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Oehoe!
De leerlingen van de Stjelp waren helemaal 

in de ban van de uil.

Lees erover op pagina 32

Overigens, 

dit is een 

Baarduil



De Baarder Kat - Jaargang 20 - nummer 4 - december 2018

3

RedactioneelInhoudsopgave

Het volgende nummer komt uit op 1 maart 2019. 
De deadline voor de kopij is 15 februari.
Kopij sturen naar: debaarderkat@gmail.com

Redaksjoneel 3

Leestip 4

Grieneko 6

Collectes. 8

Schoorsteenveger 9

Krystbeam ynsamling 10

Baarder Appelsap: best getest 11

Baarder Bollen 11

CultuurbarBaard 12

Nieuwjaarsduik 13

Heel Baard Bakt 14

Jaarverslag Dorpsbelang 16

Verslag Jaarvergadering 19

BijenFlinterLint 22

Aankondiging Groot Feest 24

Oproep Kaart van Baard 26

Katertje 27

Speeltuincommissie 27

Keatsferiening 28

Brugcommissie 28

Felix 29

In gesprek met... 30

Nieuws van de Stjelp 32

Activiteitencommissie 34

Kerstconcert koren 36

Huiskamertoneel 37

Kerst 2018 38

Baardata achterop

En verspreid door het nummer: 

stukjes uit 20 jaar Baarder Kat

Beste Baarders,
Hierbij alweer de laatste Baarder Kat van het jubileumjaar. Een jaar waarin 
we veel bouwactiviteiten hebben kunnen zien en we allemaal moesten wennen 
aan de nieuwe gemeente. We hebben in ieder geval kunnen genieten van vele 
culturele hoogtepunten dit jaar in de provincie. In deze uitgave terugblikken uit 
eerdere uitgaves, uiteraard al het nieuws van de verenigingen, de vaste rubriek 
van Felix en een interview met dorpsgenote Margot Wieringa. Ook geweldig 
nieuws van de Stjelp kom je tegen! Baardata staat vol met activiteiten, zoals o.a. 
de feestavond van de Biljartvereniging en de gezellige kerst workshop van de 
activiteiten commissie.

Het nieuwe jaar gaan we met z’n allen 
feestend beginnen in het dorpscafé.
Kortom het wordt weer een gezellige 
wintertijd! Volgens de geleerden een zeer 
koude tijd.... Wat zou het geweldig zijn om 
het culturele hoofdstad jaar af te kunnen 
sluiten met een echte 11 stedentocht?!?!
Voor Cobus, Aggie en Boyd dan maar 
hopen dat deze niet geschaatst wordt 

tijdens hun vakantie én dat de Bolswarder vaart nog niet bevroren is op 
1 januari...........
Wij van de redactie hebben voor het nieuwe jaar al weer plannen, we zijn o.a. 
druk met de voorbereidingen van de nieuwe Baard in kaart en de kat krijgt een 
opfrisser!

Probeer ondanks deze vaak drukke periode te genieten van de kleine dingen die 
zo verrijkend kunnen zijn. Wij wensen jullie in ieder geval veel leesplezier.
M
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Leestip:

Oef......met een zucht klap ik het 
boek dicht......ook met het gevoel 
van spijt dat je overvalt als een boek, 
dat je zoveel fi jne uren in een ande-
re wereld heeft  gebracht, echt 

uit is. 

Hoofdpersoon en 
ik-fi guur is Pietro 
Guasti die met zijn 
ouders in Milaan 
woont. Zijn vader 
Giovanni is chemi-
cus en gefrustreerd 
door zijn werk in 
een fabriek. Al-
leen hoog in de 
bergen vindt hij 
geluk en verlich-
ting. De ouders 
delen hun lief-

de voor de bergen, waar ze elkaar 
ontmoet hebben, verliefd werden 
en trouwden. Als Pietro 11 jaar is 
vinden zijn ouders een huisje in 
het bergdorpje Grana bij de berg 
Grenon. Daar sluit Pietro vriend-
schap met de even oude Bruno 
Guglielmina, die voor de koeien 
zorgt. Bruno neemt Pietro mee de 
bergen in en leidt hem langs ver-

laten huizen, onbegaanbare paden 
en leert hem alles over de rotsen en 
bergmeren. Aan het eind van elke 
zomer nemen ze afscheid.
De relatie tussen Pietro en zijn va-
der is moeizaam. Als jongen pro-
beert Pietro zijn vader te doorgron-
den en vergezelt hij hem op de lange 
bergtochten. "Die toppen, daar gaan 
we heen. We gaan pas weer naar be-
neden als we ergens komen waar we 
niet verder omhoog kunnen." Uit-
eindelijk wil Pietro niet meer mee 
op de steeds hogere beklimmingen. 
Zijn vader laat het gebeuren en zo 
raken vader en zoon steeds meer 
van elkaar vervreemd. Wel onder-
houdt Pietro een uitgebreide brief-
wisseling met zijn moeder.
Pietro woont in Turijn, wordt do-
cumentairemaker en verblijft  lang-
durig in Nepal. Dan krijgt Pietro 
bericht dat zijn vader plotseling is 
gestorven, een hartaanval achter het 
stuur.
Met zijn testament lokt Pietro's va-
der hem weer naar het bergland-
schap van zijn jeugd. Hij heeft  
hem daar een stukje grond met een 
bouwval nagelaten en de bouwplan-
nen toevertrouwd aan Bruno, die 

De acht bergen Paolo Cognetti

uit is. 

Hoofdpersoon en 
ik-fi guur is Pietro 
Guasti die met zijn 
ouders in Milaan 
woont. Zijn vader 
Giovanni is chemi-
cus en gefrustreerd 

altijd in de bergen is gebleven.
Onder leiding van Bruno bouwen ze 
samen een eenvoudig huis en wordt 
hun vriendschap kostbaar nieuw en 
duurzaam leven ingeblazen. Pietro 
wil dat het huis van hen samen is en 
denkt dat zijn vader het ook zo heeft  
bedoeld.
Ook komt op een bijzondere wijze 
een vrouw in hun beider leven. Lara 
steelt onmiddellijk het hart van de 
lezer. Ook hier toont zich de onbaat-
zuchtigheid van de ware vriendschap 
tussen Pietro en Bruno.

"De acht bergen" van Paolo Cognetti is 
een prachtig boek over eenzaamheid, 
familierelaties en vriendschap. Een 
indringend en klassiek verhaal - gesi-
tueerd in de Italiaanse Alpen - over de 
ongenaakbaarheid van de natuur en 
het lot, over het leven, de liefde en de 
dood.
Het is met veel liefde voor het bergland-
schap geschreven. Je ziet de schoonheid 
van de bergen voor je, je voelt de een-
zaamheid en je loopt samen met Pietro 
en Bruno de berg op...

Anneke Tonnon M

december 1999
LOVENSBAARDIG
25 JIER RIEDSLID
Foar Mine Jongsma- de Vries út de Harmen 
Sytstrawei hâldt it hoedzje fan de Fryske 
taal net op by har partij, de FNP. Ek foar 
de Baarder Kat ferfryskjet en skriuwt sy 
regelmjittich in artikel.  Al 25 jier fertjintwur-
digt se har partij yn de gemeenterie. Fan 
1974 oant 1983 yn de doetiidske gemeente 
Baarderadiel en fan 1984 ôf yn de gemeen-
te Littenseradiel. Op 17 septimber waard hja 
troch har partij yn it sintsje setten.

december 2000
2 GESPREKSAVONDEN DIE 
GEORGANISEERD WERDEN DOOR DE 
COMMISSIE TOEKOMSTVISIE BAARD, 
KREGEN DE VOLGENDE TITELS:
Avond 1: Baardgroei, hierin werd gesproken 
over  o.a. werkgelegenheid en wonen.
Avond 2: Baardzorg, waaronder verkeer, 
cultuur, dorpshuis, overige voorzieningen 
aan de orde kwam.
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Grieneko wil u graag op de hoogte 
houden over ontwikkelingen naar een 
duurzamere samenleving. Want het 
regent info op radio, TV en internet, 
maar wat betekent dat voor u als het gaat 
om minder energie, liefst uit duurzame 
bron en de beperking van CO2 uitstoot. 
Overheden zijn met van alles bezig.  Wat 
kan Grieneko voor u toevoegen?  
Grieneko zit in allerlei overlegorganen, 
we horen en zien dus veel  wat betrekking 
heeft  op uw woningen (meestal eigen-
dom).

Van het gas af
Gronings gas gaat de overheid versneld 
afb ouwen als is beloofd, maar voorkomen 
moet worden dat we in Nederland afh an-
kelijk worden van bijv. Russisch gas. Gas 
voor hoge temperatuur-toepassingen voor 
industrie, kassen en bepaald vrachtverkeer 
wat niet door een andere bron vervangen 
kan worden moet daarvoor beschikbaar 
blijven. Daarvoor zal groen gas en water-
stof een mogelijkheid zijn. Gebruik van gas 
voor lagere temperatuur-toepassingen zo-
als voor verwarming van woningen moet 
daarom beperkt worden. Dat kan door 
isolatie van de woning en daarna “van het 
gas af ”.  Natuurlijk moet er dan wel schone 
elektriciteit zijn van zon, wind of water-
kracht: bij voorkeur uit Nederland maar 

ook uit Denemarken 
(wind) en Noorwegen 
(waterkracht).

In 2050 moeten de EU 
landen 49% van hun 
CO2 uitstoot beperkt hebben. In Nederland 
betekent het dat 7 miljoen woningen en 1 
miljoen bedrijfsgebouwen energieneutraal 
zijn geworden. Tot 2050 betekent dat 5000 
woningen per werkdag! Nu zijn dat er 100. 

Onmogelijk? In de zestiger jaren is 90% 
van alle huishoudens in Nederland in 5 
jaar omgebouwd op aardgas!

Onbetaalbaar? Er komt hopelijk een 
gebouw-gebonden fi nancieringsmoge-
lijkheid, waarbij de besparing op energie-
kosten de rente en afl ossing compenseert. 
Een woning verhuist nooit, dat zijn de 
bewoners: vandaar de gebouw-gebonden 
fi nanciering!
Het is in ieder geval een ongekend grote 
opdracht, een Deltaplan***.  

De reis naar een andere warmtebron
Wat doen overheden?
• Het rijk faciliteert, gemeentes en lokale 

(coöperatieve)organisaties voeren het in.
• Het rijk heeft  zgn. energietafels ingesteld. 

