nieuw
in baard:
de kleinste
galerie van
nederland
Waarover in de volgende Kat meer.
In deze Kat:

Nieuwe Baarders stellen zich voor
Biljartclub verspeelt subsidie
Nieuws over BIS
Jaargang 21
nummer 2
juni 2019

e-mail: debaarderkat@gmail.com
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achterop

Wat fljucht de tiid, alwer trije
moannen foarby en dus ek wer in
nije frisse Baarder Kat op ’e matte.
Fris is it ek bûtendoar noch wol. Sa
no en dan is it wol noflik. Mar dy
sinne mei no ek wolris trochsette.
Jûns lekker lang bûten sitte yn’e tún,
fytse, rinne as oan de wetterkant
fiskjen foar wa’t dat leuk fynt. De
jeugd kin harren angels mar wer út
it hok helje, want yn july is d’r wer
in fiskwedstriid tiidens it iepenbier
kampioenskip ielrikjen. Jasekers, wy
minsken binne gek op
wedstriidsjes tocht ik. Talintenjachten
en sjongwedstriiden, tink bygelyks
oan it Eurovisie Sjongfestival. Wat
die hy it goed hin “ús Duncan”?! Wy
sieten d’r plat foar allegearre…as net
soms. Douze points! Mei de merke
kin eltsenien himsels ek útleve. Wa
kin yn de leukste outfit de measte
bierkes tille? Tja sis nou sels après
ski is in geskikt tema hjirfoar. It
wurdt grif wer in jo(de)lige boel.
Witte jimme wat ek hiel leuk is? De
Lytste Galery Fan Nederlân, en die
stiet jawis yn Baerd. Keunstners
eksposearje hjir harren wurk. De
kolleksje sil regelmjittich wikselje.

Der is ek in minibibleteek fult mei
boeken foar jong en âld en alles dêr
tuskenyn. Liene, rulje as meinimme
it mei allegeare. Ik soe sizze gean dêr
ris hinne om it te besjen.
De keatsers binne ek al wer fol yn
aksje, de biljertclub en de kaartclub
binne d’r foar no earst wol wer
klear mei. Ek kinne we yn dizze
kat spitigernôch foar de lêtste kear
genietsje fan us trouwe skriuwer
Felix. Hy wol graach romte meitsje
foar nij lûd. Wy binne Felix tige
tankber foar it skriuwen fan al die
snediche stikjes oer alle soarten
fan aardichheden. Wy ha d’r fan
genoaten Felix, bedankt! En foar
wa’t it leuk liket om it stokje oer te
nimmen, as lit wy sizze de pen, wêz
wolkom! En stjoer in mailtsje nei de
baarderkat@gmail.com
Ek dit kear wér in soad lêsnocht
tawinske mei de Baarder Kat! M
3
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DE V0gels

Een ontroerende roman van Tarjei Vesaas

De hoofdpersoon
in De Vogels
is de 37-jarige
Mattis die met
zijn drie jaar
oudere zus Hege
in een eenvoudig huisje woont
nabij een meer
in de bossen van
Noorwegen. Ze
zijn aan elkaar
overgeleverd
nadat hun ouders zijn gestorven.
Mattis is een gevoelige zwakbegaafde man die zijn natuurlijke
omgeving op intense wijze ervaart.
Mattis wordt "de slome" genoemd
en Mattis noemt alle anderen "sterk
en scherp".
Hege zorgt voor brood op de plank
door aan een stuk door truien te
breien. Mattis probeert te werken
bij boeren in de omgeving maar
zijn hoofd is zo vol gedachten dat
alles wat hij doet mislukt. Hij wordt
nerveus van de verwachtingen van
anderen ("wat moet je doen als
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iedereen om je heen sterk en slim
is").
In zijn oude lekke roeiboot op het
meer voelt hij zich gelukkig omdat
zijn gedachten dan niet in de knoop
raken. Op aanmoediging van Hege
begint hij met zijn roeiboot een
veerdienst op het meer.
Mattis is blij en gelukkig als veerman, ook al is er niemand om over
te roeien, en Hege is blij dat hij iets
om handen heeft.
Op een dag hoort hij een man
roepen, een zwervende houthakker,
die overgezet wil worden. Omdat
ze flink moeten hozen om aan de
overkant te komen biedt Mattis
hem onderdak aan. Hege en Jörgen
worden verliefd en dat wakkert de
grote angst van Mattis - om door
Hege (zijn enige wankele houvast
in het leven) verlaten te worden alleen maar aan. Langzaam maar
zeker doemt het noodlot op aan de
horizon.
De Vogels is een diep menselijke en
ontroerende roman over een kwetsbare simpele man, een man met

een oneindig rijk innerlijk leven,
die probeert het leven te bevatten
en te duiden.
Vesaas vertelt het tragi-komische
verhaal van zijn hoofdpersoon
invoelend en overtuigend in een
stijl die maakt dat je door de ogen
van Mattis naar de wereld kijkt en
dat is een groot voorrecht.
Anneke Tonnon M

Bak een taart
voor het orgel
van baard
Beste Baarders.
6 juli staan wij voor de restauratie van het
kerkorgel van Baard op de Ielrikkersmerke.
Het zou prachtig zijn dat jullie weer van die
heerlijke taarten, cake’s, koekjes of andere
lekkere baksels, voor ons willen maken. Jam
kan natuurlijk ook. Die verkopen wij dan
voor het goede doel. Ook mag u overtollige
waardevolle spullen aan ons schenken om te
verkopen.
Wij staan een uur voor de markt begint bij de
kraam en dan kunt u de spullen brengen.
Er is totaal nu e 10.000,- binnen, we zijn op
de goede weg.
Tot dan, Geertje Valk tel. 06.1283 7848.
Sjoukje Terpstra Tel. 0517-341481.
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voorstelbaard (1)

rinske en benedictus

6

Wy binne Rinske en Benedictus
Benedictus en wenje sûnt 16
febrewaris yn Baard. Wy wolle ús
graach efkes foarstelle.

en de bern.
Wy ha wenne yn Drachten, Enschede,
Súdhorn en Elspeet. Ferhûsje wie
telkes foar it wurk.

