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Baardata achterop

It nije jier gong foar in hânfol bikkels 
wér fris fan start mei de nijjiersdûk. 
It âlde jier kaam foarby op posters 
dy’t op de rúten fan it café hongen. 
Wa’t dit mist hat, kin yn it midden 
fan de Baarder Kat alles noch ris 
rêstich oersjen.

Yn dit nûmmer, en dat is in rekord, 
wol trije nije Baarders om mei yn de 
kunde te kommen. Wolkom! 
Op de foarside pronkt in foto fan de 
nijste oanwinst fan de buorterstún. 
No kin je in protte sizze oer de 
gemeente Ljouwert mar foar de 
boarterstún hat it yn elts gefal goed 
útpakt! En wat wurdt der in gebrûk 
fan makke. No it gers rûnom noch 
wat griener en dan is it in plaatsje.

Yn dat kader wurdt ek de skoaltún 
opknapt. En om’t skoalle in jildpriis 
wûn hat foar in goed ûntwerp sille 
se der gau mei oan de slach. En dan 

ek noch in priis foar skoalle mei it 
projekt de ‘Skries’. Mear hjiroer is te 
lêzen by it skoalnijs fan De Stjelp. 

Om ús doarp moai te hâlden kin 
elk syn bydrage leverje op sneon 
16 maart. Dat is de dei fan NL doet 
en miskien ek wol fan Baard doet. 
Middeis fan 14.00 oant 17.00 oere 
kin jong en ald helpe mei opknappe 
en ûnderhalde op it Dekemalân. 
Tink oan it gêrs by it monumint, de 
blommetún meane en fersoargje, 
de hage knippe, bankje fervje, 
bollen plantsjeen blommemengsels 
ynsiedzje. Meinoar yn it spier om it 
doarp libben te hâlden, op wat foar 
mêd dan ek. Deroer ek mear yn dizze 
Kat.

In protte lêsnocht tawinske!    M

PS: de kat hat in nij jaske krigen...
wy meie der wel oer!

Redactioneel
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"Voor mij was mijn 

moeder een geur", 

zo begint deze 

roman. Het zijn 

de woorden van 

Edvard Hirifjell, 

de hoofdpersoon. 

Zijn ouders zijn in 

de herfst van 1971 

omgekomen in een 

bos in Frankrijk. 

Edvard was toen 

drie jaar oud en 

bleef ongedeerd. 

Hij groeit op bij zijn grootouders op 

een afgelegen boerderij in Noor-

wegen. Zijn grootouders kunnen of 

willen hem niets vertellen over de 

mysterieuze dood van zijn ouders, 

ook niet dat hij daarna een paar 

dagen vermist is geweest. "Je kunt 

niet iets missen wat je niet hebt 

gehad, denkt de vaak eenzame 

Edvard. 

Opa Sverre heeft in de oorlog voor 

de Duitsers gevochten aan het 

Oostfront en dat wordt hem tot 

aan zijn dood nagedragen door de 

gesloten dorpsgemeenschap. Op de 

boerderij houdt hij zich bezig met 

het houden van schapen en het 

telen van aardappels. Het vlamber-

kenbos achter de boerderij is ooit 

geplant door Einar, de broer van 

Sverre, die ijzeren banden om de 

stammen spande om een patroon 

in het hout te creëren. Maar Einar, 

destijds gevlucht voor de Duitsers, 

is voorgoed verdwenen en heeft 

zich naar verluid ontwikkeld tot 

een eersteklas houtbewerker en 

meubelmaker.

Edvard is 23 als hij zijn opa dood 

op de bank vindt. Het is aan Edvard 

om de uitvaart te regelen en tot 

zijn verrassing blijkt er al een 

doodskist te zijn die zo'n twintig 

jaar geleden bij de uitvaartonder-

nemer in het dorp in bewaring is 

gegeven, een kist van vlamberken-

hout, gemaakt en bewerkt door 

broer Einar, een ongekend staaltje 

vakmanschap.

Tijdens het opruimen van het huis 

komen allerlei verwijzingen naar 

DE VLAMBERKEN  
van Lars Mytting
Winnaar van de Noorse boekhandelsprijs 2014

het verleden te voorschijn: de 

gecompliceerde verhouding tussen 

Einar en Sverre die zijn oorzaak lijkt 

te vinden in hun opstelling in de 

oorlog, de onbekende geschiedenis 

van zijn Franse moeder, de omstan-

digheden waarbij zijn ouders zijn 

omgekomen....... Bij Edvard wordt 

het verlangen om uit te zoeken wat 

er is gebeurd onweerstaanbaar.

De zoektocht voert hem naar 

de Shetland eilanden, de laatst 

bekende verblijfplaats van Einar, 

waar hij Gwen ontmoet, een upper-

class-meisje uit Schotland. Zij lijkt 

meer te weten dan zij aanvankelijk 

kwijt wil. Dan komt Edvard op het 

spoor van een ander mysterie: dat 

van verdwenen walnotenhout uit 

een bos in Noord Frankrijk waar zijn 

ouders zijn omgekomen. Dit hout 

heeft een bijzondere tekening en is 

een vermogen waard.

Het verleden van zijn familie blijkt 

verweven te zijn met de Eerste en 

Tweede Wereldoorlog. Uiteindelijk 

lukt het Edvard om de puzzel volle-

dig in elkaar te leggen. Zijn moeder 

is aan het eind van het boek veel 

meer geworden dan "alleen een 

geur".

Lars Mytting schrijft in een fraaie 

beeldende stijl....alsof filmbeelden 

aan je voorbijtrekken. Je ruikt de 

ouderdom van de auto's en je 

voelt het ruige landschap van de 

Shetlands. Het hout en de houten 

voorwerpen worden met liefde en 

oog voor detail beschreven. De 

lezer leest niet maar beleeft. De 

Vlamberken is een spannende en 

meeslepende roman, een fami-

lie-epos met thriller elementen en 

een verrassend einde.

Anneke Tonnon  M

Leestip
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“Baard een nieuwe speeltuin 
zeker waard”... zo begonnen 
wij een aantal jaar terug aan 
een plan om de speeltuin op te 
knappen.
We schrokken eerst wel even 

van de kosten, want gecertifi-

ceerde speeltoestellen zijn duur.

Al snel hebben we toen besloten 

om het maar in stapjes te doen. 

Zo werden eerst de schommel 

en de wip vernieuwd.

Later de zandbak vervangen 

door een tafeltennistafel en er 

werd ook een nieuw tuimelrek 

geplaatst.

Het mooiste hebben we voor 

het laatst bewaard. Het grote 

klim- glij- en klautertoestel is de 

laatste aanwinst.

Samen met de gemeente Leeu-

warden hebben we een nieuw 

toestel uitgezocht en gefinan-

cierd.

Met dit laatste toestel kunnen 

we (bedoelen de kinderen van 

Baard) er weer een fiks aantal 

jaren tegenaan.

“Baard een nieuwe 
speeltuin zeker waard”. 

Het beheer en onderhoud 

van de speeltoestellen is ook 

overgegaan naar de gemeente 

Leeuwarden. 

De speeltuincommissie blijft wel 

aanspreekpunt voor de speel-

tuin en zal zich richten op het 

mooi en gezellig houden van de 

speeltuin.  

Namens de speeltuincommissie 
‘t Hofke  M

Van de speeltuincommissie voorstelbaard (1)

Brugcommissie

Het nieuwe klim-,glij- en klautertoestel

Vanaf half februari heeft het boerderijtje aan de 

H.Sytstrawei nieuwe bewoners. Michiel en Claudia 

Hogerhuis zijn, samen met hun 3 zonen, Halldor, 

Kolja en Kaito hier komen wonen.  Halldor volgt  het 

voortgezet onderwijs in Sneek en Kolja en Kaito gaan 

naar de basisschool “de Stjelp”. Het gezin heeft jaren 

in Antwerpen gewoond. Omdat Michiel een tijdje terug 

bij Batavus in Heerenveen is komen werken, zijn ze nu 

in Baard komen wonen.

In een volgende BaarderKat zullen ze zich wat uitge-

breider aan ons voorstellen.

Wij wensen hen veel woonplezier in Baard.  M

Kortgeleden (23 januari 2019) zijn we naar een 

vergadering geweest op het gemeentehuis i.v.m. met 

de naamgeving van de brug. Als voorstel namens de 

Provincie lag de naam Baarder Tille op tafel.

Nu staat Tille voor een vaste brug.

We zijn daar samen, Aukje Bergwerff, Ger Luijben en 

Jan Bijlsma naar toe geweest en na onderling overleg 

hebben we besloten om uitstel te vragen en meer tijd 

te nemen voor een naam voor de brug. Dat voorstel is 

aangenomen.