In december’18 komen ze met eindvoor-

december 2000
DENKBAARD 
Na de uitbundigheid van het buitenleven 
in de zomer komen er de lange winter-
avonden die uitnodigen tot bezinning en 
nadenken. Nu kun je natuurlijk een hele 
lange avond in je eentje gaan zitten denken 
en  depressief naar bed gaan, maar de 
vraag is of dat de juiste manier is om naar 
bed te gaan. De ‘jongerein’ kan de week-
enden zappend over de televisiezenders 
onderuitgezakt in de stoel van heit of mem 
doorbrengen.
Het kan ook anders. Namelijk door van 
denken een echte ontspanning te maken. 
Met andere woorden: maak van denken een 
sport. Leef je uit in de sport die geen gren-
zen kent. Daarom nodigen wij jullie , jong en 
oud, uit om dat voor jezelf eens te testen. 
Siebe Walinga en Jan Bijlsma willen tege-
lijkertijd dammen tegen zoveel mogelijk 
mensen uit Baard. Nu zijn er twee manieren 
om te dammen:  Fries en Hollands. Het 
Fries dammen wordt gespeeld  tegen Siebe 
Walinga en het Hollands dammen tegen 
Jan Bijlsma. Datum: zaterdag 3 februari 
2001 vanaf 20.00 uur. Wij zullen proberen 
er een feestelijke avond van te maken met 
muziek(bijv. shanty-koor). Nadere bericht-
geving over wanneer en waar je je kunt 
opgeven volgt eind januari. Reserveer deze 
avond vast in je agenda.

stellen. Intussen past het rijk al wet- en 
regelgeving aan oa.om te komen tot 
gebouw-gebonden fi nanciering.

• Het rijk stelt meer dan €100 miljoen 
beschikbaar voor pilot- wijken en dorpen 
van het gas af: Garijp is er 1 van.

• Gemeentes moeten uiterlijk voorjaar 2021 
een wijk- en dorpsgericht nauwkeurig 
plan van aanpak opstellen voor energie-
neutraliteit.  Vijf gemeentes  zijn daarmee 
al klaar zoals Nijmegen. 

• Onze gemeente Leeuwarden wil een pilot 
mogelijk maken. Grieneko zit aan tafel.

• Woningcorporaties worden aangespoord 
om andere energiebronnen te zoeken en 
van het gas af. Uiterlijk 2030 gereed! Per 
1 juli 2018 mogen er geen vergunningen 
meer worden verleend voor woningen met 
gas.

Wat kunt u doen?
• Het eigen woningbezit: gaat u toch ver-

bouwen? Neem goede isolatie dan mee 
in de plannen. Is of wordt uw huis label B 
of  A, dan is een warmtepomp een goede 
investering.  De overheid faciliteert dat 
met voorlichting, subsidies en fi nancie-
ringsconstructies. Vraag Grieneko om 
advies!

• Gas (C.V.) ketel kapot of aan vervanging 
toe? Vervang deze door een hybride. Hoe 
beter uw huis geïsoleerd hoe eff ectiever 

’It giet oan’  
Er gaat iets met uw huis gebeuren! 
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dat is. Installateurs 
zouden geen gewone 
CV ketels meer 
moeten leveren! Trap 
dus niet in de valkuil 
dat die soms nog 
“goedkoop” worden 
aangeboden.
• Zonnepanelen 
maar niet op uw ei-

gen dak of aanvullend? 2 staldaken 
vol panelen in de buurt zijn al gere-
aliseerd. We werken aan de derde. 
Participeren? Laat het weten.

• Blijf op de hoogte van lokale 
burgerinitiatieven zoals energieco-
operaties, want dan hebt u invloed 
op de warmtevisie die elk dorp of 
wijk of stad moet maken. Hoe gaan 
onze dorpen eruit zien? Iedereen 
afzonderlijke zonnepanelen en/of 
op staldaken voor ons allemaal?

• Kijk eens op onze website: nu weer 
‘bij de tijd’ dankzij Wybo Walstra

• Weet hoeveel u verbruikt en waar-
aan, zodat je zelf energiezuiniger 
kunt leven.
1 m3 gas is 10 KWh. Een gemiddeld 
gezin in Nederland gebruikt 3500 
Kwh stroom en 1800m3 gas (=  10x 
1800=18.000 Kwh). 

Voor de feitjesliefh ebber wat ver-
bruiks-gemiddelden, verhelderend 
voor ons allemaal:
• 1KWh stroom: 10 x wassen, 5 x 

Collectes Collectes Collectes CollDe opbrengst van de collecte voor de brandwonden-
stichting heeft dit jaar € 123,54 opgeleverd.
Namens de brandwondenstichting en uiteraard ook de 
bandwondenslachtoffers zeer hartelijk bedankt!
José Dijkstra, Tini Bijlsma.

De collecte van 
KWF heeft € 152,50 
opgebracht. 
Hartelijk dank!
Anke Roorda

Ruim 15 jaar heb ik het gedaan, en nu is het tijd om 
het regelen van de jaarlijkse schoorsteenveger in 

Baard aan iemand anders over te dragen.
Het is ooit begonnen als initiatief vanuit De Baarder 

Kat-redactie en ik heb het al die jaren met heel veel 
plezier gedaan. Zeg maar als kleine investering in de 

leefb aarheid in ons dorp.
Het enige wat je hoeft  te doen is de deelnemers te 
verzamelen en een afspraak met Klaas Kooiker te 

plannen. Lijsten van de afgelopen jaren heb ik voor 
je beschikbaar.

Iets voor jou? Mail me dan:
pim.astro@gmail.com of bel 0640242372

Pim

wasdroger, 5 x de afwasmachine, 3 x 
15 min. stofzuigen, 20 maaltijden in de 
magnetron, 15 uur TV kijken, 30 uur de 
koelvriezer aan,15 cd’s luisteren

• 1m3 gas (= 10KWh): 1 uur je huis in de 
winter verwarmen, 3 x douchen, 1 x in 
bad, 6 maaltijden koken

Over bijna alle duurzame zaken in en 
rondom uw huis kan Grieneko u advise-
ren, kosteloos. Grieneko is uw eigen lokale 
club die zich inzet met vrijwilligers voor 
duurzaamheid in brede zin, onafh ankelijk 
van installateurs en bouwers. Gezamenlijk 
met alle energiecoöperaties in Friesland 
Groningen en Drente zijn we eigenaar van 
de coöp. energiemaatschappij VanOns: van 
en voor onze  huishoudens en de dorpen 
waar we wonen.

Meer informatie, advies  of vragen? 
info@grieneko.frl 
Zie onze website: www.grieneko.frl 

Met groet, het bestuur van Grieneko, 
Ben Mors, Jan Reitsma, Yge Valk, 
Jan van der Wal en 
Ronald van Giessen  M

De collecte voor 
Alzheimer heeft € 125,45 
euro opgebracht. 
Hartelijke groet 
Geertje Valk 

Ik geef het stokje door
december 2001
STUKJE UIT HET REDACTIONEEL:
De redactie van de Baarder Kat 
houdt vanaf nu de volgende richtlijn 
aan: De Baarder Kat zal graag met 
een artikeltje aandacht besteden 
aan bijvoorbeeld geslaagden voor 
examens, prijswinnaars, verlovin-
gen, bruiloften, huwelijkseesten, 
jubilea, zoveel jarig dienstverban-
den, etc. , maar dan dien je zelf  
tijdig (voor de sluitingsdatum van 
de kopij, dus) een berichtje of een 
briefj e hierover aan de redactie 
te sturen. Aan de hand daarvan 
maken we dan een artikeltje. Ge-
boorten, overlijden , verhuizing uit 
of vestiging in ons dorp houdt de 
redactie- zo goed mogelijk- zelf bij.  
Dus heb jij wat te melden, iets wat 
voor ons als Baarders interessant 
is om te lezen, stuur dan je stukje 
( bij voorkeur op een fl oppy) naar 
de redactie, dan maken we er iets 
moois van.

december 2002
EERSTE KAART VAN BAARD
Yn dit desimbernûmmer waard foar 
it earst de kaart fan Baard ynslúten.
Al 16 jier alle doarpsbewenners mei 
harren tillefoannumers, postkoades 
en funksjes yn de bestjoeren op in 
rychje!
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december 2004
Yn dit nûmmer komt de famylje Stavinga 
(Fâldenserwei 14) oan it wurd yn de rubryk 
'voorstelbaard'.
Cees, Coby en dochters Gerda en Akke 
Marije komme  fan Poppenwier nei Baard ta 
te wenjen. 

De fûgelwacht hat in ferslach oer de 
neisoarch rûnom Baard, Littens en Win-
sum  fan de ljip (162 nesten werfan 130 
útkomme), skries (150 nesten werfan 125 
útkomme), tsjirk (46 nesten werfan 42 
útkomme) en strânljip (83 nesten werfan 
68 útkomme). 

De merkekommisje ropt Baarders op om 
nei te tinken oer de ynfolling fan de merke. 
Yn jannewaris 2005 fynt de Baardermer-
kemeitinkjûn plak op de boppeseal fan It 
Skipperke. Kinne we de sweef noch betelje? 
Wolle noch in matinee? Binne yntrodusees 
wolkom?

december 2003
ynkoart stik
ACTIECOMITÉ 'HUFTER VAN DE WEEK' 
Om een vervolg te geven aan de verkeers-
actie van vorig jaar vormde zich al snel een 
actiecomité 'Hufter van de week'.
Dit comité gaat zorgen voor een flink bord 
op (schand) palen op het veldje bij het kruis-
punte met daarbop bijvoorbeeld een tekst 
als HUFTER FAN 'E WIKE.  Gevolgd door het 
kenteken van een asociale snelheidsduivel 
die in ons dorp gesignaleerd wordt. Deze 
kentekens worden geregeld bijgehouden en 
vervangen. Vervolgens zou er nog een kreet 
op kunnen stan, bijvoorbeeld '30 BLINDER!'
De plaatsing van het hufterproof bord 
wordt wel beging 2004. En natuurlijk zijn 
de genoteerde kentekens van de notoire 
overtreders altijd bijzonder welkom. Dus als 
je daar op let en die verzamelt en aan ons 
doorgeeft; heel graag!

Op woansdei 9 jannewarris kin elk 
syn krystbeam nei it skoalplein brin-
ge. De gemeente hellet de beammen 
om 16.00 oere op en skoalle kryt foar 
elke krystbeam 50 cint. Elk bern kryt 
in lot en in sinasappel en makket 
kâns op in moaie priis. 

De beammen graach sunder pot, net 
of pûde oanleverje. De beammen 
wurde fersnippert en brûkt foar it 
iepenbiere grien. 
Mocht it no net slagje om de beam 
nei it skoalplein te bringen, dan mei 
de beam woansdeis ek op de stoep 
set wurde. Om 14.00 is der dan in 
ploechje bern dat de krystbeammen 
mei skelters en kroaden nei it skoal-
plein bringe kin.