Ik bin Rinske, berne yn de omkriten
fan Grou. Ik bin de twadde fan in
gesin fan trije jonges en trije famkes.
Ik bin nei skoalle gongen yn Grou
(legere skoalle en MULO) en yn
Ljouwert (oplieding ‘Huishoudkundige
voor Inrichtingen’ (HvI)).
Nei de skoalletiid ha ik wurke
û.o. as haad fan de hûshâlding
yn Fredeshiem, in menist
Broederschapshûs yn Stjinwyk en
letter op it laboratorium fan de
‘Leeuwarder Papierwaren Fabriek’,
om’t it hûshâldkundige wurk toch net
sa ‘myn ding’ wie.
Yn 1973 binne Benedictus en ik troud.
Yn 1975 is ús dochter Lammy berne,
yn 1977 ús soan Doede. Lammy
wennet en wurket yn Noorwegen.
Doede en syn frou Christine wenje yn
Snits. Sy ha twa bern: Bas en Emma.
Nei ús trouen bin ik stoppe mei
wurkjen en ha ik my talein op thús

Ik bin Benedictus Benedictus, efkes
foarstelle:
berne yn De Rottefalle. Om’t ik de
tredde soan yn ús gesin bin, bin ik
ferneamd nei de âldste broer fan
myn heit, want de beide pakes ha
hun namme jûn oan myn beide
bruorren. Sa gong dat froeger.
Myn jongestiid hat him ôfspile yn De
Rottefalle en Drachten. Nei de HBS
(Het Drachtster Lyceum) en de HTS
(Ljouwert) ha ik earst wurke yn de
wetter- en wegenbou. Myn earste
wurkt wie it tafersjoch op de bou fan
de Headamsbrêge op‘e Feanhoop.
Letter bin ik yn de oannimmerij oan
de slag west, û.o by KWS Noord as
akwisiteur en op it lêst as haed fan it
bedriuwsburo.
Op in stuit ha ik in karrière-feroaring
makke en bin ik direkteur wurden fan
it ‘Doopsgezind Broederschapshuis’
yn Elspeet. De namme fan it

broederschapshûs is letter
op myn foarset feroare yn
‘Mennorode’.
Mennorode is in
grut fekansje- en
konferinsjeoord en
tsjintwurdig ek hotel,
mei sa’n 350 bêden en
in protte sealromte foar
fegaderjen. Jierliks hiene
wy 40.000 oant 50.000
oernachtings. Mennorode
leit midden yn de bosk
fan de Veluwe, tsjin it
Kroandomien oan, wêr’t de
wylde bargen en herten frij
rounrinne kinne.
De lêste feroaring fan wurk wie
nei de VVV as direkteur fan de VVV
Nunspeet en direkteur fan de RegioVVV Veluwe-Randmeren.
In protte fan myn frije tiid ha ik
stutsen yn de kourballerij. Sûnt
myn 18e bin ik skiedsrjochter. Op it
stuit bin ik waarnimmer/beoordieler
fan skiedsrjochters en sekretaris
fan de wedstriidkeamer fan de
tuchtkommisje fan it KNKV.

Us hûs oan de Menistefjouwere
hat in grûnwaarmtepomp en
sinnepanelen. It is in ‘nul-op-demeter’ hûs, sûnder in gasoanslúting.
Wy hoopje lang fan dit hûs en fan
Baard genietsje te meien. M
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bericht van kinderkoor De Sjongende
Pompeblêden en jongerenkoor Lelielûd

zingend de wereld rond

voor het orgel

Misschien zien of horen jullie
ze soms wel, de kinderen die
woensdagmiddag en de oudere
jeugd die woensdagavond koor
hebben in het kerkje van Baard.
Meestal vliegen ze met flinke
energie de kerk in en komen ze
er galmend en rennend weer uit.
Daar in de kerk repeteren we
de liedjes. En maken we er
muziek van! En werken we naar
optredens toe. Het was een
best druk seizoen; Korenjûn
(Wjelsryp) in november,
kerstoptredens in Winsum en
Menaldum, een concert met
Vocaal Ensemble Leeuwarden en
de Leeuwarder Bachvereniging in
de prachtige Gertrudis kerk van
Workum (Toevallig heeft die kerk
de zelfde naam als de Baarder Kerk.) En dan
nog meewerken aan de Matthäus Passion in
die enorme Martini kerk van Bolsward. Dit
keer zongen we vanaf het orgel, een hele
belevenis!

8

Tussen alle drukte door is er zeker ook tijd
voor gezelligheid. Lelielûd heeft ook altijd
een pauze. Vaak kruipt er dan wel iemand
achter de piano om lekker te pingelen of
echt iets moois te laten horen.

Vanaf 5 juni organiseren de
koren het meezingproject
“Zingend de wereld rond”. Dé
kans om eens uit te proberen
hoe het is om bij een koor te
zingen.
In 5 repetities werken we toe
naar een spetterend slotconcert
7 juli in Easterein. Op het
repertoire muziek van over
de hele wereld. Het project is
bedoeld voor kinderen van
6 t/m 16 jaar. Lijkt het je iets
of ken je iemand voor wie het
misschien iets is?, informatie
opvragen en je aanmelden kan
bij Martijn van Dongen. Email:
emartijn@xs4all.nl, telefoon
0517 341915. Of kijk eens op
www.facebook.com / Sjongende
Pompeblêden-Lelielûd

Martijn van Dongen M

benefietconcert:
geweldige avond
en groot succes
Op 30 maart j.l. heeft Martijn van Dongen een
blokfluit concert gegeven voor het orgel van
Baard.
Dit benefietconcert werd aan geboden door
Martijn, omdat zij altijd gebruik maakt van
de kerk als oefen ruimte voor haar koren.
Het was een geweldige avond, waar Martijn
prachtige muziek ten gehore bracht. De kerk
was vol en er werd gul gegeven. De avond
heeft 700 euro opgebracht. Naar aanleiding
van de flyer actie voor dit concert, kwam er
via de bank nog eens 400 euro binnen. Na
afloop van het concert was er nog een hapje
en een drankje.
Martijn heel hartelijk dank.
De kerkenraad M
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De dokter is terug in Winsum!
Op 1 januari 2009 opende de deur van het Medisch
Centrum Winsum. Eindelijk weer - sinds 1910 - een
huisartsenpraktijk binnen de grenzen van het dorp, bijna
100 jaar later!