De bedoeling is om voor de naam van de brug  de 

volgende route te volgen.

In maart/april is er weer een dorpsvoorlichting door 

de Provincie over de stand van zaken etc. van de nieu-

we brug. Op die bijeenkomst willen we proberen om 

ook een naam voor de brug te kiezen. Over hoe dat 

precies in z’n werk zal gaan, volgt nog in een nader 

bericht.

Namens de Brugcommissie

Jan Bijlsma  M
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Eén van de redenen dat ik ruim 

25 jaar geleden naar Baard ver-

huisde, was mijn verwondering 

over het enorme aantal prachti-

ge kerkjes in Friesland. Wat leek 

het mij leuk om hierin af en toe 

een concert te mogen geven! De 

soort muziek die ik speel (van 

middeleeuwse tot barokmuziek) 

past zo goed in deze ruimtes. 

Hoewel orgelmuziek mij nooit 

zoveel zei, ben ik ook verwon-

derd geraakt door het feit dat in 

bijna elke kerk zo'n historisch 

instrument hangt. Allemaal ver-

schillende instrumenten, soms 

al stokoud, allemaal met hun 

eigen klank. Dat is toch eigenlijk 

heel bijzonder?

Inmiddels ben vaak te vinden 

in de Gertrudiskerk van Baard. 

Vergeleken de kerk van b.v. 

Jorwert, Easterlittens of Boazum 

(allen héél oude kerken) mis-

schien niet de meest bijzondere 

van de omgeving, maar een 

fijne knusse ruimte met een 

Het orgel van Baard is een 
renovatie waard!

Van oude auto’s 
en dingen 
die voorbijgaan!

prachtige akoestiek. Wat is het 

heerlijk om hier met koren en 

blokfluitleerlingen muziek te 

mogen maken. En ja, ook in 

deze kerk hangt een bijzonder 

orgel, in 1888 gebouwd door de 

bekende Leeuwarder orgelbou-

wers Bakker & Timmenga. Ik ben 

heel blij dat dit orgel nu op de 

nominatie staat om gerenoveerd 

te worden. En ik heb nagedacht 

hoe ik hier aan kan bijdragen.

En dat doe ik op mijn manier: 

met het geluid van één blokfluit 

wil ik het opnemen voor alle re-

gisters van het orgel van Baard. 

Op zaterdagavond 30 maart om 

20.00 uur is iedereen welkom 

om naar dit benefietconcert te 

komen. De entree is vrij, maar 

mijn hoop is natuurlijk een 

ruimhartige bijdrage voor het 

orgel van Baard! Na afloop is er 

een hapje en een drankje.

Martijn van Dongen   M

Benefietconcert voor de renovatie 
van het orgel van Baard

‘Nieuws’ uit de 
dokterspraktijk, 
februari 2019

Op zaterdagavond 30 maart geeft Martijn van Dongen 
een benefietconcert in de kerk van Baard

Een vertrouwde aanblik in de winter, de 

snoek van Bergwerff tussen Baard, Win-

sum of Mantgum. En in de zomer komt de 

oude jaguar tevoorschijn uit de stalling en 

dan weet iedereen: geen gladheid meer op 

de weg! Wist u overigens dat de snoek de 

eerste zelfrijdende auto van Baard is? Op een 

‘goede’ dag was de dokter op weg naar de 

praktijk in Winsum maar bleek zijn tas thuis 

vergeten te hebben: stoppen voor het huis 

en snel de tas ophalen. Toen hij terugkwam 

bij zijn auto stond deze er niet meer! Een 

wezenloos moment, hoe kon het dat de auto 

–zonder bestuurder- bij Klaas Bouma tegen 

de palen stond? Bij het uitstappen was een 

knie tegen de versnellingspook aan gekomen 

en zo kon de snoek wegrijden, in zijn één op 

Lees verder op de volgende pagina >
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een rustig gangetje tegen de palen 

aan en daar tegengehouden wor-

den, gelukkig maar! Geen mensen of 

huisdieren voor de wielen, maar ook 

niemand om op de rem te trappen! 

Echter wel een behoorlijke schade 

aan de carrosserie! Met de schrik 

vrijgekomen...

De jaguar heet een snelle jager te 

zijn, nou dat klopt ook! Hoe vaak ik 

heb moeten horen dat ‘der Schumi’ 

door het dorp scheurde. Maar ja, als 

ú het spoedgeval bent wilt u ook 

graag dat de dokter snel  ter plaatse 

is! Neemt niet weg dat dezelfde 

dokter kan genieten van het rustig 

toeren in zijn old-timers.

Toen wij in oktober 1988 in Baard 

kwamen wonen reden we in een 

Renault 20 en in een Volvo Amazo-

ne: deze rijdt nog rond in Baard en 

is al heel wat jaren in bezit van Jan 

Pijlman. Daarna kwam een Volvo 

station 240, om het uitdijende gezin 

te kunnen vervoeren. Vervolgens de 

ene na de andere Citroën, snoek of 

break, toen een uitstapje naar een 

Pontiac  transporter en later weer  

Volvo’s. Dokter zijn auto’s waren de 

snoek en de jaguar, met uitstapjes 

naar de Austin Healey en de Volswa-

gen Kever cabrio. Deze laatste twee 

voor het èchte mooie weer. Opslag in 

de oude loods van Hempenius aan de 

Gele Buorren, die door meer autolief-

hebbers gebruikt werd voor stalling. 

Maar de stal was voor stalling niet 

bedoeld en we kregen slechts een 

tijdelijke vergunning voor de oldti-

mers. Nu is er alweer enkele 

jaren de werkplaats van 

Anke, die daar een prachtig 

bedrijf heeft opgebouwd, de 

agrarische bestemming werd 

opgeheven.

Maar de oldtimers bleven en moes-

ten ergens onder dak. De Austin staat 

al enkele jaren in Frankrijk opge-

slagen — komt eens in de twee jaar 

terug voor een APK — en heeft daar 

al heel wat kilometers gereden: een 

fantastische ervaring om onder een 

sterrenhemel  te rijden of naar de 

zondagmarkt te gaan en als een rij-

dende bloementuin terug te komen. 

We kregen heel wat duimpjes om-

hoog te zien, zonder facebook heel 

wat likes. En in de zomermaanden 

kunnen we de praktiserende huisarts 

zien in de kever, niet alleen zien 

maar ook zeker horen! Het kenmer-

kende, ronkende Volkswagengeluid.

Al deze automobielen hebben het 

werken in de praktijk tot een feestje 

gemaakt en daardoor de werkdruk 

acceptabel. Zo kan de dokter de 

balans vinden tussen de lange dagen 

en de moeilijke beslissingen die hij 

moet nemen: eenmaal in zijn auto’s 

valt een last van zijn schouders af!

Dingen die voorbij gaan zijn mensen 

voor wie je zorg draagt en waar je 

helaas afscheid van moet nemen, 

collega’s met wie je werkte en die 

elders verder gaan met hun leven. 

Praktijk aan huis of de praktijk-bui-

ten-de-deur, twee zorgverzekeraars 

waarmee je zaken doet of meer dan 

20, één assistente waarmee je werkt 

of 13 medewerkers die in je praktijk 

rondlopen! Tiden ha tiden, zegt men 

hier en zo is het ook. Het is ondenk-

baar dat je in deze tijd een grote 

praktijk als deze in je eentje doet. 

Hoewel... door gebrek aan medisch 

personeel heeft Bergwerff de praktijk 

weer in zijn eentje gedraaid. En dan 

is het best vervelend dat de patiën-

ten niet gelijk dezelfde dag gezien 

kunnen worden door ‘dokter zelf’. De 

schaarste aan dokters doet zich ook 

in Noord Nederland gelden; gelukkig 

hopen we de komende tijd nieu-

we jonge dokters in de praktijk te 

krijgen, die enkele dagen per week 

kunnen werken. Dan zullen we 

ook afscheid moeten nemen van 

de artsen die nu bij ons zijn, die 

oriënteren zich op vervolgstappen 

in hun loopbaan.