Alfêst bedankt nammens de Alder-
kommisje fan De Stjelp  M

Krystbeam ynsamling  Best getest

Gjin Baarder Bollen

Ek dit jier is de Baarder Appelsap as 
bêste út de test kaam.
Mei 95 punten fersloech dit hearlike 
sapke alle oare appelsappen út Fryslân.
Neffens it komité fan priuwers wienen 
de appels rûn fan smaak, lekker fris en 
fruitich mei in goeie Baarder neismaak. 
Fierders is der sjoen nei de priis - 
kwaliteit ferhâlding en it plukproses. 
Dit alles byelkoar makke dat de Baarder 
Appelsap der mei kop en skouders 
boppe út stuts.  
We hoopje takom jier wér op sa'n goeie 
rispinge!  M

Bêste Baarders,
Dit jier mei de krystdagen gjin Baarder Bol op tafel. 
Mar it goeie nijs is dat de ferkeap fan dizze hearlike bol 
foar de peaskedagen wêze sil. Yn april komme we by jim 
del en hoopje we wér op in protte ôfname. Oant dan!
Alderkommisje  Jenaplanskoalle De Stjelp   M
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december 2005
Geen Baarder Kat...
december 2005

Met erwtensoep en Baarderburg - Opgave vóór 21december 2018
M  Van 2 t/m 22 januari 2019 zijn wij gesloten M  

december 2006
REDACTIONEEL
(gedeelte)
Hallo Baarders!
Wat vliegt de tijd toch snel voorbij; 
dit is alweer het laatste nummer van 
de dorpskrant in 2006. En ook in het 
nieuwe jaar gaan we enthousiast door 
om jullie het (club)nieuws van Baard te 
brengen. Normaal houdt De Baarder Kat 
zich niet met politiek bezig, maar dit keer 
maken we een uitzondering: de verkie-
zingen van 22 november liggen immers 
nog vers in het geheugen.....
Hieronder kunnen we jullie de totaal-
uitslag van stembureau Baard e.o. 
geven, met daarnaast die van onze hele 
gemeente (voor wat het waard is):
                   
 Baard  Littenseradiel
PvdA  29,8% 23,5%
CDA   21,1%  34,2%
SP  20,1%  15,7%
VVD      13,3%  11,6%
Groenlinks 6,5%   4,9%
PVV(Wilders) 3,4% 2,7%

ChristenUnie 2,5%  4,2%
PvdDieren  1,7%   1,3%
D66 0,8% 1,3%
Lijst 5 Fortuyn 0,6% 0,1%
Opkomst 87,1% 86,8%

Van de ruim zeshonderd opgeroepen 
stemgerechtigden in dit kiesdistrict 
kwamen er 527 stemmen. Zou dit wat 
- lagere - opkomstpercentage-dan-ver-
wacht in Baard toch met slagangst te 
maken hebben?
Want ergens op de Harmen Sytstrawei 
schijnen nog wat van deze dakloze 
reptielen rond te zwerven.......
Prettige bijkomstigheid is dat er in één 
van de tuinen in deze straat een op-
vangcentrum van formaat voor dakloze 
tuinslangen is verschenen. Daar zullen 
ze wel naar toe zijn gegaan. Is dit dan 
geen prachtig voorbeeld van meerdere 
vliegen in één klap vangen? Of moe-
ten ze toch maar liever in de zak van 
Sinterklaas?

P.A.

Wegens succes geprolongeerd:

1 januari - 14.00 uur
Nieuwjaarsduik

Nei alle gedachten hawwe se elkoar 
foar it earst yn de galery fan omke 
Hindrik troff en: Saskia van Uylenburgh 
(1612-1642) en Rembrandt Harmens-
zoon van Rhijn (1606-1669). It lei net 
yn 'e reden dat dizze twa minsken in 
stel wurde soene. Saskia kaam ommers 
út in begoedige famylje. Har heit hie 
sels boargemaster fan Ljouwert west, 
wylst Rembrandt mar in keunstner wie. 
Mar dêr tocht Saskia blykber oars oer.
Soe de fûnk yn 'e winkel fan Hindrik 
van Uylenburgh daliks oerslein wêze? 
Rembrandt wie dêr gauris te fi nen om 
saken te dwaan. De keunsthanler holp 
Rembrandt nammentlik oan mannich 
opdracht en wist syn wurk foar hege 
prizen te ferkeapjen.

Op 22 juny 1634 troude Rembrandt 
mei Saskia. Foar it tsjerklik houlik 
teach it pear spesjaal nei Sint Anne 
dêr't Saskia wenne. Der brekt in drege 
tiid oan. Fan de fj ouwer bern bliuwt 
allinnich it jonkje Titus libben. It leed 
is dan noch net foarby.
Saskia is noch mar 29 jier âld as se 
ferstjert, wierskynlik oan TBC. De frou 
dy't sa faak fi gurearret yn it wurk fan 
Rembrandt wurdt begroeven yn de 
Alde Tsjerke fan Amsterdam.

Uit: Scheurkalender LF 2018 - GvdM

CULTUURBARBAARDRembrandt syn leafde
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Heel Baard bakt

  eze keer geen zoete taart maar een taart van kool. Rodekool heeft meer 
in zijn mars dan je denkt. Dit recept is een chique variant op een doorde-
weekse maaltijd. Deze maand verwerken we deze typische wintergroente 
in een hartige taart met appel en spekblokjes. Prachtig voor bij een kerst-
diner.

Rodekooltaart
met appelen en spek

D En zo maak je hem:
HET DEEG  Doe de boter 
met het water in een steelpan 
en verwarm op het vuur tot 
de boter gesmolten is.
Doe de bloem en het zout 
in de mengkom van een 
keukenmachine of kom. Roer 
er de gesmolten boter door. 
Kneed tot een elastisch deeg 
met de keukenmachine of 
met de hand.

Verpak het deeg in 
vershoudfolie en laat het 
minstens een uur rusten 

in de koelkast.
Verwarm de oven voor tot 
175 °C.
DE VULLING  Smelt een 
klont boter in een ruime pan. 
Pel de uien en snijd ze in fijne 
ringen. Stoof ze in de boter. 
Rasp er de rodekool bij. 
Maak het jezelf gemakkelijk 
en gebruik een mandoline of 
een keukenmachine. Voeg de 
rode wijn toe. Zet het deksel 
even op de pan.
Vul intussen een thee-ei met 
verse tijm, laurier, kruidna-
gel en jeneverbessen. Leg de 
kruidenmix in de pan. Je kunt 
het er ook los in doen, maar 
vis het er dan later wel weer 
uit.
Doe er de bruine suiker en 
een scheutje rode wijnazijn 
bij.
Schil de appelen. Rasp ze met 
een grove rasp bij de rode-
kool. Doe de deksel terug op 
de pan.
Bak de spekjes in een pan met 
wat boter.
DE TAART  Vet de taart-
vorm in met boter en bestuif 
met bloem.

Haal het deeg uit de koelkast. 
Rol het deeg uit met een 
deegrol.
Leg het deeg in de vorm en 
duw de randen goed aan. 
Haal overtollig deeg weg. Dit 
gebruiken we later als deksel 
op de taart.
Doe de gebakken spekblok-
jes bij de rodekool. Haal het 
thee-ei met kruiden uit de 
pot.
Breng eventueel op smaak 
met wat zout.
Schep de rodekoolvulling in 
de taartvorm met het deeg.
Rol het resterende deeg uit 
en leg het als deksel op de 
vulling. Druk de randen aan 
met een vork.
Maak met een scherp mesje 
of vork kleine insnijdingen in 
de bovenkant van de taart. Zo 
kan er tijdens het bakken wat 
stoom ontsnappen.
Klop de eierdooier los met 
een scheutje melk. Bestrijk 
er de bovenkant van de taart 
mee.
Bak de taart 40 minuten in de 
voorverwarmde oven.
Heerlijk met een eenvoudige 
groene salade

Lekker ite! M

Nodig voor 4 personen:
J boter
J een scheutje melk
J 110 ml water
J 400 gr bloem 
J 2 blaadjes laurier 
J 50 gr bruine suiker
J zout

J paar takjes tijm
J 3 kruidnagels
J een scheutje (rode) wijnazijn
J 3 uien 
J ¼ rodekool 
J 10 jeneverbessen 
J 2 appels
J 1 dl rode wijn

J 400 gr spek
J 1 eierdooier
J eventueel een thee-ei (van 

roestvrij staal)
J een grove rasp
J een taartvorm (diameter 

ongeveer 20 cm)
J een deegrol
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We mogen dit jaar toch wel 
het jaar van de grote veran-
dering noemen. Op 1 januari 
2018 ging Baard samen met 
nog 9 dorpen over van het 
“smûke” Littenseradiel naar de 
grote gemeente Leeuwarden.                        
Om afscheid te nemen van 
Littenseradiel was de prach-
tige voorstelling  Greide-
hert gemaakt naar een idee 
van Wybo Smids en Tjerk 
Kooistra. De voorstelling 
was op verschillende dagen 
in december te zien in de 
Helling in Winsum. Bezoe-
kers zagen een speciale film 
over Littenseradiel, over het 
landschap, de mensen en het 
verenigingsleven. Tegelijker-
tijd speelde er een live orkest 
dat bestond uit muzikanten en 
korpsen uit Littenseradiel. 

De voorstelling liet mooi 
zien wat het platteland van 
Littenseradiel zo gewoon en 
tegelijk zo bijzonder maakt en 
maakte bij veel toeschouwers 
toch de nodige emoties los. 
Als afscheid van Littenseradiel 
werd ook bij alle inwoners het 
boek Dossier Littenseradiel, 
de cd Greidehert en een setje 

kaarten bezorgd. Al met al 
een waardig afscheid.         