dekemaBloemenweide
Eind maart was er een leuk samenkomen op het Dekemalandje, er werd
geveegd, geschoffeld en er werden
veel distels getrokken. Dit alles om
het landje en monument na de winterperiode wat mooi op te fleuren en
klaar te maken voor het voorjaar.
Er werden plannen gesmeed om op
burendag de aangeboden boompjes
en struiken van NL doet te planten
en ook hebben we besloten een
klein deel van het veld opnieuw in te
zaaien met eenjarige bloemen (ook
aangeboden door NL doet).
Het is het derde jaar dat we er mooie
bloemen tevoorschijn willen toveren en aangezien er al veel 2e jaars
planten opkwamen beloofde het een
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mooie opbrengst te worden. Alleen
ging er helaas iets mis in de communicatie waardoor de gevraagde
loonwerker per ongeluk het hele veld
ipv een klein gedeelte gefreesd had.
Gelukkig hadden we voldoende en
met een mix van het meerjarig zaad
van het BijenFlinterLint zijn we (Gabe,
Els en ik) er in geslaagd het hele veld
opnieuw in te zaaien.
Nu is het een kwestie van geduld en
afwachten of het weer mee zit, maar
er komt al van alles uit de grond
geschoten en hopelijk wordt het een
bloemrijke weide dit jaar. Met dank
aan iedereen die heeft meegeholpen.
Esther de Croon M

Eerst een stukje historie. De eerste
chirurgijns op het platteland van
Friesland werden al aan het eind van
de 16e eeuw gesignaleerd, bijvoorbeeld rond 1580 te Ferwerd. 50 Jaar
later ook in Baarderadeel, in 1610 in
Weidum en 1639 in Winsum, 1644 in
Jorwert en Easterlittens. Vaak deden
deze chirurgijns het dokteren ‘erbij’,
waren ze ook boer, of getrouwd met
een boerin, of functioneerde de
chirurgijn als assistent van de grietman. Natuurlijk zaten er ook barbiers
tussen! Voor sommigen was het
geen vetpot, vandaar dat ze andere
werkzaamheden ernaast deden. De
taak van chirurgijn/heelmeester kon
je al doen met een relatief eenvoudige opleiding. Door in Leeuwarden
een ‘proeve van bekwaamheid ‘af
te leggen kon de chirurgijn zich op
werken tot Heelmeester. Ook kon hij
verder studeren en ‘Heelmeester ten
plattelande’ worden of papieren voor
vroedmeester halen.
Wilde je nog verder studeren dan kon
je aan de Universiteit van Franeker
de titel Medicine Doctor halen, vooral

in de grote steden werd deze titel
gevraagd.
Nu weer terug naar het platteland
van de Greidhoeke. Niet dat er in
die 100 jaar helemaal geen huisarts werkzaam was in Winsum; de
voorganger van dokter Bergwerff,
nl. dokter Mauser, werkte enkele
middagen in het Groene Kruisgebouw
aan de Pier Winsemius leane. En toen
het Groene Kruisgebouw opnieuw
gebouwd en verplaatst werd naar de
Skans 4 verhuisde Bergwerff mee,
net als het consultatiebureau en de
wijkverpleging.
Deze laatste twee hebben nu geen
zitting meer aan de Skans, hoewel de
Thuiszorg nog enkele jaren ruimte gehuurd heeft in het medisch centrum.
Het Groene Kruis wilde van het gebouw af en zo kon dokter Bergwerff
in 2007 het gebouw overnemen.
In onze praktijk was inmiddels praktijkondersteuner Janneke Hoekstra
komen werken. Zij kreeg een fijne
werkplek aan de Skans. Lang heeft
Janneke hier niet in haar eentje gezeten, de praktijk en apotheek in Baard
barstten uit hun voegen en na enkele
maanden verbouwen kon begin januari 2009 de praktijk en apotheek
zijn intrek nemen in het Medisch
Centrum Winsum: eindelijk weer een
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dokter- terug- in Winsum.
Dat is nu inderdaad 10 jaar geleden!
Sindsdien zijn er nog enkele verbouwingen geweest, want er was steeds
meer behoefte aan werkplek! De
Thuiszorg kreeg een eigen onderkomen in Winsum, en zo kwam er voor
ons een behandelkamer bij, een eigen kamer voor de praktijkondersteuners en een balie met een backoffice
voor de doktersassistentes. Rondom
het gebouw zijn er aanpassingen geweest zoals een schelpenpad en een
schutting, fietsenrekken en een tuinbank om tussen de middag buiten te
zitten. Binnen is de vloerbedekking
vernieuwd en bovenop het dak. Ook
is er door middel van de bestrating
een ‘rode loper’ uitgelegd voor onze
patiënten.
Het jaar 2009 was een bijzonder jaar
voor de huisartsen in het voormalige
Littenseradiel. Het was het jaar dat zij
stopten met verloskundige zorg. Het
was ook het jaar dat de huisartsen
zich aansloten bij de Dokterswacht.
Het een had met het ander te maken. Immers, de huisartsen konden
geen bevallingen doen als zij dienst
moesten draaien in het ziekenhuis.
En omdat twee jonge en enthousiaste
verloskundigen een praktijk wilden
starten in ons werkgebied, besloten
de huisartsen de verloskunde op te
geven. Met pijn in het hart overigens!
Zo kwam het dat Janneke Bos en
12
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Anne Marije Wiersma hun verloskundigenpraktijk konden opzetten.
Tevens wilden zij graag gebruik
maken van ruimte in het MCW. Nu is
de Swanneblom met zijn eerstelijns
verloskundige zorg niet meer weg te
denken uit het zorgcentrum!

dokters die in het vak een uitdaging
zien. Hopelijk zijn daar ook huisartsen
bij die ambitie hebben om als praktijkhouder te functioneren. Zo lang dit niet
het geval is blijft uw eigen dokter op

zijn bevlogen wijze voorlopig ‘de kar’
trekken, in Winsum en in Mantgum!
Tekst deels gebaseerd op Baard, blik door de
eeuwen heen.

