbeeld van Baard en het
Friese platteland vanaf de industriële
revolutie tot de jaren zeventig, aan de
andere kant wordt mooi beschreven
hoe de miniatuurkermis, opgebouwd
van weggegooid materiaal, tot stand
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Kopijadres & secretariaat:
Faldenserwei 21, 8834 XH Baard telefoon: 06-23429485
E-mail: debaarderkat@gmail.com
NL06RABO 0371051525 van de Rabobank Leeuwarden Noord
West Friesland.

Eén van Kooistra's
creaties

Redactie:
Anke Roorda, Betty de Jong, Esther de Croon, Gert Zeijlemaker,
Tina Hendriks, Aart Kuyt, Anneke Tonnon

kwam. Zo wordt o.a. beschreven hoe
“omke Jabik” altijd op zoek was naar
onderdelen en waarvoor geen enkel
apparaat ooit veilig was, hij kon er altijd wel wat van gebruiken om er een
nieuwe toepassing aan te geven.

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,

Een boek om aan te bevelen. Wie het
wil bekijken, het ligt in het Dorpshuis
ter inzage!

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

Boek: Jacob Kooistra’s artistieke
levenswerk, van prullaria naar feeënpaleis door Siebe Sonnema, uitgegeven
door Uitgeverij Elikser Leeuwarden.
M

onafhankelijke krant.Kopij hiervoor dient het liefst vier weken
voor de verschijningsdatum te worden ingeleverd bij voorkeur
per e-mail.
De Baarder Kat wordt GRATIS verspreid onder alle inwoners

Jacob Kooistra (1887 -1978)

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
redigeren en zonodig in te korten.
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Baardata
Zat. 15
sept.

Weekend

De oudpapiercontainer staat
Ver. van Dorpsbelang
er weer

Parkeerplaats bij de brug

Zat. 29 sept

?

Oogst Pluk Burendag

Ver. van Dorpsbelang

In Baard

Vrij. 05 okt.

20.00 u

Maatklaverjassen

Klaverjasclub
“Moai op tiid”

Café Baard

Zat 20 okt.

13.30 –
15.30

Spelletjes voor de jeugd

Activiteiten comm.

Bovenzaal Café Baard

Zat 20 okt.

20.30

Pubquiz

Activiteiten comm.

Bovenzaal Café Baard

Vrij. 02 nov.

20.00 u

Klaverjassen

Klaverjasclub
“Moai op tiid”

Café Baard

Don. 08
nov.

20.00 u

Ledenjaarvergadering

Ver. van Dorpsbelang

Bovenzaal Café Baard

Zon. 11 nov. 16.00 u

Huisconcert met ‘Sextet’

Joke en Ronald

Mennistetsjerke

Don. 15
nov.

Op tijd

Inleveren kopij

Redactie deBaarderKat

Kopij bij Anke Roorda of
debaarderkat@gmail.
com

Zat. 17 nov.

Weekend

De oudpapiercontainer staat
Ver. van Dorpsbelang
er weer

Parkeerplaats bij de brug

Zat 24 nov.

14.00 u

Kinderbingo

Activiteiten comm.

Bovenzaal Café Baard

Zat 24 nov.

20.00 u

Volwassen Bingo vanaf 16 jr Activiteiten comm.

Bovenzaal Café Baard

Zon. 25 nov. 09.30 u

Dienst door ds. J.Hilverda

Kerkenraad
v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Vrij. 30 nov.

Klaverjassen

Klaverjasclub
“Moai op tiid”

Café Baard

Zon. 09 dec. 16.00 u

“Leafdesbrieven” mei Inez
Timmer en Tseard Nauta

Joke en Ronald

Mennistetsjerke

Don. 20
dec.

19.30 u

Kerststukje maken

Activiteiten comm.

Bovenzaal Café Baard

Vrij. 21 dec.

19.00 u

Filmavond en Kidscafé

Activiteiten comm.

Bovenzaal Café Baard

Ma. 24 dec

22.00 u

Kerstnacht ds J.Hilverda

Kerkenraad
v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Vrij. 28 dec.

20.00 u

Maatklaverjassen

Klaverjasclub
“Moai op tiid”

Café Baard

Ma. 31 dec.

19.30 u

Oudjaarsavond dhr.U.Zwaga

Kerkenraad
v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Baard

20.00 u