Op 13 december was het 
bestuur van Dorpsbelang uit-
genodigd om kennis te maken 
met de gemeente Leeuwar-
den. Er werd op deze avond 
informatie gegeven over hoe 
de gemeente Leeuwarden 
samenwerkt met dorpen en 
wijken, het z.g. Gebiedsge-
richt Werken; ook was er een 
rondleiding in het stadhuis
Het nieuwe jaar begon op een 
zeer speciale manier. Voor 

het eerst werd er in Baard een 
nieuwjaarduik georganiseerd. 
Een flinke groep mannen 
en vrouwen trotseerden het 
koude water voor een frisse 
duik, aangemoedigd door het 
publiek vanaf het terras van 
het dorpshuis.                                      

Het jaar 2018 was hiermee 

ingeluid. 2018, het jaar van 
culturele hoofdstad Leeu-
warden met groots opge-
zette evenementen zoals de 
opening op 27 januari, de 
Reuzen en de Stormruiter. 
Ook in dorpen rondom Baard 
waren verschillende kleinere, 
maar vaak niet minder mooie 
voorstellingen, te zien. 
Met het thema “Mienskip” 
van dit culturele jaar, zijn 
we weer terug in Baard, 
waar we in ons kleine dorp 
op allerlei manieren in-
houd geven aan dit begrip.                                                                                                         

Ik noem de Merke met het 
thema “op de boerderie” 
op 7, 8 en 9 juni, met als 
hoogtepunt de wijkopdracht 
die resulteerde in een mooi 
schouwspel op zaterdag met 
boeren, boerinnen, schapen, 
geiten, paarden en trekkers op 
de Kamp; de Zomerfair met 
het kampioenschap Palingro-

ken op 7 juli die veel publiek 
trok, de kaatswedstrijden, 
de activiteiten georganiseerd 
door de activiteitencommis-
sie en de toneelvereniging 
die samen met Jorwerd weer 
een toneelstuk op de plan-
ken bracht. Daar komen 
nog bij de kaartavonden, de 
wekelijkse biljartclub en de 
activiteiten die het Kobus en 
Aggie organiseerden. Ook is 
er nu een groencommissie 
voor het onderhoud van het 
Dekemaland en het groen 
rondom het monument en er 
werden weer fleurige bloem-
bakken bij de in de ingangen 
van het dorp geplaatst. Hulde 
aan alle bestuursleden en 
vrijwilligers die deze activi-
teiten in ons kleine dorp elke 
keer weer mogelijk maken.                                                                                                                                           

Het is te hopen dat de re-
gelgeving van de gemeente 
Leeuwarden de evenementen 
niet in de weg staat. Want 
ja, er zijn toch wel dingen 
veranderd. De leges voor 
vergunningen zijn in de 
gemeente Leeuwarden hoger, 
de regelgeving bij festiviteiten 
is afgestemd op de stad en het 
dorpshuis krijgt te maken met 
vergunningen voor het terras, 
geluidsmeting en moet inves-

teren in een ventilatiesysteem.                                                                                                                               

Wat ook veranderd is, is 
het subsidiebeleid. Kregen 
sport- en culturele vereni-
gingen in Littenseradiel zelf 
hun subsidie, in de gemeente 
Leeuwarden krijgt Dorpsbe-
lang een dorpsbudget. Het 
dorpsbudget is afhankelijk 
van het aantal inwoners 
en zal voor Baard rond de 
€ 5200,- zijn. Om tot een 
goede verdeling van het geld 
te komen, is er afgelopen jaar 
twee keer overleg geweest met 
de verenigingen die eerder 
subsidie kregen. Samen 
met de verenigingen heeft 
Dorpsbelang geïnventariseerd 
wat de gevolgen zijn van het 
wegvallen van de subsidie en 
welk bedrag uit het dorps-
budget dit zou kunnen com-
penseren. Daarnaast moet in 
beeld worden gebracht welke 
investeringen de komende 
jaren gedaan moeten om 
de leefbaarheid in Baard te 
verhogen. Dit vraagt om een 
lange termijn visie. 
Wat op kortere termijn 
gerealiseerd zal worden is de 
nieuwe brug. In maart was er 
een inloopmiddag en -avond, 
waar vier verschillende vari-
anten voor de nieuwe brug op 

aanschouwelijke wijze werden 
gepresenteerd. Veel belang-
stellenden hebben gebruik 
gemaakt van deze inloop 
en bijna iedereen sprak zijn 
voorkeur uit voor een stalen 
ophaalbrug met historische 
vormgeving. De provincie 
heeft ook met deze variant 
ingestemd. Nu moet er nog 
een programma van eisen en 
een voorlopig schetsontwerp 
opgesteld worden. Hierbij 
wordt ook de brugcommissie 
betrokken. Het dorp wordt 
natuurlijk op de hoogte 
gehouden en waarschijnlijk 
wordt het resultaat begin 2019 
gepresenteerd. Dank voor het 
vele werk dat de brugcom-
missie al heeft gedaan en we 
hopen dat in 2020 met de 
bouw van de nieuwe brug kan 
worden begonnen.                                                                                   
Het bestuur van Dorpsbelang 
vergaderde het afgelopen 
verenigingsjaar acht keer. 
Ook waren er twee bijeen-
komsten met verenigingen en 
een tussenbijeenkomst met de 
leden. Twee zaken, die al een 
tijdje waren blijven liggen, 
heeft het bestuur dit jaar ook 
opgepakt: het ordenen van 
het archief van Dorpsbelang 
en het werven van nieuwe 
leden. Dat laatste heeft als 

Jaarverslag Dorpsbelang Baard 2017-2018
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resultaat dat wij 10 nieuwe 
leden kunnen begroeten: 
welkom! Ook werd er dit jaar 
opnieuw een AED-cursus 
georganiseerd, waaraan tien 
dorpsgenoten deelnamen.                                                                                                                                       
                                      
Op 26 april mocht het bestuur 
een delegatie van de gemeente 
Leeuwarden ontvangen voor 
een “dorpskuier”. Tijdens deze 
wandeling zijn verschillende 
praktische zaken aan de orde 
geweest o.a. het onderhoud 
van het groen, het legen 
van de afvalbakken en het 
parkeren bij de trailerhelling; 
ook kreeg de delegatie een 
rondleiding door de school.                                                                                                        

Op 7 juni kon het welkomst-
geschenk van de voormalige 
dorpen van Littenseradiel, 
verenigd in Nij Baarderadiel, 
aan Burgemeester Crone 
van de gemeente Leeuwar-
den worden aangeboden. 
Het geschenk, een prachtig 
viltwerk gemaakt door Truus 
Huijbregts uit Baard, heeft een 
mooi plekje gekregen in het 
gemeentehuis. Bij de overhan-
diging waren kinderen van 
zes basisscholen betrokken. 
De kinderen waren ook al 
ingeschakeld bij het ontstaan 
van het kunst-viltproject 

genaamd “Leeuwarden 
krijgt veel moois cadeau”.                                                                                                                                         
                                           
Op 1 januari 2018 had Baard 
186 inwoners. Dit jaar werden 
er twee baby’s geboren: op 18 
januari Vince, zoon van Hylke 
en Nynke Hempenius en op 
2 februari Elske 
Marijke, dochter 
van Jelger Valk en 
Yda Aalbers. Ver-
huisd zijn Sjoukje 
de Glee, Durk en 
Famke Hoogma, 
Lieuwe Wind en Femke Hul-
zinga met hun zoon Bauke, 
Suzanne Stoop en Merie 
Koldijk. Nieuwe Baarders 
zijn Marco en Wilma Bruines 
en Gilbert Valk en Nynke 
Nijholt, met dochter Femke.                                                                                                                                           
                                            
Tenslotte nog een paar 
gebeurtenissen van dit jaar. 
Minder leuk was natuurlijk de 
brand in de oud papiercon-
tainer. Helaas is de oorzaak 
van de brand nooit achter-
haald. Verheugend waren de 
opbrengst van de oogstdag op 
29 september met 94 vijf liter 
pakken Baarder appelsap, de 
presentatie van het boek over 
Jacob Kooistra, de doorkomst 
in Baard van Maarten van der 
Weide tijdens zijn trainings-

tocht en het feit dat er dit jaar 
twee nieuwe huizen bij zijn 
gekomen.

Eindigen wil ik met een 
felicitatie aan de redactie van 
de Baarder Kat die dit jaar 
20 jaar bestaat. In dit jubile-

umjaar kunnen 
we in elke editie 
stukjes lezen 
uit het archief, 
werd als jubile-
umcadeau het 
boekje “Katte-

brokjes” samengesteld 
en werd er een linodruk 
gemaakt voor alle inwoners.                                                           
De Baarder Kat is in de loop 
van de jaren een onmisbare 
bron geworden om iedereen 
op de hoogte te houden van 
het nieuws in ons dorp en ziet 
er elke keer qua uitvoering 
weer prachtig uit. Ook is het 
een mooi naslagwerk voor de 
secretaresse van Dorpsbelang 
voor het schrijven van een 
jaarverslag! We hopen dat 
de Baarder Kat nog lang zal 
blijven bestaan en zo een bij-
drage levert aan de “mienskip” 
in ons dorp, zodat we met 
gepaste trots kunnen blijven 
zeggen: Baard, tige grien, tige 
smûk, tige Baard! 
M

december 2007 
AANKONDIGING 10 JAAR BAARDER KAT

Verslag Jaarvergadering Dorpsbelang 
op 8 november 2018

Om tien minuten over acht 
kon voorzitter Aukje Berg-
werff 30 aanwezigen welkom 
heten. Een speciaal welkom is 
er voor wethouder Hilde Tj-
eerdema, dorpenmanager Jitse 
de Vries en vertegenwoordi-
gers van de gemeenteraad van 
CDA en PAL/Groen Links. 
Wethouder Tjeerdema en 
dorpenmanager Jitse de Vries 
stellen zich aan de aanwezigen 
voor. De laatste vertelt kort 
iets over zijn functie als aan-
speekpunt voor het dorp. 

Bij het punt mededelingen 
komt als eerste de notitie 
op de ‘Kaart van Baard’ van 
AED-gediplomeerden aan 
de orde. Er kunnen enkele 
namen toegevoegd worden.  
            
Hierna de vraag of er belang-
stelling is voor een lezing over 
het boek dat Siebe Sonnema 
maakte over het leven en werk 
van Jacob Kooistra. Vanuit 
de zaal blijkt dat hiervoor 
belangstelling is. We zullen 
proberen dit in februari/maart 
volgend jaar te organiseren. 

De notulen van de algemene 
ledenvergadering van novem-
ber 2017 en van de tussenbij-
eenkomst zijn via de mail aan 
de leden toegezonden. Na een 
kleine wijziging worden beide 
goedgekeurd. Na deze versla-
gen komt de secretaris aan het 
woord voor het voorlezen van 
het jaarverslag.  Dit uitgebrei-
de verslag laat zien dat er veel 
gebeurd is afgelopen jaar.  

Bij het financieel verslag 
merkt de penningmeester op 
dat de nota’s voor de contribu-
tie dit jaar wat laat verstuurd 

zijn; ook heeft het oud papier 
wat minder opgebracht. Deze 
opbrengst zal waarschijnlijk 
in de komende jaren nog min-
der zijn omdat de gemeente 
Leeuwarden minder subsidie 
voor het oud papier betaalt. 
Wanneer we de inkomsten 
en uitgaven van Dorpsbelang 
bekijken, blijkt dat het een 
duur jaar is geweest. Dit komt 
omdat er een aantal eenma-
lige uitgaven zijn geweest 
zoals een AED-cursus en een 
gift voor het jubileum van de 
Baarder Kat. De financiën zijn 
gecontroleerd door de kas-
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commissie en deze heeft alles 
prima in orde  bevonden. 