M

De klok op de kerktoren loopt eindelijk weer gelijk!
Er zijn nog andere gebruikers van het
gebouw aan de Skans: het huisartsenlaboratorium prikt tweemaal per
week bloed, o.a. voor de trombosedienst. Zo hoeven onze patiënten
niet naar Leeuwarden voor een
bloedonderzoek, prettig geregeld! En
de diëtiste werkt eveneens vanuit
ons gebouw.
Wist u trouwens dat in 1815 de
dokter van Easterlittens naar Baard
verhuisde om daar Heelmeester- tenplattelande te worden? Dus in 2015
woonde en praktiseerde er 200 jaar
een dokter in Baard!
Oktober 2018 vierden we het dertigjarig bestaan van onze huisartsenpraktijk. Met het personeel, partners
en dokters zijn we gaan eten in café
Baard en daarna met een oldtimer
bus naar het theater. Een geslaagd
evenement.
En nu alweer 10 jaar praktijk in
Winsum, met de praktijklocatie in
Mantgum is onze praktijk klaar voor
de toekomst. Van oude bekenden
hebben we afscheid moeten nemen,
maar gelukkig zijn er weer nieuwe
13
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Biljartclub loopt
€ 5.000 subsidie mis
De sportkoepel NOC-NSF heeft in
het kader van het ambitieuze plan
'SportNL2030' een bedrag van 5 miljoen euro gereserveerd voor diverse
sportbonden. 'SportNL2030' richt zich
vooral op de kleinere amateursporten
zonder Olympische status.
Bij de verdeling van de fondsen
kwam € 500.000 terecht bij de
Koninklijke Nederlandsche Snooker &
Biljartbond (KNSBB), die deze gelden
voornamelijk wil aanwenden voor
trainingsfaciliteiten bij de aangesloten biljartclubs. De KNSBB is bezig
een lijst op te stellen van honderd
clubs, die voor een donatie van
€ 5.000 in aanmerking komen.
Biljartniveau
Voorwaarde om op deze lijst te
komen, is dat de spelers van de
betreffende vereniging een redelijk
biljartniveau op het groene laken
kunnen leggen. "Aan verenigingen
met leden waarvan de helft het verschil niet kent tussen een trekstoot
en een doorstoot, gaan wij natuurlijk
geen gelden ter beschikking stellen" zo meldde ons Willem Krijtje,
woordvoerder van de KNSBB. "De
gelden zijn welliswaar bestemd om er
14

biljarttrainingen van te betalen, maar
als een bepaald minimumniveau niet
wordt gehaald, blijft het natuurlijk
dweilen met de kraan open. Daarom
sturen wij de komende tijd inspecteurs het land in; die moeten een beoordeling geven van de diverse clubs
die zich hebben aangemeld voor die
donatie van € 5.000."
Druk
En zo kwam het dat op een zaterdag in mei een waarnemer van de
KNSBB plaats nam in Café Baard om
de verrichtingen van de Baarder Biljartclub te aanschouwen. De Baarder
vereniging had namelijk een '10-overrood' toernooi op het programma
staan; een mooie gelegenheid de
kwaliteiten van de diverse spelers te
beoordelen.
Voor de club was het dus van het
grootste belang goed te presteren en misschien was het die druk wel
die de biljarters uiteindelijk de das
om heeft gedaan. Want we kunnen er
kort over zijn: het niveau was ronduit
bedroevend.
Was het toernooi nog aangekondigd
als '10-over-rood', al snel wijzigde de
wedstrijdleiding de opzet in '8-over-

Sneon 6 july:

puur baard
rood'. Simpelweg omdat het gros van
de spelers die 10 caramboles niet
binnen een tijdsbestek van een kwart
eeuw zou kunnen maken.
Maar het werd nog erger. Al na anderhalve partij werden de spelregels
wederom aangepast: '6-over-rood'.
De inspecteur van de KNSBB kon het
allemaal niet meer aanzien en verliet
het café met de verzuchting: "Als jullie nou eens een wedstrijdje doen wie
zijn keu in elkaar kan schroeven..."
Raadsel
Maar geen van de leden hoorde
deze verzuchting en men ging vrolijk
(jawel!) verder met goedbedoelde
pogingen om caramboles 'over rood'
te maken.
Toen er ook nog gepauzeerd werd
voor een heerlijke maaltijd kon de
dag al eigenlijk niet meer stuk.
Hoe het mogelijk is dat de wedstrijdleiding na het vertoonde spel toch
nog een ranglijst (met een echte
winnares) tevoorschijn kon toveren
zal altijd wel een raadsel blijven.

Namens de biljartclub
Fake N. M

Op sneon 6 july is der wer it jierlikse “Iepen Kampioenskip Ielrikjen” yn Baard. Op ’t parkearterrein by
de brêge sille de ielrikkers wer stride om de prizen.
Ek sil der wer in “Simmerfair” plak fine op de
Dekemawei. In ferskaat oan kreamkes sille der
opsteld wurde. We binne drok dwaande mei de
tarieding en de saneamde PR.
De sfear, ‘reuring’ en de ferkeap fan de iel binne
alle jierren wer de reden foar de rikkers om nei
Baard te kommen. Dit jild ek foar de kreamhâlders.
Mei folle wille en nocht wolle se graach har keapwaar oan de minsken ferkeapje.
Foar de bern oant 12 jier is der wer in ‘fiskfangwedstriid”. Ek sil der ûnder betinkst in “Shantykoar” komme te sjongen op de Dekemawei.
Hawwe jim noch ideeën foar de “Simmerfair” of
fiele jim jim roppen om as frijwilliger oan de slag
te gean lit it dan witte op palingroken.baard@
gmail.com
Set alfêst mei dikke letters yn jim agenda op 6 july;
PUUR BAARD, PUUR IEL!!
Wy ha der sin yn!!
Fiskfangwedstriid:
Aart
Ielrikjen:
Ger en Kobus
Simmerfair en koördinaasje: Inge, Jikke, Dorothea
en Johannes.
15
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Heel Baard bakt

Aspergetaart

Nodig
M Ongeveer een kilo asperges, groen
of wit
M 3 eieren
M 200 ml slagroom
M 150 gr geraspte gruyere (of andere
geraspte kaas)
M 150 gr (bio) achterham of ipv ham
gerookte zalm
M 6 a 7 plakjes bladerdeeg
M Dragon, vers of gedroogd
M Citroenrasp en beetje sap
M nootmuskaat
M Wat bloem
M Zout, peper
M Ronde of rechthoekige bakvorm

zalm) in reepjes en strooi erover. Klop
de eieren met de room, peper, eventueel zout, twee eetl dragon, citroensap
en de geraspte kaas, beetje nootmuskaat en giet het mengel er voorzichtig
over. Bak de taart in ongeveer 25 min
in het midden van de oven gaar. Voor
het opdienen nog wat citroenrasp en
wat groen erop en dan wens ik u smakelijk eten! Heerlijk met een simpele
groene salade.