Vooralsnog zullen de omliggende 

dorpen van Baard, Winsum en 

Mantgum het moeten stellen met 

deze snelle dokter, die het medi-

sche werk met overgave doet. Dat 

is in ieder geval iets dat (nog) niet 

voorbijgaat...

p.s. Titel vrij naar Couperus  “Van 
oude mensen en dingen die voorbij 
gaan”   M

Vervolg
‘Nieuws’ 
uit de 
dokters-
praktijk

'Dokter Bergkatt' figureerde in 2012 al 
eens in de rubriek 'Markante Baarders' 

van Katertje...
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Ingrediënten voor 4 personen:

M  300 gr risottorijst

M  150 ml witte wijn (eventueel)

M  1 ui

M  1 rode paprika

M  1 mango

M  1 avocado

M  1 lente ui

M  4 handjes rucola

M  1 liter water

M  1 groentebouillonblokje

M  4 zalmmoten

M  Scheutje olijfolie

M  1 limoen

M  2 theelepels limoensap

M  2 teentjes knoflook

M  peper en zout

Materialen:

M  Pan met dikke bodem

M  Grillpan of ovenschaal

Bereiding risotto
Maak de groentebouillon klaar door 1 

liter water te koken en hier en groen-

tebouillonblokje aan toe te voegen. 

Snipper de ui en fruit aan in een grote 

pan. Voeg hier de risottorijst aan toe, 

meng even door elkaar op middelhoog 

vuur zodat de rijst het vet opneemt 

en blus af met de witte wijn. Voeg een 

soeplepel bouillon toe zodra de wijn 

door de risotto is opgenomen. Blijf dit 

herhalen tot de bouillon op is en de 

risottorijst gaar is, dit duurt ca. 20-25 

minuten.

Bereiding zalm en 
mangosalsa 
Pers de limoen uit in een kommetje. 

Meng dit met de olijfolie en een snuf 

peper en zout. Pers de knoflook uit 

en meng dit erdoor. Besmeer de zalm 

met dit mengsel en bak daarna in de 

grillpan. Je zou de zalm ook kunnen 

garen in de oven. Zelf bereid ik de 

zalm door het direct in de oven te bak-

ken met een scheut witte wijn, zo’n 

15-20 minuten. Snijd voor het maken 

van de mangosalsa de mango, rode 

paprika, lente-ui en avocado klein. 

Meng dit samen met wat limoensap, 

peper en zout door elkaar. Serveer de 

risotto met een handje rucola en leg 

de gegrilde zalm erop. Maak af met de 

mangosalsa.

Succes en smakelijk eten!

Esther  M   

Heel Baard grillt

Zalmrisotto 
met mangosalsa

We gaan richting het voorjaar en dan is het fijn om lekker, maar ook gezond 

te eten. Dit maal geen calorieën in de vorm van zoetigheid. Ik heb voor 

een recept met zalm gekozen, een veelzijdig stukje vette vis. Iedere week 

haal ik het bij de viskraam in Winsum, vers uit Urk, een aanrader maar dit 

terzijde. Mocht je niet van zalm houden dan kun je kiezen voor een stevige 

witvis. De risotto is eventueel van te voren maken, of het kan vervangen 

voor witte rijst. De mango salsa kan ook van te voren worden gemaakt.

Kies voor een goede witte wijn, die kun je zowel voor het bereiden van de 

risotto, als voor de zalm gebruiken. De rest van de wijn is voor erbij, proost!
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de boom
Het lijkt zo vanzelfsprekend. Of ik nu 

met de honden loop op het pad, naar 

of van Winsum rijd, met de sloep 

richting Oosterlittens of terug vaar: 

altijd staat hij daar. Majestueus in al zijn 

pracht en glorie, ongeacht het jaargetijde. 

Ik heb het over de wilg bij Klaas en Els. 

Een imposant visitekaartje bij de entree 

van Baard vanaf die kant. Tot voor kort… 

“Het zal toch niet?”, denk ik als ik er weer 

met de honden langs loop en een vervaar-

lijke machine met de imposante boom be-

zig zie. Gelukkig blijft de stam bespaard, 

maar wel gruwelijk geamputeerd. De nu 

machteloos omhoog wijzende stompjes 

doen mij ogenblikkelijk denken aan het 

beeld van Zadkine, symbool voor het 

genadeloos gebombardeerde Rotterdam; 

sindsdien stad zonder hart. Natuurlijk is 

het hart hiermee niet uit Baard gesneden. 

Maar het is wel een boom met historie 

en beeldbepalend voor ons dorp. Hopelijk 

herstelt hij in de oorspronkelijke pracht 

en het zou zomaar kunnen dat ik met 

Klaas en Els in die historie duik.

Aart   M

De feestelijkheden rond de jubilerende 

Baerder Keu's vonden niet plaats óp, maar 

rond en voornamelijk bóven het biljart. 

Eén etage hoger namelijk, op de boven-

zaal. Want daar speelde op uitnodiging van 

de jubilaris de band Big Mack de voetjes 

van de vloer.

De leden van de biljartclub waren eerder 

die dag al gestart met het feest: een 

intieme borrel, een gezellig spelletje 'Hints' 

(waarbij Ger het verdraaid lastig vond om 

Baarder Biljartclub viert 
35-jarig jubileum

Volop feest bóven het biljart
de persoon 'Ger' uit te beelden) en een 

zeer smakelijke maaltijd. Waard om te 

vermelden: het nagerecht van die maal-

tijd was verzorgd door één van de leden 

zelf, die daarop meteen een aanbod 

kreeg van Café Baard om tot de witte 

brigade toe te treden - en van de leden 

de titel 'Toetjes-Tina' kreeg toebedeeld.

En toen dus naar boven, naar de mu-

ziek! Voor dit gedeelte van het feest had 

de biljartclub alle inwoners van Baard 

uitgenodigd... en zowaar: op het hoog-

tepunt van de avond leek het wel alsof 

de Merke een half jaar naar voren was 

gehaald. Baarder gezellig. Anders kunnen 

we het niet omschrijven.

Wat ook aan de Merke deed denken: het 

werd voor enkele van de bezoekers weer 

een latertje (maar de volgende dag was 

de brug gelukkig niet geblokkeerd door 

caravans of platte karren).

Rest ons nog Dorpsbelang Baard te dan-

ken voor hun geldelijke bijdrage om dit 

feest mogelijk te maken. En een laatste 

opmerking: de thuisblijvers kregen 

ongelijk. Het was volop feest boven het 

biljart.

Namens het bestuur 
van de Baerder Keu's
E.D. M

Sinds zaterdag 16 februari is Baard 

twee inwoners rijker. Het zijn de 68 

jarige Benedictus Benedictus (echt 

waar!) en zijn 70 jarige vrouw Rinske. 

Ze hebben hun intrek genomen in het 

nieuwbouwhuis aan de Menisterfjou-

were 2 en komen van Elspeet. Maar de 

roots liggen wel degelijk in it Heitelân. 

getuige het vlekkeloze Frysk dat ze 

spreken. Die van Benedictus in Rotte-

valle en van Rinske in Grou.

In de volgende Kat gaan we wat uitge-

breider kennismaken met ze. Vooral-

eerst tige wolkom yn Baard!  M

Voorstelbaard (2)
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  Felix
Aan de bewoners 
van dit pand 

Ik ha sa ’n stikker op ‘e doar, sa ’n plak-
plaatsje sis mar, mei JA en NEE derop. JA 
wol sizze dat ik wol belang ha by hûs-oan-
hûs blêden en NEE dat ik gjin ferlet ha fan 
ûnadresseard reklameguod. Dat wurket 
wakker goed, ik krij bygelyks “De Skille”, 
“De Baarder Kat” en oare opinyblêden 
netsjes yn ‘e bus wylst as de folder fan ‘e 
Poi my besparre bliuwt. Guon reklamemak-
kers lûke harren lykwols neat oan fan myn 
plakplaatsje, foaral tsjerken en politike 
partijen hawwe dêr in hantsje fan. Mar och, 
sokken bin ik wol treast. Fuort mar by it 
âld papier, ik sil der gjin messen om lûke.

No foel der fan ‘e wike wat by my op ‘e 
matte wêr ’t ik eins net rjocht fan wist of ’t 

it no yn de JA of de NEE kategory thús hear-
de. In bylkjende, yn Full Colour, op glim-
mend (Glossy) papier útfierde reklamefolder 
fan ús nije gemeente. “Dorpsprogramma 
2019” stie der op, mei kreaze foto ’s fan 
ús eigen kroechwipper op de foarkant en 
ús jeugd en takomst efterop.  It heucht my 
net ea sa ’n folder fan Littenseradiel krigen 
te hawwen. De gemeente Ljouwert pakt 
it grut oan. Mei in Dorpenteam, in Face-
book-Whatsapp-Twitteraccount, in nûmer 
wat jo skilje kinne, in mailadres, website en 
postadres.