Dan een nieuw punt op de 
agenda van Dorpsbelang: de 
besteding van het dorpsbud-
get van de gemeente Leeuwar-
den. Na twee vergaderingen 
met de verenigingen is de 
volgende verdeling van het 
bedrag van € 5100,- tot stand 
gekomen. 
Dorpsbelang: € 1000,- , 
Kaatsvereniging en IJsvereni-
ging: € 2100,- (voor onder-
houd veld, training jeugd en 
reservering voor maaier), 
Speeltuin It Hofke:  € 1000,- 
(voor vervangen speeltoestel) 
en toneelvereniging In goed 
Begjin € 1000,- (voor extra 
spotjes en lampen). 
Aangemerkt moet worden 
dat per jaar de verdeling 
wordt bekeken en deze niet 
structureel is. De vergadering 
stemt in met de voorgestelde 
verdeling. Naar aanleiding 
van een opmerking ontkent 
wethouder Tjeerdema dat het 
dorpsbudget van de gemeen-
te Leeuwarden de komende 
jaren afgebouwd zou worden. 

In de pauze kan weer geraden 

worden op het gewicht van 
het oud papier. Winnaar van 
de oranjekoek is Hedwich 
Stienstra die het dichtst bij het 
totaalgewicht zat. Hierna wor-
den er twee aandelen van de 
Stichting Dorpshuis uitgeloot.

Dan volgt punt 14 van de 
agenda: verslag commis-
sies. Op verzoek komt voor 
coöperatie Grieneko Ro-
nald van Giessen eerst aan 
het woord met een aantal 
mededelingen. Grieneko heeft 
kort geleden participaties 
voor zonnepanelen aan het 
dorpshuis en bijbehorende 
woonhuis geschonken, ook 
zijn er duurzame bekers aan 
het dorpshuis cadeau gedaan. 
Vanuit Grieneko is er voor 
duurzame doelen  ongeveer 
€ 1500 á € 1600 euro be-
schikbaar voor Baard, Huins/
Leons, en Littens. Verder 
werkt Grieneko mee aan een 
duurzaamheidsplan van de 
gemeente Leeuwarden en de 
pilot ‘gasloos’.

Voor de brugcommissie doet 
hierna Ger Luyben verslag. 
Kort geleden hebben alle 
dorpsbewoners de nieuws-

brief over de stand van zaken 
gekregen. De brugcommissie 
heeft overleg gehad met de 
Gemeente en de Provincie 
over het programma van 
eisen dat nu opgesteld wordt. 
Op verzoek van de commis-
sie wordt waarschijnlijk de 
verlichting aangepast en komt 
er maar één slagboom. Nog 
een paar punten: fietsers op 
het fietspad krijgen voorrang 
op de auto’s en er komt geen 
belemmering qua tonnage en 
hoogte. Verwacht wordt dat in 
het eerste kwartaal van 2019 
het voorlopige programma 
klaar is en er weer een inloop 
zal zijn met presentatie van de 
plannen.

Marijn Meijberg van de 
speeltuincommissie vertelt 
dat de speeltuin voor een 
deel op grond van de Kerk 
en voor een deel op grond 
van de Gemeente ligt. De 
gemeente Leeuwarden is 
bezig om een en ander uit te 
zoeken. Na inspectie zijn een 
aantal toestellen afgekeurd 
en weggehaald. Er wordt mo-
menteel gekeken naar aan de 
aanschaf van een nieuw groot 
speeltoestel. Het beleid van de 

gemeente is om het beheer 
van de toestellen over te 
nemen. De speeltuincom-
missie blijft wel bestaan.                                                                                                                                         
                                              
Van de merkecommissie 
zijn geen leden aanwezig 
om verslag te doen.                                                                      

Helena Jutte van de acti-
viteitencommissie meldt 
dat ze van plan zijn om 
één keer per maand een 
activiteit voor kinderen en 
één voor volwassenen te 
organiseren. De eerstvol-
gende activiteit is de bingo 
op 24 november.

Hierna volgt verslag van 
de Stichting Dorpshuis. 
Albert Bosscha vertelt dat 
bij de gemeente Leeu-
warden het dorpshuis 
aan verschillende nieuwe 
regels moet voldoen. Zo 
zal de ventilatie moeten 
worden bekeken, er een 
hek worden geplaatst om 
de afvalcontainers en volgt 
er nog een keuring van de 
elektriciteit. Jaarlijks is er 
een gemeentelijk budget 
voor het dorpshuis.  Albert 
merkt op dat de stank-

overlast over is 
nadat de riolering 
aangepakt is. 

In de rondvraag komen 
het verpauperde pand 
aan de Faldenserwei, het 
scheiden van plastic afval 
en het plaatsen van een 
snelheidssmiley aan de 
orde, waarna de voorzitter 
om 22.30 uur de vergade-
ring sluit en de aanwezigen 
uitnodigt voor een drankje 
onder in het café.

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

december 2011
WEET U HET NOG? 
Voorheen mocht er nog fikkie 
gestookt worden tijdens oud 
en nieuw op de parkeerplaats 
aan de Dekemawei, dat is per 
ingang van dec 2009 niet 
meer mogelijk. De brandbult is 
vanaf nu verleden tijd.

De grieptijd is weer aangebro-
ken, maar toen hingen er ook 
al vreemde virussen in de lucht, 
dit jaar was het de Mexicaanse 
griep, grote vraag van toen, wie 
gaan we prikken?

De kinderen van de Stjelp 
hebben samen met Truus 
Huijbregts de kat een kleurtje 
gegeven na aanleiding van de 
dag van het vilt. Het oranje jasje 
stond hem goed!

In 2011 is De AED geïntrodu-
ceerd, nog even ter herinnering, 
de AED hangt aan de voorma-
lige kosterswoning bij de kerk. 
Gelukkig is deze tot nu toe niet 
nodig geweest.
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BijenFlinterLint

Freed 28 septimber wie in minne dei 
foar it BijenFlinterLint. 
Moarns seagen wy dat de ynsiedde 
bermen tusken Tsjeintgum en Lucht 
en Veld kompleet keal meand wiene. 
Letter die bliken dat itselde jildt foar 
de bermen tusken Lucht en Veld en 
Jorwert, by it Hoxwiersterbinnenpaed 
lâns en ek by it paad fan de Hegedyk 
nei de Swette del. De bermen wienen 
noch prachtig moai yn ‘e bloei, de 
wiete neisimmer hat in skitterende 
twadde bloei jûn. Ik telde de deis 
derfoar noch wol 10 - 12 ferskillende 
bloeiende blommen….. 
Om te gûlen, sa alderferskuorrendst 
slim. Safolle bern by belutsen, safolle 
partikulier jild fergriemd, safolle ener-
zy en tiid ferlern. 

De ôfdieling Grien fan de gemeente 
Ljouwert fûn it ek spitich, it hie net 
de bedoeling west. It leanbedriuw, dat 
letterlik alles ien kear yn it jier meant, 
hat der gjin each foar hân. 
Moraal fan it ferhaal: takom maaitiid 
op nij besykje safolle mooglik bermen 
yn te siedzjen, en dan noch better be-
skermje tsjin masines, net allinne mei 
buordsjes, mar ek mei linten ensafuo-
rthinne. 
Underwilens hat de Grienôfdieling 
fan de gemeente Ljouwert witten litte 
graach mei bewenners yn petear te 
gean oer it grienbelied. Wy binne fan 
doel yn it winterskoft trije jûnen te or-
ganisearjen yn Weidum, Easterlittens 
en Mantgum, al of net yn gearwurking 
mei de ferskate Doarpsbelangen. Jo 
binne fansels tige wolkom!!!

Anna Christien Piebenga, BFL Nij 
Baarderadiel  M

(Keal is neat) Rûch is it 
nije moai

In Baard hebben we de ingezaaide 
stukken gelukkig kunnen redden 
voor het maaien ervan, op het stuk 
aan de Faldenserwei (rechterzijde) 
na. We hebben het tijdig afgezet met 
lint. Zoals in het ingezonden stuk is 
te lezen weet de gemeente ervan en 
hopelijk is het volgend seizoen niet 
meer nodig, om het met plastic lint te 
markeren. Het duurt niet alleen jaren 
om de ‘oorspronkelijke’ bermen terug 
te hebben maar ook de samenwerking 
met de gemeente heeft tijd nodig. 
Ondertussen wil ik iedereen wijzen, 
vooral degenen die niet vaak wandelen, 
op ons prachtige landje aan de overkant 
van het café. Aanvankelijk leek het 
erop dat door de extreem droge zomer 
het zaaiwerk voor niks was geweest. 
Maar als je nu kijkt, bloeit het nog 
steeds rijkelijk (half november). Zo zijn 
er zonnebloemen, goudsbloemen, 
klaprozen , Phacelia, Borage en nog 
vele andere soorten te zien. Voor de 
niet wandelaars nog wat foto’s. Zo kan 
iedereen nog even nagenieten van wat 
de natuur ons laat zien.

Esther de Croon M
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december 2013
Serious request
Op zaterdag 14 december staat 
de oudercommissie van school op 
de Maretakmerk in Baard. We ver-
kopen vogeltaarten voor het goe-
de doel. De opbrengst brengen de 
schoolkinderen naar het glazen 
huis in Leeuwarden. Het geld 
wordt besteed om wereldwijd 
kindersterfte door diarree tegen 
te gaan. Dus koop die vogeltaar-
ten en “clean this shit up”
Oudercommissie De Stjelp

december 2013
Verkeerscommissie
De verkeerscommissie is 
begonnen met het gedeelte-
lijk uitwerken van het plan, wat 
tijdens de tuskengearkomste is 
gepresenteerd. Op een aantal 
gevaarlijke punten in Baard zullen 
“waarschuwingskatten” geplaatst 
worden. Deze katten zullen met 
behulp van de schoolkinderen 
geverfd worden. De politie heeft 
toegezegd om samen met de 
kinderen hier aandacht aan te 
geven. 