Succes en smakelijk eten!
Esther M

Bereiding
Nog heel even en dan is het witte goud weer verdwenen. Daarmee doel ik op de
heerlijke witte asperges die alleen in het voorjaar te krijgen zijn. Dit jaar waren
ze al vroeg te krijgen en daardoor zijn ze een stuk goedkoper dan vorig jaar. Al
toen ik heel klein was ging ik ieder voorjaar met mijn moeder naar de boer bij
ons in Brabant asperges halen. Mooie herinneringen aan oude schuren waar
de asperges handmatig gesorteerd werden in dikke en dunne. Ik kies meestal
de dikkere asperges, veel handiger om te schillen en je houd er meer van over.
Misschien worden ze alleen door mij zo geliefd, maar voor degene die er ook van
houden een variant op de ‘gewone’ gekookte asperges. Voor dit gerecht kun je
kiezen voor groene asperges, dat kan natuurlijk, maar beter en veel lekkerder
zijn ‘de witte’, gewoon uit Nederland…
16

Kook de asperges beetgaar, maar niet
te lang want ze bakken nog verder in
de oven. Giet ze af en spoel ze gelijk
met koud water. Goed laten uitlekken
of nadrogen met een schone theedoek.
Verwarm de oven voor op 180 gr
Leg de plakjes bladerdeeg op elkaar en
rol ze uit op een met bloem bestoven
aanrecht. Vet de bakvorm in en bestuif
die ook met wat bloem en bekleed
deze met het deeg. Leg nu de asperges
er op zijn mooist in. Snijd de ham (of
17
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voorstelbaard (2)

Kaito, Kolja, Halldor, Claudia en
Michiel
Hallo dorpsgenoten,
Wat fijn dat wij ons even mogen
voorstellen in de Baarder Kat. Wij, dat
zijn van jong naar oud: Kaito, Kolja,
Halldor, Claudia en Michiel.
Op 14 februari zijn we bij jullie in het
dorp komen wonen op de Harmen
Sytstrawei 27 en daar zijn we heel
blij mee. We genieten elke dag.
Misschien hebben jullie al het al aan
het Belgische kenteken gezien, we
komen uit Antwerpen. Dus van de
grote stad naar het kleine dorp. Van
de drukte naar de frisse lucht. In Antwerpen hebben we 14 jaar gewoond
- de jongens zijn er geboren -, maar
Claudia komt uit Duitsland en Michiel
uit Nederland (van vaderskant uit
Friesland, vandaar zijn tweede naam
Wijbren).
We hadden nooit gedacht weer terug
te verhuizen naar Nederland, maar
Michiel is halverwege vorig jaar in
Heerenveen gaan werken. Hij werkte
bij Fokker (vliegtuigen) en werkt nu
bij Accell-Group (fietsen) met o.a.

18

Batavus, SPARTA en KOGA.
Claudia is verloskundige en gaat hier
natuurlijk ook weer op zoek naar
werk. De jongste twee jongens gaan
in Baard naar school en Halldor naar
het RSG in Sneek.
We hebben zitten denken wat er nog
leuk is om over ons te vertellen. Dus
hier een paar wetenswaardigheden:
J Kaito houdt van voetballen en
heeft zijn eerste transfer te
pakken: van VV Heeg (waar we 6
maanden hebben gewoon) naar VV
Oosterlittens.
J Kolja is zeer muzikaal en kan goed
tekenen. Hij speelt piano en wil
zeker eens een concertje geven
voor jullie.
J Halldor wil later regisseur worden
en legt op dit moment de laatste
hand aan zijn eerste korte actie
film, opgenomen in België. Houdt
de aankondiging in de gaten voor
de première in Baard!
J Claudia heeft ook nog Contrabas
gestudeerd aan het conservatorium
in Rotterdam (daar hebben we el-

kaar ontmoet) en speelt al muziek
met een klein Fries bandje.
J Michiel zijn ‘geheime’ passie is
schrijven. Geen literatuur, maar
over zijn vak. Boeken die je in
de winkel kunt vinden (maar ook
gewoon bij ons kunt komen lenen)
zijn bijvoorbeeld: Hoe gooi ik een
adviseur eruit? en Alle gedrag is
communicatie.
J Bij ons wonen ook nog een kat en
een schildpad.

raadseltje, kennen jullie de volgende
Vlaamse woorden:

Er valt nog veel meer te vertellen
en we maken heel graag kennis met
jullie allemaal. Iedereen is welkom
om langs te komen. Voor een praatje,
een kop koffie, een Belgische wafel
of iets anders. We willen graag actief
zijn in het dorp, dus aarzel ook niet
om het te vragen als er iets moet
gebeuren.

Patatten

Raadseltje
Tot slot, niemand van ons spreekt
nog Fries, dus daar gaan we wat
aan doen. Maar hoe goed kennen
jullie de Belgische taal? Een klein

Shotten

Schuifaf
Appelsien
Bomma en Bompa
Hofstee
Duimspijker

Sinjoor
Stortbad
Lopen
Klappen
Pompbak

Lees de antwoorden op pagina 47
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openbaard

bomvolle boppeseal bij the beatles sessions
een van de trotse vaders verneem
dat The Beatles Sessions in augustus voor een week uitgenodigd zijn
in Liverpool tijdens een Beatles meating. Ze spelen dan onder andere
in The Cavern, een bedompte kelder
waar het ooit allemaal begon. Hoe
mooi kun je het als musicus met
hart voor The Fab Four beleven!

hebben qua man- vrouwkracht.
Misschien bent u geïnteresseerd en
wil daarover wel iets meer weten.
Dan bent u van harte uitgenodigd
voor een gesprek met wie van het
team dan ook!
Aart M