Ik moat earlik sizze dat ik der eins wat fan 
yn ‘e war rekke. Net fan de ynhâld, as jo it 
krewearjen fan ús feriening fan doarpsbe-
lang wat folgje -en wat Baarder docht dat 
no net- dan stie der eins gjin nijs yn. Ek it 
oankundige “Aanbrengen/herstel slijt-
laag op brugdek (rood)” of it “Vervangen 
landhoofden” (kompleet mei flachjes op in 

kaart) sjogge we fansels wol as it safier is. 
Nee, my bekrûpte in wat near gefoel troch 
de foarm. Want as men kosten noch muoite 
sparret om in boadskip oer te bringen dan 
wol men yn ‘e regel wat fan jo. En ik begûn 
my ôf te freegjen wat dat boadskip eins 
wie, en wat se fan my woene.

Noch mar ris goed trochlêze dan. “Samen 
aan de slag in wijken en dorpen” en “Be-
trokkenheid en eigen initiatief van bewo-
ners waardeert de gemeente Leeuwarden 
zeer en ondersteunen we graag” stie der, 
en mear fan dat soarte marketing termi-
nology. It begûn my te daagjen: ik waard 
net oansprutsen as ynwenner, mar as 
konsumint fan gemeentlike produkten op it 
mêd fan “Leefbaarheid en participatie” En 
dermei is foargoed de rjochting feroare. We 
wiene altyd wend om ús wenjen en libjen 
hjir yn it doarp sels wat te befoarderjen. 
En dan leafst mei in bytsje stipe fan ‘e ge-

meente. Ljouwert sjocht it as taak om dat 
as gemeente te dwaan, leafst mei in bytsje 
stipe fan de ynwenners. No ja, dan sille jo 
as gemeente ek wol moatte; djoer reklame 
meitsje…

Ik tink earlik sein dat as wy ús ferienigings-
libben, ús ferantwurdlikens foar inoar, ús 
mienskipssin, koartsein ús doarpslibben 
wat yn acht nimme we dit soarte folders 
wol misse kinne. Fansels, de wrâld hinget 
fan slogans en etiketsjes oaninoar, we 
dogge der sels like hurd oan mei (Tige grien, 
tige smûk…) Mar wat my oangiet: NEE!

Kinderbaarderij

1
2

3

Kjelt Hageman

Silke Bouma

Mirthe Valk
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Yn 1976 krige master de Groot, 

adres Baard 39, as de skriuwer 

fan Doarpsbelang in brief fan doe 

noch de gemeente Baarderadiel, 

mei it fersyk om ris nei te tinken 

oer strjitnammen yn Baard. 

Doarpsbelang woe hjir net allinne 

oergear en frege de ynwenners 

as der ek suggesties wiene foar 

geskikte nammen. Dêr is doe goed 

oer neitocht en it levere genôch 

nammen op om de strjitten yn 

Baard in namme te jaan. 

Yn novimber 1977 krige it de 

goedkeuring fan ‘e rie en sûnt 

1978 wie it safier dat de Baarders 

mar adreswizigingen ferstjoere 

koene sûnder te ferhúzjen. It is wol 

nijsgjirrich om te witten oan hokker 

histoarysk feit de nammen ûntliend 

binne. 

Dan woene wy diskear begjinne mei 

de Mounewei. It is net de grutste 

strjitte fan ús doarp; wy telle dêr 

7 wenten oan. Hast soene it der 

6 west ha. Baard nû 53, hie in 

nûmer oan in oare strjitte krigen. 

Ik koe it net mear krekt neigean, 

mar it sil it hûs van Helena v.d.Wal 

west ha. It oansjen fan dit hoekje 

Baard is troch de jierren hinne 

gâns feroare. De namme Mounewei 

jout dat ek oan. De moune, in 

saneamde “Korenmolen” stiet der 

net mear. Der is noch in tekening 

fan Jan Bulthuis dy’t er makke hat 

yn 1791. As wy mei dy tekening yn 

‘e hân op’e trekwei stean geane, 

sawat op’e hichte fan it hûs fan 

Margot Wieringa, dan sjogge wy de 

grutte feroaring. De brêge is net 

strjitnammen: de Mounewei  

de selde mear; it hûs by de brêge 

sil in foargonger fan it hjoeddeiske 

Doarpshûs wêze. En op’e ein, sawat 

dêr’t no it hûs fan Klaas en Els van 

der Wal stiet, stie dan foarhinne de 

moune. In bedriuwsmoune sa as 

der yn it eardere Baarderadiel der 6 

fan wiene. 

De moune dy’t yn Baard stien hat 

wie in Standermolen, it âldste 

type “korenmolen”. Yn’e 17 de ieu 

waarden dizze  Standermolens foar 

it meast feroare ta in Boppekruier;  

yn Fryslân wie it doe de meast 

foarkommende bedriuwsmoune. Dy 

feroaring hat de Baarder moune net 

mear mei makke. Yn 1664 wurdt 

dizze moune al neamd, mar folle 

mear is der net oer te fertellen. 

It ienichtste dat noch te finen is 

dat de moune trije kear ferkocht 

is. Yn 1701 keapet Haeje Fakkes, 

moolnersfeint fan Froubourren de 

moune foar ƒ1900 goud gûnen. 

Yn 1834 wurdt er ferkocht foar 

ƒ2455 en yn 1856 is it boelguod fan 

de ôfbraak. Sûnt dy tiid hat Baard 

gjin moune mear hân. 

Foar de Steaten en de Stedehâlder 

wiene dy mounen  in moaie 

ynstruier. Foar it bouwen fan in 

moune moasten jo tastimming 

ha. Stie de moune en wie it safier 

dat it nôt meald wurde koe, 

dan moast der  belesting betelle 

wurde. Wol ƒ100, - de moune. 

Der wurdt oannommen dat der 

wol sa’n 100 wiene. De Steaten 

en de Stedehâlder brûkten de 

belestingsinten om in leger yn 

stân te hâlden foar de oarloch 

tjsin Spanje. Yn tiden fan oarloch 

waarden de bedriuwsmounen ek 

faak fernield  om de fijân it libben 

soer te meitsjen. Dan waard it nôt 

salang mei de hânmoune meald. 

Mar in pear dingen binne troch de 

jierren hinne altyd gelyk bleaun; 

al binne it gjin skûtsjes mear, 

skipkes farre noch altyd troch de 

Boalserterfeart. En al rinne wy net 

mear yn’e line op it jaachpaad om 

sa’n skip te lûken, it paad noadiget 

noch altyd út foar in kuierke of 

fytstocht.  M

WetensBaardigheden Ferline jier haw jim koarte stikjes út de ôfrûne 20 jier lêze kinnen. 
Doe  kamen wy ek in searje artikels tsjin oer de skiednis fan de Baarder 
strjitnammen. Wy fiene se de muoite wurdich om noch ris yn de Baarder Kat 
te setten. Mei tank oan Frou M. Jongsma en Emiel Visser, beide âld Baarders.
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en hele machines uit elkaar 

gehaald. De middenbouw en 

bovenbouw is productieprocessen 

gaan onderzoeken, is gaan 

programmeren en heeft bijv. ook 

zelf papier gemaakt. 

Prachtige thema’s waar je heel 

veel bij kunt bedenken. Ook het 

schrijven van een instructietekst 

kwam aan de orde. 

De komende periode gaan we als 

school met het plein aan de slag. 

Kolthof gaat in de voorjaarsvakantie 

onze tuin aanpakken, want wij 

hadden immers een prijs voor ons 

ontwerp gewonnen. Op 15 maart 

gaan we tijdens NLDoet het plein 

opknappen en vooral wat kleur 

geven. 

De ene prijs moet nog besteed 

worden of de andere wordt alweer 

gewonnen. Met ons project over 

de ‘Skries’ hebben we namelijk de 

Friese onderwijsprijs gewonnen. 

Wat zijn we ontzettend trots op 

deze prijs. Op naar de landelijke 

finale in Leiden, we zijn benieuwd! 

Op YouTube kunt u een filmpje 

bekijken over het project. Wanneer 

u zoekt op; ‘project film greidhoeke 

goes onderwijs’, komt u zeker 

bij het filmpje. U zult zien dat 

dit project terecht een prijs heeft 

gewonnen. 

Mocht u nieuwsgierig zijn en een 

keer een kijkje willen nemen 

in school. Op 20 maart zijn 

er verkiezingen en is het ook 

Opendag. Loop dan gerust even 

naar binnen!

Met vriendelijke groet, 

Jetske Hettinga  M

nieuws van obs de stjelp

Op dit moment zitten we vol in de 
portfolio’s, ouder-kindgesprekken 
en de keuzes voor het voortgezet 
onderwijs. Wat gebeurt er weer 
veel! 