WetensBaardigheden
Gysbert 

Japicxhûs
Kinst net Frysk skriuwe, mar wolst wol in berte-
kaartsje yn it Frysk? In moai brulloftsliet? Of krekt in 
routetekst? Dan kinst telâne by it Gysbert Japicxhûs 
yn Boalsert. Yn dit bertehûs fan Gysbert Japicx 
(1603-1666) sit in taal-, tekst- en museumwinkel 
dêr't Fryske teksten besteld wurde kinne foar hokker 
gelegenheid dan ek.
Gysbert wie in Boalserter ûnderwizer dy't yn de 
santjinde iuw op eigen manneboet in folslein Fryske 
stavering betocht. Yn de geast fan him wurde dêr no 
allerhanne taalaktiviteiten organisearre: Taalsinjaal, 
mei syn twatalige placemats, in útstalling oer it lib-
ben en it wurk fan Gysbert en der is sels allerhanne 
info te finen oer oare minderheidstalen yn Europa.
Yn 1997 iepene drs. Aad Nuis, doedestiids steatssikta-
ris fan Kultuer, dizze Fryske ambassade, foar in part 
yn it Frysk.

Uit: Scheurkalender LF 2018 - GvdM

ZATERDAG 26 JANUARI
CAFÉ BAARD - BAARD
AANVANG 21.30 UUR • ZAAL OPEN 21.00 UUR

TOEGANGSPRIJS: € 12,50 • LEDEN BILJARTCLUB EN 
ALLE INWONERS VAN BAARD GRATIS TOEGANG

Het optreden van de band Big Mack maakt deel uit van de feestavond die 
georganiseerd wordt door de Baarder biljartclub ter ere van haar 35-jarig jubileum. 

De biljartclub nodigt alle inwoners van Baard van harte uit om dit heugelijke feit samen 
te vieren op de bovenzaal van Café Baard, op zaterdagavond 26 januari 2019.

BIG 
MACK

+ NO SUPPORT ACT
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december 2016
- De tweede jeugdsoos van eind okto-

ber smaakt naar meer.
- De "Golden Oldies Vinyl Party" : de 

avond was veel te kort om alle ver-
zoekjes te kunnen draaien.

- Met de terugkomst van het tuimelrek 
is de speeltuin weer compleet.

- We wanen ons in Afrikaanse sferen 
door het levendige reisverslag van 
Joop en José.

- De familie Stremler biedt een 
interessant kijkje in hun biologisch 
melkveebedrijf.

December 2017
- Het recept van Esther voor een heer-

lijke kersttulband....voor herhaling 
vatbaar.

- Met de schoolkinderen van Baard, 
Winsum, Itens en Wommels heeft 
Wiebe Kaspers een prachtige Friese 
popsong gemaakt over de grutto: 
Nim my mei dy mei.

- Omdat de Vereniging Dorpsbelang 
Baard 110 jaar bestaat is er een fees-
telijke jaarvergadering op 9 novem-
ber 2017 met iets lekkers bij de koffie 
en voor iedereen een attentie.

- Een up-date over het kunst-viltpro-
ject "Leeuwarden krijgt veel moois 
cadeau" van Truus Huijbregts met de 
basisschoolleerlingen van "de tien 
dorpen".

26 januari
groot feest voor
heel Baard

Het zal menigeen niet ontgaan 
zijn, maar het grote klim- en 
glijtoestel is verdwenen uit de 
speeltuin.
Na jaren lange trouwe dienst 
kwam er toch een einde aan 
het gezichtsbepalende toestel 
in de speeltuin.
Op basis van nieuwe strengere 
regels van de gemeente Leeuwarden werd hij 
definitief afgekeurd en moest per direct verwij-
derd worden. Heel jammer, maar veiligheid in 
de speeltuin staat voorop!

Naast dit punt waren er nog meer aandachts-
punten, maar deze zijn samen met de gemeente 

op te lossen.
In de gemeente Leeuwarden 
gaan de zaken iets anders dan in 
Littenseradiel, we zijn hierover 
goed met elkaar in gesprek.

Het goede nieuws is, dat we 
op zoek kunnen gaan naar een 
nieuw speeltoestel om de speel-

tuin weer compleet te maken.
Met een aardige bijdrage van de gemeente 
Leeuwarden, dorpsbelang en eigen geld zijn we 
druk bezig een nieuw toestel te vinden.
Wat het gaat worden houden we nog even 
onder de pet, maar als dit project voltooid is 
kunnen we er weer heel wat jaren tegenaan.  M

Nieuws van de speeltuincommissie

Oprop 
Kaart fan Baard
Bêste Baarders,

Ek wy ûntkomme der net oan. Yn 
ferbân mei de wet op 'privacy' wolle 
wy jim it folgendje freegje:  ha jim der 
beswier tsjin dat jim namme en tille-
foannûmer op de kaart fan Baard komt 
te stean? Dan kin jim dat mei in mail 
oan ús troch te jaan. It foarnimmen 
is om yn maart 2019 in nije Kaart fan 
Baard út te bringen. 
Op dizze kaart sa as gewoanlik ek in 
list mei de bestjoeren en kommitees 
dy't warber yn ús doarp binne. Ek 
hjirfan wolle wy graach de aktuele ge-
gevens fan de gearstelling en de e-mail 
adressen. 

Dan noch wat oars. Op de kaart wolle 
we ek hartsjes sette by nammen fan 
minsken dy't ynset wurde kinne yn 
gefal fan need. 
Dizze minsken kinne reanimeare of it 
AED apparaat betsjinje. Fielsto hjirfoar 
en wolsto in hartsje by dyn namme? 
Dan hearre we dat graach!

Mail foar al dizze saken nei de baarder-
kat@gmail.com. Dan meitsje wy der 
wér in moaie en komplete kaart fan!

Redaksje Baarder Kat
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  Felix
Omdat it hjerst is 
It is no al goed trije jier dat ik elk fearns jier 
in stikje skriuw foar de Baarder Kat. Ik naam 
de pinne oer fan in betûft  en bekroand skriuwer 
en naam my foar net foar him ûnder te dwaan. 
Ik skreau dat ik: “Mei it ear oan 'e grûn en de 
noas yn 'e wyn ferslach dwaan sil fan wille en 
leed yn ús doarp. Ik sil de pleister wêze as it 
kin en it skearmes as it moat” Grutte wurden 
fansels, mar ja, jo begjinne krekt…
Sûnt dy tiid hat der fan alles west om oer te 
skriuwen. Der bart, ek yn in lytse mienskip 
as Baard geregeld ris wat wêr ’t in foech 
pinneman wol mei út ‘e fuotten kin en dat dan 
ek mar docht. Sa hawwe der de ôfrûne jierren 
ferskate saken oan de oarder west en sille der ek 
noch wol in protte komme, dat mist my net.
Mar wat no, as der ris in skoft sje neat oan ‘e 
hân is. As alles sa ’n bytsje sljochtweihinne 
trochgiet. De sinne komt op, en giet wer ûnder, 
nei moandei komt tiisdei, de bledsjes wurde 
brún en falle lykas oare jierren gewoan op ‘e 
grûn. Dan sit in stikjesskriuwer moai oanklaud. 
Foaral omdat hy him dan ynienen betinkt dat 
as der neat is om oer te skriuwen der ek neat 
ferkeard giet. En oarsom. En dat bringt him 
dan wer yn in wat nuodlike posysje. Fansels, hy 
soe skriuwe kinne oer Swarte Pyt, oer Brexit en 
oer Plestik Sop, mar dat binne allegearre saken 
dy ’t hjir by ús op ‘e pôle net bot spylje. Mei 
oare wurden; wat better it mei it doarp giet wat 
minder mei de stikjesskriuwerij. En oarsom.

Ik soe wol nea wer sa ’n stikje skriuwe wolle, 
dat is better foar elkenien.
En dochs… Is der dan hielendal gjin nijs? Jawis 
wol! Net yn ‘e buorren mar by minsken thús, 
sis mar eft er de foardoarren is der fan alles te 
rêden. Dêr wurde herten brutsen, en bonken. 
En ek wer makke. Dêr wurdt ôfskied naam 
en ferwolkomme, ôfk nypt en byspikere, foar 
it ljocht helle mar ek opromme.  Dêr wurdt it 
libben libbe. Allinne kin Felix dêr no krekt nèt 
oer skriuwe.
No ja, dizze iene kear dan, omdat it hjerst is. 
Ik tink efk es oan elkenien dy ’t it dreech hat. 
En oan elk dy ’t it foar de wyn giet. Dat alles 
mar te plak komme mei en elk syn gerak kriget. 
Omdat it hjerst is.
En dan hoopje ik stikem dat der fan ’t winter 
wer ris wat bart, net yn it mâle hear, mar 
gewoan, sa dat ik ek wer ris wat ha om oer te 
skriuwen. Dat moatte jimme my mar gunne.

Hebben we nog nieuws? 
Niet echt, het bestuur is 
al wat in de winterslaap 
gesukkeld. Nog wat 
vermeldingen op wedstrijd 
gebied dan? Ja er werd 
immers nog een wedstrijd 
gespeeld op 8 september. 
De ouder-kind partij werd 
toen gespeeld in Baard. 
Dat betekende dat we 
hierna echt op het einde 
van het kaatsseizoen op 
de Kamp waren gekomen. 
Een mooie partij waarbij 
jong en oud in het spier 
waren. Er deden 12 
parturen mee.
De prijzen werden als 
volgt verdeeld:

A-poule
1e Reinder Meulenaar/
Gerrit Meulenaar
2e Tjitte Reitsma/Boyd 
Prins

B-poule
1e Ale Reitsma/Rene Hasz
2e Anna de Roo/Nico de 
Roo

C-poule
1e Job van Denderen/
Jeroen van Denderen
2e Jurre Jepkema/Carin 
Reitsma

Op deze laatste kaatsdag 
worden traditie getrouw 
ook altijd de prijzen van 
het competitiekaatsen 
verdeeld.
Hier was de uitslag als 
volgt:
1e Ale Reitsma
2e Tjitte Reitsma
3e Berrit Jepkema
4e Job van Denderen
5e Anna de Roo

In december ontwaakt 
het kaatsbestuur weer 
en zal dan de nodige 
voorbereidingen treff en 
voor zomer 2019.

Wij wensen jullie een 
goede tijd toe, met waar 
mogelijk ijspret op de 
kamp.

het bestuur  M

Nieuws Keatsferiening 
Baard

De Brug-
commissie
Van het laatste overleg is verslag 
gedaan in de Ledenvergadering 
Dorpsbelang.

Kort:

De brugcommissie heeft overleg 
gehad met de Provincie en 
Gemeente over het Programma van 
eisen.

De provincie gaat dat verder 
uitwerken en doorrekenen.

Duurzaamheid is daarbij een extra 
aandachtspunt.

In het eerste kwartaal zal van deze 
uitwerking een gesprek zijn met de 
brugcommissie, waarna rond april 
2019 (als alles volgende  planning 
verloopt) weer een presentatie voor 
het dorp geregeld worden.