De vertelheks

The Beatles Sessions

En ze maken het weer waar zondagmiddag de 31ste maart! Vijf
relatief vrij jonge jongens met als
uitvalbasis Bolsward en als passie
The Beatles. Hun van jongs af aan
met de paplepel ingegoten door de
respectievelijke ouders. Nee, dan
voldoet de bomvolle Boppeseal
meer aan het beeld van toen en
het uiterlijk van nu; volop oudere
jongeren. En die komen volledig
aan hun trekken.
T.B.S. gaat in chronologische volgorde alle Beatlesalbums na en kiezen
daar weloverwogen nummers uit
20

in twee keer vijftig minuten. In het
begin krijg ik sterk het gevoel dat
alles nog op gang moet komen.
Schuchtere aankondiging, nog niet
alles goed op elkaar afgestemd qua
geluid, maar allengs groeit de band
en natuurlijk ben ik niet onbevooroordeeld! Zeker na de pauze.
Het is allemaal wat informeler, de
aankondigingen wat losser, en het
spelen steeds beter, met daarbij
ook het geluid.
Ik kan een heleboel nummers noemen die me kippenvel bezorgen,
maar uiteindelijk doet het hele optreden me dat. Wat leuk dat ik van

Wat jammer dat de vertelheks op
het laatste moment moet afzeggen
de 24ste maart. Het heeft alles te
maken met fysiek ongemak van
een aantal van het team en zeker
niks met hun motivatie. Die blijft
onveranderd hoog. Echter als er
een aantal daardoor afvallen, wordt
het moeilijk de vertellingen te
verwezenlijken op het niveau die ze
nastreven. Absolute uitgangspunt
daarbij is dat vertellen/voorlezen
leuk is en dat daar dan ook de nadruk op ligt. Alles er naast is alleen
maar ter versterking.
Dat kinderen en ook ouderen dat
waarderen is wel gebleken uit de
over de algemeen grote opkomst
door de jaren heen. Toch zou het
prettig zijn iets meer ruimte te

world wide baard
Moai is dat... alles oer, út, fan, mei
Baard is te finen op baard-frl.nl mar
no ek op in nije site: baard.info
Foar elkenien dy't neat misse wol!

baard.info
21
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we onszelf een beeld kunnen maken
van de inpassing van de brug in de
omgeving van Baard.
Men kon vragen stellen aan vertegenwoordigers van de Provincie en de
Gemeente en daar is veelvuldig gebruik
van gemaakt.
Tevens was er de mogelijkheid om uit
een lijst van namen je eigen voorkeur
voor de brugnaam in te dienen.

nieuws van
dorpsbelang
baard

De gekozen brugnaam is Dekema Brêge
geworden. Voor verder info: brugcommissie.
We zijn nu alweer een tijdje onderdeel van de gemeente Leeuwarden.
Zo’n nieuw begin is altijd even
wennen.
Hoe verloopt het contact met de
gemeente? Wat zijn de nieuwe
‘spelregels’? Hoe gaat het financieel? Etc..
Een ding is zeker, Leeuwarden is
een andere gemeente dan Littenseradiel. Dit biedt uitdagingen en
kansen.
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diverse uitvoeringen van lichtmasten en armaturen (lampen).

ventionele armaturen worden omgezet
naar de LED armaturen.
Ook wordt nagedacht over de hoeveel
licht die er nodig is, waar dit kan wordt
het aangepast. Dit om de uitstraling
van het licht richting het buitengebied
en de uitstraling van het licht over het
water te minimaliseren.

Zo zijn er wel zorgen over de extra
lasten waar verenigen mee te
maken krijgen, maar ook mooie
initiatieven.

De huidige verlichting sluit minder
goed aan bij de uitstraling en de
sfeer van ons dorp. Dit is wel onze
wens. Mooie verlichting kan deze
uitstraling versterken. Te denken
valt aan een goede combinatie van
een bepaald type armatuur (soort
licht) samen met een mooie vorm
en kleur van de lichtmast. We willen graag een uniforme uitstraling
en eenheid in de verlichting voor
het dorp. Het beschikbaar budget,
functie en uitstraling spelen hier
natuurlijk een rol in.

Een van deze initiatieven is dat we
als Dorpsbelang in gesprek zijn met
de gemeente over de verlichting in
het dorp. Binnen het dorp staan nu

Naast het vervangen van armaturen
en palen worden de vervuilde palen
die blijven staan gereinigd en waar
nodig ook weer rechtgezet. De con-

De inrichting van de verlichting wordt
besproken bij de dorpsbelangvergadering van 23 mei, maar die is bij het
uitbrengen van deze Baarder Kat al
geweest.
Op dinsdag 7 mei jl. werd er door de
brugcommissie een interactieve beeldpresentatie van de nieuwe ophaalbrug
voor Baard georganiseerd.
De brug kon op een groot scherm
interactief bekeken worden. Waardoor

Tot slot nog een aantal kleine puntjes,
neem eens een kijkje op de website
van Baard. Die is geactualiseerd, een
bezoekje waard.
Dorpsbelang ziet uit naar een zomer
met leuke activiteiten: de Merke, PUUR
Baard (Pallingroken en de zomerfair) en
kaatsen.
We hopen u daar te zien en wensen u
een prettige zomer toe.
Dorpsbelang probeert zo goed mogelijk
uw stem te verwoorden.
Hiervoor hebben we ook uw input nodig, dus laat u horen en wordt lid!

Met een hartelijke groet namens DBB,
Marijn Meijberg M
23
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nieuws van obs de stjelp
Beste lezers van de Baarderkat,
Om te beginnen willen we iedereen die
paaseitjes of een heerlijke taart heeft
gekocht ontzettend bedanken voor de
bijdrage. Door o.a. deze gelden kan de
oudercommissie weer allerlei leuke en
leerzame activiteiten voor de kinderen
organiseren! Een prachtige opbrengst.
Voor de meivakantie was er een bijeenkomst voor ouders en toekomstige
ouders van schoolgaande kinderen om
samen te kijken naar de toekomst van
de scholen in Baard en Easterlittens. Samen met Easterlittens zijn er gesprekken
over de krimp. We lopen beide tegen
een terugloop van leerlingenaantallen
aan. Samen willen we kijken of een fusie
het onderwijs in beide dorpen ten goede
komt en hoe ouders hier over denken.
Ouders hebben een enquête ontvangen
en n.a.v. de uitkomsten bepalen we
hoe en of dit een vervolg krijgt. Via de
Baarderkat proberen we jullie hier ook
van op de hoogte te houden.
Er gebeurde meer voor de meivakantie.
Zo ging groep 7-8 met z’n allen naar de
gemeenteraadszaal om daar een voorstel
in te dienen. Een delegatie van de groep
mocht plaatsnemen achter de microfoon
en presenteerde het voorstel om in het
24