De portfolio’s zijn mee en worden 

samen met ouder(s) en kind 

besproken. Wat heb je geleerd, 

waar ben je trots op en waar 

gaan we aan werken de komende 

periode. Het waren leuke en 

nieuwsgierige gesprekken. De 

portfolio’s van school zijn niet 

te vergelijken met de rapporten 

zoals u deze waarschijnlijk in uw 

schooltijd kreeg. We schrijven 

verhaaltjes voor en over de 

leerlingen en zetten geen kruisjes 

in het juiste rondje. De verhaaltjes 

gaan over de vakgebieden, 

maar ook vooral over het gehele 

leerproces. 

Wellicht de moeite om eens één 

van de kinderen te vragen of u het 

portfolio in mag kijken. We zijn er 

erg trots op als school!

Dit jaar hebben we voor het eerst 

meer gesprekken met ouders 

waar de kinderen bijzitten. We 

deden dit altijd al aan het begin 

van het jaar, maar merken dat 

het heel waardevol is wanneer dit 

vaker gebeurt. Het waren leuke en 

nieuwsgierige gesprekken, zeker 

een meerwaarde dat we dit nu op 

deze wijze doen. 

In de portfolio’s zat genoeg werk. 

De kinderen hebben in het nieuwe 

jaar gewerkt over ‘Dierenrijk’ 

en ‘How it’s made’. Tijdens het 

thema ‘Dierenrijk’ zijn we aan de 

slag gegaan met onze talenten. 

Ben je goed in rekenen dan ben 

je ‘rekenslim’. Ligt je talent bij 

muziek, dan ben je ‘Muziekslim’. 

Koos je bijv. ‘Rekenslim’, dan ging 

je een boek maken met alle records 

over dieren. Welk dier is het grootst 

en welke het kleinst? Wat is het 

verschil dan? Of hoe vaak past het 

kleinste dier in het grootste dier?

De kinderen die graag iets met 

muziek wilden doen, hebben 

gewerkt met opdrachten n.a.v. 

‘Peter en de wolf’ of ‘Carnaval des 

animaux’. Ze maakten een eigen 

verhaal/ muziekstuk. Prachtig!

Bij ‘How it’s made’ hebben we 

veel praktische dingen gedaan. 

Groep 1-2-3 heeft robots gemaakt, 

onderzocht wat zinkt en drijft 

De opbrengst van de 

koekverkoop t.b.v. 

fûgelwacht is €140,-

fûgelwacht
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Nei de Alvestêdetocht fan 1963, 

dy't as ien fan de dreechsten yn 

'e boeken stiet, wol it mar net 

winterje. Hiel wat reedriders wolle 

mar wat graach die legindaryske 

Alvestêdetocht ride. As it iis net by 

ús komt, dan moatte wy mar nei 

it iis ta, sa tinkt de Amsterdammer 

sakeman Aart Koopmans (1946-2007). 

Yn 1975 organisearret de foarsitter fan 

de Nederlânske reedridersstichting 

"Wintermarathon" de eerste 

alternative Alvestêdetocht yn Finlân. 

As de waarme winters yn Fryslân 

oanhâlde, komme der ek alternative 

Alvestêdetochten yn Eastenryk, 

Poalen, Tsjechië, Kanada, Noarwegen, 

Sweden, Japan en sels yn Mongoalië.

De toertocht fan Koopmans op 

de Weissensee yn Eastenryk is it 

populêrst. Tûzenen Nederlânske 

dielnimmers ride alle jierren mei. 

Der binne ferskillende lingten, mar 

it iepen Nederlânske Kampioenskip 

oer 200 kilometer is de meast 

prestizjeuze tocht.

As de dielnimmers winters nei 

Eastenryk ta reizgje hawwe se mar 

ien soarch. Dat der in Alvestêdetocht 

Ek yn 2019 komt der wér in Berne 

Iepenloftspul sa as gewoan yn 

Easterwierrum. 

En dit jier dogge der wol fiif bern 

út Baard oan mei:

Anna de Roo, Doutsen Meijberg, 

Feya Heida, Rens Bos en Sybrig 

Meijberg. De rollen binne 

ferdeeld en de repetysjes al 

begûn. Elke woansdeitemiddei en 

sneontemoarn wurdt der dûnse, 

songen en spile. 

Dit jier wurdt it in stik fan 

Shakespeare mar dan yn in hiele 

oare setting. 

Yn de folgende Baarder Kat mear 

nijs en data fan de útfoeringen!

M

útroppen wurdt op it stuit dat sy 

yn 'e bergen sitte. Want as dy der 

komt, moatte se werom. Foar de 

echte Alvestêdetocht is gewoan gjin 

alternatyf.

Scheurkalender LF2018 M

Alternativen 
foar de 
Alvestêdetocht

Het bestuur van de 
IJsvereniging zoekt nieuwe 
leden!
Dit naar aanleiding van het 

tussentijds opstappen van Elze 

Pijlman en Klaas Hoogma. 

Lijkt het je leuk om ons team 

te versterken? Meld je dan aan 

bij één van de bestuursleden, 

Siemen Reitsma, Louw Zijlstra 

of Thomas van der Meer.

Helaas kon er dit seizoen niet 

geschaatst worden, dit doordat 

beide pompen stuk waren. 

Eerst de drainagepomp die de 

kamp leegpompt en daarna 

de pomp die de kamp moet 

vullen. Beide zijn gelukkig weer 

gerepareerd door Nico de Roo, 

Herman Saffrie en JanFranke 

Heida, maar dit was dus helaas 

te laat. Een typisch geval van 

overmacht…..

Achteraf bleek 'gelukkig' dat er 

ook maar maximaal één dag 

geschaatst had kunnen worden 

i.v.m. de sneeuw. 

We gaan ervoor dat we de vol-

gende winter, met een beetje 

geluk, weer kunnen schaatsen 

op de Kamp!

Thomas van der Meer M

IJsvereniging
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Nieuws van het bestuur van Dorpsbelang

Ons openbaar vervoer, dat gaat u toch 

ook aan het hart? Nu rijdt de bus nog een 

aantal malen door ons dorp, maar dit kan 

zo maar veranderen! Er waren geruch-

ten dat de bus de dorpen niet meer 

zou aandoen, dat de passagier naar de 

provinciale weg toe zou moeten om daar 

op de bus te stappen: “het zogenaamde 

strekken van de busroutes”. Voordeel 

hiervan zou zijn dat de bus sneller van A 

naar B rijdt EN DUS VAKER KAN RIJDEN…..

maar als gebruiker van het ov ben je/

moet je verder van huis om op de bus te 

stappen.

Onder de naam Bûtengewoan Berikber 

is er vanuit de provincie  een initiatief 

gestart om de wensen en mogelijkheden 

te inventariseren van de inwoners van 

Midden Fryslân, met als doel de be-

reikbaarheid ( en de leefbaarheid?)van 

het Friese platteland te verbeteren. Hoe 

komen de inwoners van A naar B? Hoe 

kunnen we het geld wat nu aan vervoer 

besteed wordt beter  besteden? En hoe 

kunnen we samen met de mienskip ko-

men tot aantoonbare verbeteringen? Om 

deze vragen te beantwoorden hebben we 

uw hulp nodig.

Een beginnetje kan zijn de vragenlijst in 

te vullen die u kunt vinden op https://

www.research.net/r/butengewoanberikber. 

Als alle inwoners van Baard dit invullen 

is er de kans om €500 te verdienen voor 

ons dorp.

Verder wil de provincie graag in het dorp 

komen en daarom willen dorpsbelangen  

Baard en  Easterlttens met dorpsgeno-

ten in gesprek gaan en een bijeenkomst  

organiseren. U krijgt hiervan bericht aan 

huis wanneer en waar de bijeenkomst 

zal zijn. Maar de enquête kunt u alvast 

invullen natuurlijk!

De bus door het dorp, die ons verbindt 

met grotere plaatsen als  Franeker of 

Sneek, Leeuwarden of Bolsward,  ik heb 

dan altijd een beetje het gevoel ‘erbij te 

horen’. Dat we niet vergeten zijn op het 

platteland…… Houdt u de brievenbus in 

de gaten?

Verdere activiteiten van uw bestuur: 

Afgelopen zaterdag is een afvaardiging 

van dorpsbelang Baard naar de regiofina-

le in Ried geweest om te strijden om de 

titel: slimste dorp van Friesland. Het was 

een erg leuke quiz-avond die zeer geani-

meerd werd geleid door Rinze uit Ried. 