Jan Bijlsma   M
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Ik woon hier in december al weer 14 
jaar. Tot zeer groot genoegen ove-
rigens en met intrigerende mensen 
om mij heen. Dat geldt zeker voor de 
kordate dame drie huizen verderop. 
Een dame waarvan ik weet dat ze een 
uitgesproken mening heeft, sociaal 
bewogen is en vermoed dat ze veel 
kan vertellen over haar leven. Kort-
om, tijd voor een interview. Hoezo 
meertaligheid; tijdens het gesprek 
bedienen we ons van Frysk, Ne-
derlands en Liwadders door elkaar, 
omdat blijkt dat we beide een lange 
geschiedenis in die stad hebben.

Korte geschiedenis
Ik ben geboren op 18 februari 1935 
in Keulen. Door de oorlog heb ik 15 

jaar over de lagere school moeten 
doen. Daarna via de beroepsschool 
een boekhandels diploma gehaald. 
Mijn eerste baan was als verkoop-
ster van papier. In die moeilijke tijd 
kwamen Friese boeren op Duitse 
melkbedrijven werken om ons door 
de oorlog heen te helpen. Zo ook 
een stel uit Warga. In 1952 bezoek 
ik ze, samen met mijn moeder. Een 
kennis van hun laat ons dan per auto 
de provincie zien. Hij heet Wabe en 
woont in Baard. De vonk slaat ogen-
blikkelijk over. Na “briefverkering” 
volgt al snel een verloving. In 1954 
trouwen we en gaan in Baard wonen. 
Echter niet zoals we graag willen; 
noodgedwongen bij schoonmoeder 
in. Dat blijkt geen goede combina-

tie en is daarmee nog voorzichtig 
uitgedrukt...Margot stapt naar de 
burgemeester in Mantgum en krijgt 
het voor elkaar, een eigen huis. Daar 
wordt zoon Jos geboren. Echter 
Wabe wordt ontslagen bij Miedema 
in Winsum, in haar ogen te 
“achter de ellebogen” christelijk van 
kleur. 

Hallum, Leeuwarden
Ze willen hier niet blijven en ver-
trekken voor een aantal jaren naar 
Hallum. Wabe gaat leren en komt 
uiteindelijk terecht bij het provin-
ciaal elektriciteits bureau. (PEB) in 
Leeuwarden. Daar gaan ze in 1962 
ook wonen. 

Hier kom ik tot leven vertelt Margot. 
Leer autorijden en solliciteer als ver-
koopster bij banketbakkerij Salverda. 
Na gesteggel over het salaris is ze 
zeer duidelijk: Ïk ben ik en ik ben 
het waard, graag of niet!” Het wordt 
jarenlang graag. Tweede zoon Gerrit 
ziet het levenslicht. Echter de tien 
huizen, waaronder de hunne moeten 
plaats maken voor de Mediamarkt. 
Ze wachten de “oprotpremie” niet 
eens af en keren in 1983 terug naar 
Baard. Het huis dat ze kopen is een 
voormalige kleine supermarkt. Er 
volgt een grondige verbouwing en 
Margot is zeker niet van plan de 
winkel te heropenen. Ze blijft, net als 
Wabe,  in Leeuwarden werken. 

Actief en bewogen
Zeker, alhoewel ik nooit lid ben ge-
weest van een politieke partij. Wabe 
moest lid worden van de PvdA om 
een vaste aanstelling te krijgen. Maar 
in Baard heb ik het nodige gedaan 
door de jaren heen. Secretaresse 
dorpsbelang, bemoeienissen Stich-
ting dorpshuis, geld bijeengebracht 
voor het beeld van de Baarder Kat, 
medegestreden voor het behoud van 
de brievenbus, samen met Margje de 
soos opgericht en initiator van het 
enorme Simmer 2000 feest hier; in 
willekeurige volgorde.

Tige grien... 
Klopt, maar mijn gezondheid en 
leeftijd maken het niet gemakkelij-
ker. Door de ziekte van Kahler heb ik 
nu acht kuren achter de rug en moet 
nog een. Verplicht rusten is voor mij 
een hele toer. Daarom zijn bij mij 
de scherpe kantjes er wel van af. Ik 
geniet van elk moment en wil je wat 
dan moet je er zelf op uit. Dat doe ik 
onder andere middels het klaverjas-
sen hier en in Mantgum, meegaan 
met de seniorenbus Winsum en de 
club weduwen en weduwnaren.

Ik ben trots op zo’n buurvrouw.
Aart   M

In gesprek met…

Margot Wieringa-Andres
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de ontdekking dat er heel veel uilen in Baard 
zijn. De uilenballen die we hebben gevonden 
zijn helemaal uitgeplozen door de kinderen. 
Wat zijn er een ontdekkingen gedaan. De 
kinderen waren er helemaal vol van en zelfs 
de lampionnen voor Sint Maarten stonden in 
het teken van de uil. 

Naast dat we over uilen hebben gewerkt op 
het gebied van wereldoriëntatie, hebben de 
midden- en bovenbouw zich verdiept in 
natuurrampen. Er zijn prachtige werkstukken 
geschreven, vulkanen geschilderd en foto-pos-
ters over de watersnoodramp gemaakt. 

Deze periode hebben we op school ook af-
scheid moeten nemen van jullie dorpsgenoot 
Fred Pijlman. Binnen het onderwijsteam was 
Fred onze grote hulp op de scholen. Het onder-
houd, technische klussen, plein en tuin werden 
gedaan door Fred. Fred heeft  heel veel voor ons 
gedaan en we waren ontzettend blij met Fred. 
Helaas laat zijn knie het niet toe om dit werk 
voort te zetten. We gaan Fred zeker missen, 
maar gelukkig woont Fred dichtbij en zullen we 
hem vast nog wel eens terug zien op school. 

Door de afwezigheid van Fred bleven er al snel 
een aantal klussen liggen. Gelukkig blijken er 
meer handige Baarders te zijn en heeft  Ger 
Luijben inmiddels voor ons een boekenkast in 
elkaar gezet, het hek gemaakt en het kippenhok 
gesloopt. Wat mooi dat ook nu weer blijkt dat 
dorpsbewoners zo betrokken zijn bij de school 
en ons willen helpen. Bedankt Ger! 

Dit nummer van de Baarderkat zal rond 
december uitkomen. Het team en de kinde-
ren van De Stjelp wil iedereen een prachtige 
en gezellige decembermaand toewensen. Dit 
keer zonder Baarderbollen. Niet getreurd, we 
komen rond Pasen weer bij jullie langs met 
heerlijke broden!

Met vriendelijke groet, Jetske Hettinga    M

Oehoe!Beste lezer van de Baarder Kat, 

De school is in feeststemming! 
De school is versierd voor het grote 
Sinterklaasfeest. Iedereen is er klaar 
voor en wat hebben we er een zin in. 
Woensdag 5 december hopen we dat 
Sint en zijn Pieten langskomen om 
het Sinterklaasfeest samen met ons 
te vieren!

De school was sowieso al in een 
feeststemming, want we hebben een 
grote prijs gewonnen. We deden mee 
aan een ontwerpwedstrijd voor het 
plein en de tuin. En tot ons grote 
verbazing  hebben gewonnen! Van 
de 150 inzendingen was De Stjelp 
één van de tien winnaars.
Jantje Beton en IVN maken deze 
prijs mogelijk. Zij willen het buiten 
leren en spelen graag stimuleren. 
Met het gemaakte ontwerp willen 

we ervoor zorgen dat het plein en de 
tuin praktischer worden voor buiten-
lessen en dat er in de tuin gekookt 
kan worden. Met de prijs van 5000 
euro kunnen we dat vast realiseren! 
Een geweldig mooi bedrag wat we 
goed kunnen goed gebruiken, omdat 
we dit jaar gestart zijn met buiten-
lesdagen. Op deze dagen leren we 
met, over en in de natuur. Natuurlijk 
komen de wereldoriëntatie vakken 
aan de orde, maar ook rekenen 
en spelling kunnen prima in de 
buitenlucht geoefend worden. Nu we 
geld hebben om de tuin hier op in te 
richten, gaan we dit zeker nog vaker 
doen. We hopen de tuin rond april 
klaar te hebben, kom gerust eens 
even kijken!

We hebben nu twee buitenlesdagen 
georganiseerd. De laatste stond in 
het teken van uilen. We kwamen tot 

Nieuws van de Stjelp
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Eerst willen we melden dat Helena van 
der Wal de activiteitencommissie heeft 
verlaten. Wij danken Helena van der 
Wal voor haar inzet en de ideeën.
Wij verwelkomen Ida Aalbers in ons 
team. 

Nu even een korte terugblik:
In september hebben we een kin-
derdisco en een oudere disco ge-
daan. Voor de kinderen was het een 
spektakel wat is er gedanst en gespeeld 
met de ballonnen. Een groot succes al 
waren er maar 9 kinderen. We gaan 
het zeker nog eens doen.

Voor de oudere disco was de opkomst 
niet ze groot mede doordat Rein 

Tiedema 50 jaar werd (namens de 
activiteitencommissie nog van harte 
gefeliciteerd). Rein volgende keer 
maar bij de disco vieren!!!!
In oktober is er voor de jongeren een 
spelletjes middag geweest. Wat een 
feest, deze middag is er hard gewerkt 
aan de air hockey tafel. Er werd een 
complete wedstrijd gespeeld. Ook aan 
de voetbaltafel is hard gewerkt. Bij 
het bouwen is er een complete kerk 
gebouwd. Deze moest s ’avonds bij 
de pub quiz uiteraard goed bekeken 
worden door de papa’s en mama’s. Dit 
bouwen brengt ons tot bouwen dus 
we gaan een keer Baard bouwt Baard 
organiseren. Hou de Baarddata in de 
gaten!

En dan is het zover de pub quiz. Na 
een lange voorbereiding stroomt de 
bovenzaal vol iedereen vol spanning 
over wie gaat er winnen, en wat de 
vragen zijn. De vragen waren pittig. 
Jan Reitsma en Agnetha Jutte waren 
de gastheer en gastvrouw. Klaas van 
der Veen keek of niemand de telefoon 
gebruikte. Erik Jutte verzorgde het ge-
luid en de geluidsfragmenten. De jury 
bestond uit Tjitske Engels-Wolmer, 
Maaike Yntema (bekend van de vertel-
heks) en Helena Jutte. Na een pittige 8 
rondes en veel gezelligheid werden de 
verliezers en de winnaars bekendge-
maakt. Voor de verliezers het groepje 
JoKlaMath was er een troostprijs een 
mini beker. En voor de winnaars, het 
groepje Dorpsbelang, was er een grote 
beker met inscriptie. De winnaars 
gaan door naar de volgende ronde. 
Van het slimste dorp van Friesland. En 
wij zijn alweer bezig met een nieuw 
nog nooit vertoond soort pub quiz. 
Ik zou zeggen hou de brievenbus en 
Baarddata in de gaten!