dorp blote-voeten-plekken te realiseren.
Daarna was er een rondleiding in het
stadhuis en gingen de kinderen in debat
met andere scholen om het voorstel te
verdedigen. Helaas werd ons voorstel
niet gekozen om uit te voeren, maar wat
zijn we een ervaring rijker. De kinderen
hebben het super gedaan en hebben
zich heel goed bij de gemeente laten
zien.
Voor de meivakantie organiseerden we
een tentoonstelling voor ouders, vrienden en familieleden. Bezoekers konden
aan de hand van een speurtocht de hele
tentoonstelling bezichtigen.
Zo kon iedereen het werk van de kinderen bewonderen rondom het thema
‘Groen’. Er waren o.a. prachtige gedichten, kunstwerken van afval, fotocollages van bloemen en planten in Baard,
informatie-posters over duurzaamheid,
meningteksten over maatregelen voor
een beter milieu en informatieve
filmpjes over bomen en planten. In het
onderbouwlokaal was een heus tuincentrum waar o.a. allemaal stekjes stonden
die nu in ons nieuwe schooltuin verder
groeien. In de tuin en bij het fietsenhok
hingen doeken met zelfportretten van de
kinderen. Door en van de kinderen gemaakt. Nieuwsgierig naar de portretten?
Ze hangen er nog, dus loop er gerust

even langs. Ze zijn prachtig!
Na twee heerlijke weken meivakantie, zijn we nu druk met nieuwe thema’s. De bovenbouw verdiept zich in
de natuur en historie van Schiermonnikoog. Ze maken o.a. kwelders
en zoeken informatie over de monniken en klooster. De middenbouw
verdiept zich in de verschillende
tijdsvakken van de geschiedenis. Ze
schrijven zoals monniken deden en
behandelen o.a. het tijdvak van de
pruiken en revoluties. De onderbouw
is gestart met het thema ‘Ziek’
zijn. We kunnen gerust zijn, er zijn
genoeg kinderen rondom Baard die
talent voor werk in de zorgsector
hebben. De laatste weken wordt er
dus nog hard gewerkt, veel geleerd
en veel ondernomen. Natuurlijk
zijn er ook het schoolkamp en het
schoolreisje. En wat hebben we daar
een zin in!
Geweldig dat de kinderen vooral
nog met de schoolwerk en schoolactiviteiten bezig zijn en nog niet
met de vakantie. En toch komt ook
die vakantie al snel dichtbij. Wij van
De Stjelp wensen jullie dan ook als
lezers alvast een prachtige vakantie
toe! M

peaske
aksje

Bêste Baarders en alle oaren dy’t ús peaskeguod kocht ha,
Tige tank foar jim oanskaf. Hjirmei hat
skoalle 650 euro ophelle; in moai bedrach.
Dit jild wurdt brûkt foar al dy saken dy’t
skoalle sa leuk meitsje mar faaks net yn it
budget sitte. Tink oan workshops foar de
bern, planten foar de skoaltún en wat mear
te besteden by in skoallereiske.
Wy ha der lekker fan smult mei de peaske,
jim hoop ik ek!
Nammens de Alderkommisje fan
Jenaplanskoalle De Stjelp, Anke Roorda M
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pinksteren

Van de 3 christelijke feestdagen
– Kerstmis, Pasen en Pinksteren –
vinden mensen Pinksteren het meest
ongrijpbaar. Met Kerst wordt een
geboorte gevierd, met Pasen staat er
iemand op (hoe onbegrijpelijk ook),
maar met Pinksteren... dat is toch
iets met een geest?!?
We hebben het niet zo op geesten,
daar geloven we niet (meer) in. Maar
in ons dagelijks taalgebruik is de
geest ruim aanwezig.
We doen iets “in de geest van” een
goede vriend. Wanneer iemand sterft,
dan zeggen we: “hij of zij gaf de
geest”. Een “geestig” mens is altijd
prima in gezelschap en soms krijg
je zelf toch ook wel eens “de geest”
en doe je dingen die je niet voor
mogelijk hield.
Ik wil het nu vooral hebben over de
“tijdgeest”, dat is die manier van
denken en handelen die het grootste
gedeelte van een bevolking in een
bepaalde tijd kenmerkt.
Na de wederopbouw na WO II, kwam
uit Amerika de flower power overwaaien. De jaren ’70 aan te duiden
als de ‘wij-generatie’ met progressief
denken over solidariteit, de jaren
’80 begonnen met de oliecrisis en
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zo ontstond het zgn. doemdenken.
Daarna kwam de ‘ik-generatie’ waarin
materialisme centraal stond.
Als ik onze tijd op weg naar 2020
zou moeten kenmerken, dan komt
de term ‘individualisme’ vooral
bovendrijven. “Ik heb er recht op”
en “Ik ben het waard” om het met
reclame-leuzen te zeggen. Maar onze
tijdgeest is ook multicultureel, en
in combinatie met dat individualisme, maakt dat mensen angstig of ze
worden bang gemáákt. Die ander, die
anders is dan ik, kan mijn “IK” immers verdrijven, opzij zetten, kleiner
maken en dat wil “IK” niet.
Misschien kun je dan spreken van
kwade geesten: mensen die medemensen bang en boos maken én
mensen die bang en boos zijn. In de
eerste categorie kun je denken aan
politici, de tweede groep zou je “gele
hesjes-dragers” kunnen noemen
maar dan in Nederland.
Het feit dat het grote Syrische gezin
in ons buurdorp Jorwert het daar
vermoedelijk niet gaat redden, heeft
te maken met de tijdgeest. Hoewel
80 procent van de Nederlanders zegt
gelukkig te zijn, mopperen, somberen
en klagen we heel wat af.