Na de eerste twee rondes gingen we aan 

kop met Wijnaldum, helaas moesten we 

deze positie uit handen geven en zijn we 

als vierde geëindigd, op twee puntjes na 

nummer 3. Voor herhaling vatbaar!

De schrijver Siebe Sonnema van het boek 

over Jacob Kooistra komt in mei zijn 

verhaal vertellen over zijn artistieke oom 

Jabik die de kermis van Baard nagebouwd 

heeft. Dit belooft een erg leuke lezing te 

worden, noteert u de datum van 23 mei 

in uw agenda? Siebe zal na het vergader-

gedeelte het woord krijgen en tevens kunt 

u zijn boek kopen met tal van anekdotes 

over het oude Baard!

Ook in mei worden opnamen gemaakt 

door Omroep LEO over een van de nieuwe 

parels van Leeuwarden nl. BAARD. We 

hopen dat de vele fotogenieke plekken in 

Baard dan op zijn mooist zijn.

De Provincie en de brugcommissie zijn 

druk bezig met de voorbereidingen voor 

de nieuw brug. Ook het dorp wordt  hier-

van op de hoogte gehouden, waarschijn-

lijk in april.  De brug moet nog een naam 

hebben en u wordt tezijnertijd  uitgeno-

digd uw suggesties te doen. Voor verdere 

info: brugcommissie.

Onze nieuwe bestuursleden Marijn 

Meijberg en Gilbert Valk draaien inmid-

dels mee met de bestuursvergaderingen 

en binnenkort worden de formaliteiten 

afgerond wat betreft de penningmeester. 

Dan gaat Gabe Schaaf uit het bestuur van 

Dorpsbelang als penningmeester. Het zal 

even wennen zijn om het zonder zijn 

bestuurlijke kennis te doen, maar in Gil-

bert hebben we alle vertrouwen! Gabe zal 

niet helemaal van het bestuurlijke toneel 

verdwijnen, hij zal in de naaste toekomst 

een rol gaan vervullen in de Stichting 

Dorpshuis.

Het bestuur gaat de website van Baard  

kritisch bekijken en hier en daar aan-

vullen, Klaas Bouma wil het beheer wel 

blijven doen. Wanneer u hier ideeën over 

heeft: deze zijn welkom!

Voor de zomer zijn er allerlei evenemen-

ten gepland; allereerst is er PUURBaard, 

met de Palingrokerij en de zomerfair en 

in augustus kan er -in navolging van 

Maarten van der Weijden - gezwommen 

worden van Easterlittens naar Baard, dit 

krijgt als titel mee: Swim!Easterlttens. 

Hoe dit er precies uit komt te zien is nog 

niet bekend, maar achter de schermen 

wordt er druk gewerkt om dit evenement 

mogelijk te maken.

En voor diegenen die denken: leuk, dat 

Dorpsbelang en u bent nog geen (aktief) 

lid: laat uw stem horen!

Met een hartelijke groet namens DBB, 

Aukje Bergwerff- de Boer M
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Nog meer Nieuws van het bestuur van Dorpsbelang

Van de 
kaats-
vereniging

en foar in part kinne wy ekstra saken 

regelje.

Sa krijt de keatsferiening in fergoeding 

foar it ûnderhâld fan it keatsfjild, dat ek 

foar allerhanne oare aktiviteiten brûkt 

wurdt, lykas de merke, iisbaan, skoalbêrn, 

foetbalfjild. De toanielferiening krijt jild 

om de ljochtynstallaasje op de boppeseal 

te ferbetterjen, reservelampen te keapen 

en noch wat lytse saken. De boarterstún 

It Hofke krijt jild om en moaier tastel 

te pleatsen as de gemeente earst yn 

gedachten hie. Dat is yntusken al pleatst 

en fierderop yn dizze Baarder Kat sil 

dêr mear oer te lêzen wêze. En ek foar 

doapsbelang is der no wat ekstra jild, 

wat ek wol nedich is omdat der de lêste 

jierren wol gauris in tekoart wie.

Oare saken
Wy binne bliid dat der no aksje kaam is 

mei it hûs op de hoeke fan Faldenserwei 

en Gele Buorren. Dat wie al jieren 

hielendal fersutere en waard op it lêst 

ek gefaarlik, omdat it dak al ynfallen 

wie. En dan ha wy it noch net iens hân 

oer de ratten dy’t der húsmannen en de 

fochtoerlêst by de buorlju troch stikkene 

goaten. Nei jierren oerlis mei de gemeente 

yn it kader fan it “Rotte-kiezen-beleid” is 

der ein 2018 trochpakt. Wilco Fopma hat 

it hûs kocht en hie binnen in pear wike 

it dak der al wer op. En der wurdt noch 

altyd folop timmere en klust, wy binne 

benijd nei it einrisseltaat. 

Gabe Schaaf M

Aktualiteiten Doarpsbelang Baard
It is al wer tiid om in stikje foar de Baar-

der Kat te skriuwen. It sil wol myn lêste 

kear wêze dat ik it stikje foar Doarspbe-

lang skriuw, want sûnt november sit ik 

offisjeel net mear yn it bestjoer. Mar wy 

ha besletten dat ik no noch wat op papier 

set oer de aktiviteiten dêr’t ik by belutsen 

bin.

NL Doet 16 maart: ûnderhâld Dekemalân
Op sneon 16 maart wolle wy middeis 

(ca 14.00 – 17.00 oere) mei in ploech 

minsken it Dekemalân wat opknappe en 

ûnderhâlde. Alle help is wolkom en foar 

elkenien is der wol wat te dwaan. It gêrs 

by it monumint, de blommetún meane en 

fersoargje, de hage knippe, bankje fervje, 

bollen plantsje en blommemengsels 

ynsiedzje.

Dizze dei is ek tagelyk Bijenwerkdag, om 

it bijenflinterlint te ûnderhâlden en te 

ferbetterjen. Derfoar sille der spesjalisten 

van Landschapsbeheer Friesland by wêze 

om ús te adfisearjen en te begleiden oar 

it bijeenflinterlint, dus wy kinne der ek 

noch wat fan opstekke! 

Dus set dizze datum yn de aginda en 
kom sneon 16 maart nei it Dekemalân om 
meiinoar te wurkjen

Doarpenbudget
Yn de ALV fan novimber ha wy besletten 

om foar 2019 it doarpenbudget te 

ferdielen sa’t wy dat yn de simmer mei 

de ferienings ôfpraten ha. Foar in part 

brûke wy dit jild om it fuortfallen fan 

subsydzje fan de gemeente op te fangen 

Wauw, vandaag een echte lentedag met 
een dominante zon en temperaturen van 
11 graden. Hiermee komen alle mensen 

weer naar buiten en dan wil iedereen 
wel weer kaatsen! Bliksem wat gaat 
de tijd toch snel...

Als bestuur zijn we in 2019 al weer twee 

keer bij elkaar geweest om zaken door te 

spreken en voor te bereiden.

Op dit moment willen we in ieder geval 

aandacht vragen voor de Poiesz Jeugd 

Sponsor Actie! Deze is namelijk net 

gestart.

Tijdens de Jeugd Sponsor Actie van 11 

februari t/m 7 april a.s. verzamelen 

de deelnemende verenigingen zoveel 

mogelijk Jeugd Sponsor Munten, om hier 

sponsorgeld voor hun vereniging mee op 

te halen. Hoe meer sponsormunten, hoe 

meer sponsorgeld. Dit jaar hebben we 

als keatsferiening Baerd weer een koker 

bij de Poiesz in Mantgum. We roepen 

jullie dan ook allemaal op de munten te 

verzamelen en deze in Mantgum in de 

koker voor de keatsferiening Baerd te 

storten. Of bij een van de bestuursleden 

te brengen. Op 23 maart staan we daar 

als vereniging ook in de winkel met 

enkele jeugdleden.

Op 12 april kunnen we tijdens het door 
Lees verder op de volgende pagina >
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de Poiesz georganiseerde jeugdgala, 

onze cheque ophalen. We zijn be-

nieuwd! Alle muntjes helpen:)

Daarnaast is er op 16 maart de jaar-

lijkse NL Doet actie, het Oranje Fonds 

wil laten zien hoe belangrijk actieve 

burgers voor de samenleving zijn. 

Ook dit jaar doet keatsferiening Baerd 

hier weer aan mee. Door onderhouds-

werkzaamheden uit te voeren, schoon 

te maken en het veld weer groen 

te laten stralen voor het nieuwe 

seizoen, willen de keatsferiening en 

zijn vrijwilligers het dorpsgezicht 

zo aangenaam mogelijk behouden. 