Vooruitblik:
Op 24 November wordt er weer een 
BINGO georganiseerd in de middag 
voor de kinderen en in de avond 
voor de ouderen. Er zijn fantastische 
prijzen.
20 december is er kerststukje maken 
onder begeleiding van Hans van 
Wieren.

21 December  voor de jeugd film-
avond met kidscafé.

In Januari is wordt er even niets 
georganiseerd i.v.m. de vakantie van 
Cobus en Aggie en een feest van de 
biljartclub. Maar in Februari komen 
we weer terug.

De activiteitencommissie 
van Baard: Jan, Agnetha, Klaas, Ida 
en Helena J.    M

De activiteitencommissie 
van Baard

Kinderdisco

Gezellige drukte tijdens de Pubquiz

De winnaars van de Pubquiz
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Zondag 16 december 
om 15.00 uur in de 
Mariakerk van Winsum 
zullen kinderkoor De 
Sjongende Pompeblê-
den en  jongerenkoor 
Lelielûd uit Baard 
samen met het Noordijper Kamerkoor 
een Kerstconcert geven. Al eerder 
werkten de Baarder jeugdkoren en het 
kamerkoor uit Menaldum samen en 
was dat een groot succes. De koren 
zijn een inspiratie voor elkaar. De 
kinderen ervaren hoe het is om deel 
uit te maken van een groter geheel 
met ook echte lage mannenstemmen 
en zijn daar best van onder de indruk.  
De volwassenen genieten van de 
sprankelende klank van de kinderen 
en zijn verbaasd dat zij haast alles 
uit hun hoofd zingen! Ook zorgt de 
samenwerking voor een heel breed 
repertoire, immers de drie koren heb-
ben allemaal hun eigen stijl. Zo klinkt 
er naast een Bachkoraal ineens een 
wiegeliedje uit Tsechie en horen we 
middeleeuwse maar ook hedendaagse 
klanken. Dus laat jullie verassen door 
dit bijzondere concert, en komt allen, 
jong en oud!

Alle psallite cum luya??
Ja, dat sjonge wy en wa binne wy?
Mees Akkermans en har beppe.
Foar my is it in kado om mei myn bep-
pesizzer te sjongen yn itselde krystkon-
sert, mar hoe kaam dat sa.
By it wikelikse tochtsje fan Ljouwert 
nei Aldeboarn en werom songen Mees 
en ik in soad yn de auto.
Earst ferskes fan Hindrik van der Meer, 
doe fan Annie MG Schmidt en letter 
no’t se wat âlder is fan K3.
Tegearre de teksten lûdop sjonge: hear-
lik en wat in wille.
No sjongt Mees by de Pompeblêd sjon-
gers en ik by it Noordijper keamerkoar 
û.l.f. Martijn van Dongen.
Op sneintemiddei 16 desimber sille 
trije koaren sjonge yn de tsjerke fan 
Winsum. 
Wolle jo/jim it meimeitsje, dan net 
stinne mar der hinne!

In grutske beppe

HUISKAMERTONEEL
in de 

MENNISTETSJERKE te BAARD

Zondag 9 december 2018
aanvang 16 uur 
koffi e/thee en lekkers vanaf 
15.30 uur
na afl oop hapje en drankje 

Toegang gratis – vrijwillige 
bijdrage welkom!
Opgave nodig: 
ds.jvdvelden@planet.nl 
of tel. 0517235659

Maximaal 40 personen  
Het loopt al vol dus snel 
opgeven.  Ronald en Joke
Adres : Harmen Sytstrawei 
25, Baard

Kerstconcert voor en door jong 
en oud
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We zijn alweer in de Adventtijd 
aangekomen. Advent betekent 
letterlijk “hij komt” en dat slaat 
dan op de komst van Jezus, die als 
kindeke op aarde komt in een stal 
in Bethlehem.
Advent is in kerkelijke kringen 
een tijd van voorbereiding en van 
inkeer. Je voorbereiden op het 
kerstfeest houdt vanzelfsprekend in dat je 
je afvraagt wat de komst van dat kindeke 
teweeg heeft gebracht. Heel groots: een 
nieuwe godsdienst, kerstening van Europa, 
kruistochten, oorlogen en vandaag de dag 
dat “de gelovigen” van allerlei pluimage bij 
elkaar niet meer de meerderheid van de 
Nederlandse samenleving vormen en dat 
(van welke kant je het maar bekijkt) er de 
dialoog of de discussie is met of over de 
andere godsdiensten, met name de Islam 
(overigens nog geen 5% van de bevolking).

In het klein en veel dichterbij is het zinnig 
om je af te vragen wat de komst van dat 
kindeke, wat kerstfeest voor ieder van ons 
persoonlijk betekent. Zou het feit dat het 
ging om de geboorte van een kind iets te 
maken kunnen hebben met dat we klein 
moeten beginnen of ons kwetsbaar durven 
opstellen? Zouden vraagstukken die nu 
spelen zoals de klimaatsverandering of de 
verharding tussen mensen onderling ook 

iets te maken hebben met dat kindeke in 
een kribbe?
Hierop kan ik alleen mijn eigen antwoor-
den geven. Wie dit leest mag het zelf doen.
In Baard kunnen we samen de komst van 
dat kindeke vieren in de KERSTNACHT-
DIENST waarin ds. Jurjen Hilverda voor-
gaat en de cantorij meezingt. Het thema is 
“WELKOM in de STAL” en dat betekent 
natuurlijk ook “WELKOM iedereen in de 
KERK” op 24 december. Aanvang 22 uur 
met glühwein en warme chocolademelk 
na afloop.
Zelf mag ik de KERSTDIENST leiden in 
Easterlittens 25 dec. 2018 om 9.30 uur.
Als thema koos ik “DROMEN zijn geen 
bedrog!” en het gedicht hierbij over 
Jozef, die timmerman uit Nazareth die 
dat kindeke geboren ziet worden, heeft 
daarmee te maken. Het is zijn persoonlijke 
antwoord op de vraag die ik hierboven 
stelde.

Joke van der Velden     M
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Colofon

Jozef
Nooit van mijn leven 
zou ik durven dromen 
aan God een naam te geven 
en een onderkomen. 

Van kindsbeen aan 
is mij geleerd om te geloven 
in God de Alomtegenwoordige 
de Alvermogende.

En nu komt Hij 
mijn leven binnen, zo gering, 
zo aards en kwetsbaar 
als een boreling.

Verwonderd geef ik Hem de Naam
Jezus – God redt -
en Hij is kind aan huis 
bij mij, Jozef van Nazareth.

Ik, die de jongen niet meer 
leren kan 
dan dit: een leerjongen te zijn, 
een timmerman.

Dat ik een kind van God ben 
durf ik nauwelijks te geloven, 
maar dat Hij mijn kind wil zijn, 
gaat mijn verstand te boven. 

Kerst 2018



Baardata
Woe. 05 dec. 08.45 u Aankomst Sint en Piet

Jenaplanskoalle 
“de Stjelp”

Op de Kamp

Zon. 09 dec. 16.00 u
“Leafdesbrieven” mei Inez 
Timmer en Tseard Nauta

Joke en Ronald 
opgave nodig Mennistetsjerke

Zon. 16 dec. 15.00 u
Vondevogel en 
Sneeuwwitje

Voorleesclub de Vertelheks Bovenzaal Café Baard

Don. 20 dec. 19.30 u Kerstworkshop Activiteiten commissie Bovenzaal Café Baard
Vrij. 21 dec. 19.00 u Filmavond en Kidscafé Activiteiten commissie Bovenzaal Café Baard
Ma. 24 dec. 22.00 u Kerstnacht ds J.Hilverda Kerkenraad v.d.Streekgem. Herv. Kerk Baard

2e  Kerstdag 26 
dec.

vanaf 17.00 u 
start buffet 
18.00u

Buffet van wereldse 
stoofpotjes

Cobus, Aggie en Boyd Café Baard

Vrij. 28 dec. 20.00 u Maatklaverjassen
Klaverjasclub 
“Moai op tiid”

Café Baard

Ma. 31 dec. 19.30 u
Oudjaarsavond 
ds. J.Hiverda

Kerkenraad v.d.Streekgem. Herv. Kerk Baard

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

Woe. 09 jan. Fóár 16.00 u Krystbeammen bringe
Jenaplanskoalle 
“de Stjelp”

Skoalleplein

Zat. 19 jan. Weekend
De oudpapiercontainer 
staat er weer

Ver. van Dorpsbelang
Parkeerplaats bij de 
brug

Zon. 20 jan. 09.30 u Dienst door ds. Hilverda Kerkenraad v.d.Streekgem. Herv. Kerk Baard

Vrij. 25 jan. 20.00 u Klaverjassen
Klaverjasclub 
“Moai op tiid”

Café Baard

Zat. 26 jan. 21.00 u Dorpsfeest met Big Mack Baarder Biljartclub Bovenzaal Café Baard
Zat. 2 febr. 14.00-15.30 Baard bouwt Baard Activiteiten commissie Bovenzaal Café Baard
Zat. 2 febr. 20.00 u Klucht op groot scherm Activiteiten commissie Bovenzaal Café Baard

Vrij. 15 febr. Op tijd Inleveren kopij Redactie deBaarderKat
Kopij bij Anke Roorda 
of debaarderkat@
gmail.com

Vrij. 22 febr. 20.00 u Klaverjassen
Klaverjasclub “Moai op 
tiid”

Café Baard

Zon. 03 mrt. 11.00 u Dienst door ds. Praamsma Kerkenraad v.d.Streekgem. Herv. Kerk Baard
Zat. 09 mrt 20.00 u Pubquiz Activiteiten commissie. Bovenzaal Café Baard

Zat. 16 mrt. Weekend
De oudpapiercontainer 
staat er weer

Ver. van Dorpsbelang
Parkeerplaats bij de 
brug

Vrij. 22 mrt. 20.00 u Klaverjassen
Klaverjasclub 
“Moai op tiid”

Café Baard

Zat. 06 apr. 14.00 u Kinderbingo Activiteiten commissie Bovenzaal Café Baard
Zat. 06 apr. 20.00 u Bingo Activiteiten commissie Bovenzaal Café Baard

Vrij. 19 apr. 20.00 u Maatklaverjassen
Klaverjasclub 
“Moai op tiid”

Café Baard