Daarnaast is een 'frisse start' voor al 

zijn leden en de spullen die daar voor 

nodig zijn belangrijk. Op zaterdag 16 

maart is er dus genoeg te doen in en 

rondom de 'Katakombe'. Mocht u een 

kijkje willen nemen of ook even 'de 

handen uit de mouwen steken', wees 

welkom.

Wanneer: Zaterdag 16 maart

Tijdstip: vanaf 9.00

En dan staat er nog een jaarvergade-

ring gepland, deze zal op 29 maart 

plaatsvinden. Bericht volgt.

Nu wij gaan vast verder met alle voor-

bereidingen en tot gauw op e Kamp.

Namens het bestuur M

Vervolg
Nieuws
van de 
kaats-
vereniging

De vertelheks
16 December bezocht ze de 

Boppeseal weer, de vertelheks 

met haar team. De gekozen 

datum was achteraf gezien 

misschien niet de meest 

gelukkige; precies tussen 

de Sint en de Kerstman 

in, waardoor kinderharten 

anders kloppen en minder 

openstaan voor sprookjes, 

getuige de matige opkomst. 

Neemt niet weg dat met veel 

enthousiasme de sprookjes 

Sneeuwwitje en Vondevogel 

ten tonele gebracht werden. 

In dit geheel verdient de 

familie Jutte een grote pluim. 

Hun inventiviteit ten aanzien 

van aankleding van spelers 

en podium is geweldig 

en onmisbaar! Ervaar dat 

zelf maar eens want op 

zondagmiddag 24 maart 

neemt de heks ons mee naar de sprookjes 

Assepoester en Het ezeltje. Aanvang 15.00 

uur en natuurlijk op de Boppeseal.

Inez Timmer
Dat is ook de plaats waar Inez Timmer de 

8ste februari haar try-out heeft van het 

programma “Vijf minuten voor aanvang.” 

Ze schetst daarin een zeer openhartig 

beeld van haar alleskunnen op gebied van 

musical, zang en performance. Rode draad 

daarbij is de voor haar op 22 jarige leeftijd 

dramatische dood van haar vader middels 

zelfmoord. Het vergroot de onzekerheid in 

hoge mate. 

Dan volgt er een ongelooflijk boeiende 

terugblik, vlinderend langs haar veelzijdige 

carrière, doorspekt met humor, klasse 

en af en toe een tikkeltje cynisme 

getuige de slotsom Man muss mit jedem 

klaarkommen... Veel te veel om in een 

paar woorden te bevatten. Toch trekt 

uiteindelijk Friesland weer, getuige het 

programma Tussen Heimat en Heitelân 

in 2012, Op Alle Fronten. En 

Leafdesbrieven, samen met Tseard 

Nauta. Ze leeft zich uit en in Lili 

Marleen en mademoiselle Chanel. 

Hier staat een fantastische vakvrouw 

die het publiek moeiteloos meekrijgt. 

Tot slot nog een aantal markante 

uitspraken. “Ouder worden is niet 

erg, je dood bepaalt je leeftijd; mens 

durf te leven!”, “Pappa ik hoop dat 

je best een beetje trots op mij bent, ik 

denk het wel...”  Tenslotte “Het is altijd 5 

minuten voor 12.” Wat een avond…

The Beatles Sessions
Waar ik me bijzonder op verheug is het 

optreden van deze 5 koppige tributeband 

uit Bolsward. Ze hebben hier eerder 

gespeeld en toen was ik als Beatlesfreak 

(ik heb alles van ze) zeer onder de indruk. 

Vergeleek ze zelfs met het Nederlandse 

fenomeen The Analogues. Dat is misschien 

iets te veel van het goede, Feit blijft dat 

deze band op een uitstekende manier the 

Fab Four vertolkt. Beleef het zondag 31 

maart vanaf 16,00 uur!

Aart M

Open Baard
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24 November hadden we ‘s middags 

voor de kinderen een toffe bingo 

met mooie prijzen en cadeaubonnen. 

En natuurlijk wat drinken met wat 

lekkers. Maar plotseling werd er op 

de deur geklopt en ja hoor daar was 

zwarte piet. De pepernoten vlogen 

in het rond, wat een verrassing. 

Zwarte piet kwam langs om te kijken 

of Sinterklaas de volgende week wel 

langs kon komen, want er veranderd 

zoveel in Baard. Uiteraard is zwarte 

piet gebleven en heeft geholpen met 

de bingo of... hebben de kinderen 

zwarte piet geholpen?

Nadat alle pepernoten waren opge-

ruimd hebben we de prijzen voor de 

volwassen bingo uitgestald. Ook hier 

waren weer mooie prijzen en cadeau-

bonnen. Altijd weer spannend of er 

wel mensen komen. Maar gelukkig, 

ook nu was het gezellig druk. (kun-

nen altijd meer mensen bij) Na de 

pauze werden we verwend met een 

hapje van één van onze sponsoren. 

Wij danken nogmaals onze sponsoren 

voor de geweldige cadeaubonnen, 

prijsjes en hapjes.

20 December was er weer kerst-

stukje maken onder begeleiding van 

Hans van Wieren van Groei en Bloei 

Sneek. Er zijn weer prachtige stukken 

gemaakt op een grote vaas. 

Ennuh... We hebben Hans al weer 

gevraagd voor het kerststuk 2019.

Helaas komt het soms voor dat be-

paalde activiteiten die vermeld staan 

in Baarddata (achterop de Baarder 

Kat) komen te vervallen of verplaatst 

worden. Dit heeft te maken met wat 

er in die periode nog meer wordt 

georganiseerd in Baard, of omdat het 

voor de activiteitencommissie niet 

haalbaar is in verband met te weinig 

opgave.

Zaterdag 16 februari j.l. heeft dorps-

belang Baard meegedaan aan de hal-

ve finale van de pubquiz in Ried voor 

het slimste dorp van Friesland. 

Baard speelde tegen de dorpen 

Ried, Goënga, Baaium, Arum en 

Wijnaldum. Dorpsbelang Baard 

is 4e geworden. Gefeliciteerd en 

bedankt voor jullie inzet!! Zaterdag 

18 mei is er een eigengemaakte 

Baarder pubquiz en daar zijn jullie 

ook weer van harte welkom!

Wat zijn onze volgende activitei-

ten:

9 Maart: voor de volwassenen….. 

Better let as net. Een gezellige 

avond met Sinterklaasbal, Kerst-

bal, Nieuwjaarsbal en Pasen dus 

veeeeeel foute muziek. (verkleed 

in de stijl van de toppers altijd 

welkom)

24 Maart: 
Vertelheks 

voor jong en 

oud. Met als 

Sprookjes... 

Assepoester 

en Ezeltje

6 April: 
kinder-bingo 

en volwasse-

nen-bingo

22 April: voor 

de kinde-

ren... paaseieren zoeken

18 mei: voor de volwassenen... 

de enige echte eigen Baarder 

pubquiz.

... Mei: kinderpuzzelrit exacte 

datum volgt.

In de zomermaanden Juni, Juli, 

Augustus zijn er  i.v.m. het mooie 

zonnige zomer weer geen acti-

viteiten. Wij zien jullie graag in 

September weer terug !!                                                                        

De Activiteitencommissie van 
Baard; Jan, Agnetha, Klaas, 
Ida en Helena J. M

activiteitencommissie
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Pasen – durf te dromen

Onlangs was de film de “Da Vinci 

Code” weer op de televisie. Ik was 

bijna alles vergeten, maar één ding 

was me altijd bijgebleven en daar 

genoot ik nu weer van.

Dat was de uitleg van een schilderij 

van Leonardo Da Vinci van het 

zgn. laatste avondmaal, dat Jezus 

met zijn 12 leerlingen meemaakte 

vlak voordat hij werd gevangen 

genomen, gekruisigd en begraven.

De film vertelt dat de leerlingen 

niet allemaal mannen zijn, maar 

dat de figuur links van Jezus met 

het lange haar (hoewel anderen dat 

ook hebben en mannen in onze tijd 

ook nog steeds – kijk maar in Baard 

rond!) eigenlijk Maria Magdalena is.

Ik heb geen idee of het waar is, en 

het maakt mij ook niet uit wanneer 

mensen dan ook nog beweren dat 

Jezus met haar getrouwd was. 

Wat mij aanspreekt is het idee dat 

zowel mannen als vrouwen worden 

geïnspireerd door die bijzondere 

figuur, die als leermeester enige 

jaren rondtrok in het Joodse land 

met een boodschap van vrede en 

recht, maar ook van gelijkheid en 

verdraagzaamheid.

In Amsterdam, waar ik jaren 

geleden werkte voor opvang van 

asielzoekers, maakten we ooit 

bijgaande foto geïnspireerd op Da 

Vinci. En niet expres, maar nu ik de 

foto opzocht zag ik ineens dat ook 

hier de figuur links van Jezus een 

vrouw is.

Het verhaal van gekruisigd worden 

maar ook opstaan en voortleven 

is niet zonder risico. Het is soms 

heel ongeloofwaardig als je ziet 

hoe mensen die zeggen dat verhaal 

belangrijk te vinden zich gedragen. 

Wie durft te dromen van de 

omkering van dood naar leven, die 

loopt nog steeds risico.

Ik laat het horen in onderstaand 

gedicht, waarin nog geen vrouwen, 

maar misschien kunt u er eentje 

verzinnen.

Hij had een droom…
Hij droomde van een maatschappij 

waar zwarte en
blanke mensen als gelijken zouden 

samenleven.
Die droom kostte hem zijn leven.
Hij was predikant in Montgomery, 

Alabama.
Hij heette Martin Luther King.

Hij had een droom…
Hij droomde van een land waar arme boeren 

de kans
zouden krijgen op een menswaardig bestaan.
Deze droom kostte hem zijn leven.
Hij was aartsbisschop in San Salvador.
Hij heette Oscar Arnulfo Romero.

Hij had een droom…
Hij droomde van een Europa dat bevrijd zou 

zijn 
van de moordzucht van een tiran
die vooral joden de schuld van alles gaf.
Die droom kostte hem zijn leven.
Hij was studentenpredikant in Berlijn.
Hij heette Dietrich Bonhoeffer.

Hij had een droom…
Hij droomde van een wereld waar mensen in 

vrede met 
elkaar zouden leven en naastenliefde gewoon 

zou zijn
en waar woorden betrouwbaar zouden 

worden.
Deze droom kostte hem zijn leven.
Hij was rabbi in Galilea en Judea.
Hij heette Josjoea van Nazareth, 
ook wel genoemd Redder van Godswege,
Jezus Christus, mensenzoon,
in wiens naam mensen dromen blijven 

dromen.   

’n Opgewekt Pasen toegewenst,

Joke van der Velden M
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Ook in 2019 willen we een 
inmiddels bijna 5 jaar oude traditie 
voortzetten met concertjes in onze 
huiskamer.
Het concept is hetzelfde:

15.30 uur thee/koffie met lekkers 

als ontvangst

16 – 17 uur muzikaal optreden

Na 17 uur drankje en hapje en 

gesprek met de musici en elkaar.

De toegang is gratis, maar een 

vrijwillige bijdrage in de “pong” bij 

de uitgang is welkom om 

volgende optredens mogelijk 

te maken.

Zondag 14 april 2019
Vlak voor de deadline van 

de Baarder Kat hoorden 

we dat Fransje van Dongen 

(zang en fluit) die fado-

achtige liederen zou komen 

zingen, niet kan wegens het 

wegvallen van haar muzikale 

partner. Maar ze komt later 

nog wel een keer. Misschien 

vinden we nog iets anders op deze 

zondag.

Zondag 26 mei 2019
Al sinds 1980 spelen Ankie van der 

Meer en Nanne Kalma samen. 

In binnen- en buitenland, op grote 

en kleine podia, in concertzalen, 

kerken en kroegen, op boten en 

op straat, op festivals en culturele 

avonden of waar dan ook maar: 

overal brengen Ankie en Nanne 

met humor een programma, 

Nanne & Ankie / Van der Boechorst kwartet 

Huiskamerconcerten 
in de Mennistetsjerke te Baard

toegesneden op de situatie. Wat 

de teksten van hun liedjes betreft, 

Nanne en Ankie zingen over alle 

soorten onderwerpen. Maritieme en 

historische thema's spelen bij hun 

een grote rol, maar even makkelijk 

bezingen ze komische voorvallen uit 

het dagelijkse leven. 

Ze begeleiden zichzelf op 

instrumenten als gitaar, mandoline, 

concertina en schalmei. 

Tijdens het huisconcert in Baard op 

26 mei 2019, zullen Nanne & Ankie 

een afwisselend programma brengen, 

bestaande uit liedjes die gekozen 

zullen worden uit de verschillende 

hoeken van hun repertoire. Ze zullen 

die middag een aantal keren worden 

bijgestaan door zanger Aart Kuijt, 

met wie ze destijds in Irolt samen 

zongen. 

Zondag 6 oktober 2019
In het najaar gaan we gewoon verder 

met de huisconcertjes.

Het Van der Boechorst kwartet komt 

op de eerste zondag in oktober. De 

leden zijn:

Jan Verheugt en Lise Heide Jørgensen  

– viool; Gert Floor – altviool en Petra 

de Man – violoncello.

Op het programma zal in ieder geval 

Haydn staan, maar wat precies, dat 

komt in de volgende Baarder Kat. 

Maar in ieder geval kan niemand 

nu zeggen niet af te weten van de 

datum. Het is een heel enthousiaste 

strijkersgroep, dus alvast zeer 

aanbevolen.

We hopen velen weer te kunnen 

verwelkomen, maar wel opgeven 

want we hebben nu eenmaal maar 

45 stoelen. Tel. 0517235659 of 

ds.jvdvelden@planet.nl

Ronald en Joke M
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Vrij. 01 mrt 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 Better Let as Net 
Gezellige avond Activiteiten commissie Bovenzaal Café Baard

Zat. 16 mrt. Weekend De oudpapiercontainer 
staat er weer Ver. van Dorpsbelang Parkeerplaats bij de brug

Zat. 16 mrt. vanaf 09.00 u. NL Doet Actie Kaatsvereniging  Baard Kaatshok

ong. 14.00-
17.00 NL Doet Actie Dorpsbelang Baard Ûnderhâld Dekemalân

Woe. 20 mrt Opendag IBS de Stjelp

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

Zon.24 mrt 15.00 u Assepoester en Het ezeltje Voorleesclub de Vertelheks Bovenzaal Café Baard

Vrij. 29 mrt. Volgt Jaarvergadering Kaatsvereniging  Baard

Zat. 30 mrt. 20.00 u Benefietconcert Martijn van Dongen Herv. Kerk Baard

Zon. 31 mrt. !6.00 u Theatertoer 
The Beatles Sessions Cobus, Aggie en Boyd Bovenzaal Café Baard

Zat. 06 apr. 14.00 u 
20.00 u

Kinderbingo 
Bingo Activiteiten commissie Bovenzaal Café Baard

Zon. 07 apr. 09.30 u Dienst door dhr. U. Zwaga Kerkenraad v.d.Streekgem. Herv. Kerk Baard

Don. 18 apr. 19.30 u Ds.J.Hilverda Witte donderdag 
Heiligavondmaal Kerkenraad v.d.Streekgem. Herv. Kerk Baard

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

Ma. 22 april 10.00 u Paaseieren zoeken Activiteiten commissie Kaatsveld

Woe. 08 mei 15.00 u Federatie Jeugd Kaatsvereniging  Baard Kaatsveld Húns

Zon. 12 mei 09.30 u Dienst door ds. G Wessels Kerkenraad v.d.Streekgem. Herv. Kerk Baard

Zon. 12 mei 11.00 u KNKB Dames Hoofdklasse(VF) Kaatsvereniging Baard Kaatsveld 

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

Zat. 18 mei 20.00 u Baarder Pub quiz Activiteiten commissie Bovenzaal Café Baard

Zat. 18 mei Weekend De oudpapiercontainer 
staat er weer Ver. van Dorpsbelang Parkeerplaats bij de brug

Don. 23 mei 20.00 u

Tussenbijeenkomst 
na de pauze Schrijver Siebe 
Sonnema vertelt over Jacob 
Kooistra

Ver. van Dorpsbelang Bovenzaal Café Baard

Zon. 26 mei
15.30 
ontvangst 
16.00 – 17.00

Nanne & Ankie 
gastoptreden Aart Kuijt Joke en Ronald Menistetsjerke 

opgave nodig

Don. 30 mei 09.30 u ds. J. Hilverda Hemelvaartsdag Kerkenraad v.d.Streekgem. Herv. Kerk Baard

Don. 30 mei 10.00 u Jeugd 
13.00 u Sen.

Bergwerff “Pillen Partij” 
zachte bal Kaatsvereniging Baard Kaatsveld 

Do. 13 t/m 
15 juni volgt Baarder Merke Merkecommissie in Baard

Zon. 16 jun. 09.30 u Dienst door dhr. U. Zwaga Kerkenraad v.d.Streekgem. Herv. Kerk Baard

Baar data