Pinksterblom

En dan heb ik het niet eens over het schelden, zwart maken en discrimineren via
twitter, facebook e.d. waarin die boosheid
zich uit.
Met Pinksteren wordt de komst van de
Heilige Geest gevierd. Wat mij betreft zou je
ook kunnen zeggen dat dan de goede geest
het wint van de kwade geesten.
In het christendom geloven mensen dat
die Heilige/goede Geest in de harten van
mensen komt wonen en hen richting en

inspiratie geeft. Dus er is niet één goede
Geest, maar vele goede geesten, die de
tijdgeest hopelijk kunnen ombuigen.
Je hoeft er overigens niet gelovig voor te
zijn. De campagne van SIRE “Doeslief” is
ook zo’n goede geest en vaak zie ik meer
nog dan daarbinnen, mensen buiten de
kerk in de geest van de goede Geest leven
en handelen.
Ik wens iedereen een fijn Pinksterfeest.
Joke van der Velden M
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ivige leafde en
Fryske nammen
Se wiene gek op
elkoar, Bonifatius
(672-754) en Lioba
(710-782).
As de misjonaris
út Ingelân komt te
ferstjerren, wol er it
leafst dat syn bonken
begroeven wurde mei
dy fan Lioba.
Lioba is in non dy't in
soad fan de Bibel wit, mar foarâl in skat fan in
frou is. It is net samar dat se har Lioba neame.
Dy namme betsjut nammentlik 'de leaflike'.
Drok dwaande mei it bekearen fan de heidenen
yn Dútslân hat Bonifatius ferlet fan froulike help
om de dochters fan de adel te ûnderwizen. Dan
stjoert er Lioba in brief. Oft sy net komme kin
mei wat kollega's om him te stypjen om les te
jaan en de boel te koördinearjen. Lioba komt en
nimt in hiel selskip nonnen mei.
As Lioba 25 jier letter ferstjert, komt se net by
Bonifatius yn Fulda te lizzen. Om it grêf fan
Bonifatius iepen te meitsjen giet de minsken
te fier. Hiel tichteby begrave moat goed genôch
wêze.
Dêr't Bonifatius is, is noch altyd Lioba. Yn Fulda,
mar ek yn Fryslân. Yn Bonifatiusstêd Dokkum is
sa in Liobastrjitte en yn it Ljouwerter Bonifatiuspark ek. En foar de L(j)ipkjes en L(j)ibbes ûnder
ús: jimme namme komt fan Lioba.
(GvdM)
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nieuws van de activiteitencommissie
Hallo Baarders,
Nu wij dit stukje schrijven
hebben we nog 2 activiteiten te gaan voor dit seizoen
namelijk de pubquiz op 18
mei, die dit keer helemaal
zelf gemaakt is door de activiteiten commissie. En voor
de oudere jeugd vanaf 8 jaar
op 24 mei het smokkelspel.
En daarna is het voor de
activiteiten commissie even
vakantie of...tja dus niet. Er
wordt alweer volop gedacht
over nieuwe activiteiten en
de uitvoer ervan.
Ja Ja wij gaan gewoon door
tijdens school, werk, op
vrije dagen, vakantie. Soms
denken we wel eens, die
WhatsApp hadden ze nooit
moeten uitvinden, je blijft
maar doorgaan. Maar het
brengt ons wel op leuke
activiteiten.
Wat was het feest “Better let
as net” toch leuk en gezellig
met diverse versnaperin-

gen van pepernoten tot kerststok
snoepjes en van paaseitjes tot zoute
koekjes. En Erik Jutte draaide foute
muziek.
En niet te vergeten de bingo. Helaas
waren er op de kinderbingo maar
5 kinderen. Er waren kinderen bij
BIS aan het oefenen, er was iemand
jarig en sommigen waren uit logeren.
Jammer maar de 5 bingo spelers
hadden nu meer kans op prijzen en
dat is ze ook gelukt. Ze gingen met
grote prijzen naar huis o.a. met een
groot zwembad.
De volwassen bingo was zeer goed
bezocht, met vele spelers was het
echt spannend om de hoofdprijs
een “airfryer te winnen”. Natuurlijk
waren er nog veel meer mooie grote
prijzen om te winnen. Waaronder
ook weer diverse cadeaubonnen van
sponsoren.
En dan is het tweede paasdag.
Paniek Paniek de paashaas is zijn
paaseitjes verloren ze lagen overal
in de speeltuin en op het kaatsveld.
Gelukkig hebben vele kindjes de
paashaas geholpen met zoeken. De
kinderen vanaf groep 5 zijn verdeeld

in 2 groepen. 1 groep is met Agnetha
meegegaan en de andere groep is
met Klaas meegegaan. Doormiddel
van een foto moesten deze kinderen
uitzoeken waar dit in Baard was.
Daar lagen 5 paaseieren verstopt en
er stond een paashaas met weer een
foto voor de volgende zoektocht.
Helaas waren er een paar eieren
verdwenen wat resulteerde in dat
de groepen laat terug waren op het
kaatsveld en de kleinere kinderen
het wachten bijna zat waren. Maar
het zakje paaseitjes na afloop maakte een hoop goed. En de paashaas?
Die komt volgend jaar gewoon weer.
Lijkt het je leuk om te sponsoren bij
een activiteit in wat voor vorm ook.
Neem dan even contact op met iemand van de activiteiten commissie.
Wij wensen iedereen een hele fijne
zomer.
Ida Aalbers, Jan Reitsma, Agnetha
Jutte, Klaas van der Veen, Helena
Jutte M
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nieuws over het berne iepenloftspul

Macbeth & Anna, Doutsen, Feya, Rens, Sybrig

Macbeth & Anna, Doutsen, Feya,
Rens, Sybrig...
Boppesteande Baarders dogge dit
jier mei oan it iennichste Berne
Iepenloftspul fan Fryslân yn Easterwierrum. Mei dit jier in bewurking
fan de klassiker fan Shakespeare
“Macbeth”. It ferhaal is hielendal
bewurke nei it no en mei tema’s
fan no. De problemen fan de hjoeddeistige konsumpsjemaatskippij en
groepsdruk spylje in wichtige rol.
De 33 dielnimmende bern út wol
fjouwer gemeentes binne al sûnt
febrewaris oan it repetearjen foar
de útfierings yn juny. De premjêre
30

is op tongersdei 20 juny, en dan
binne der noch foarstellings op 22,
23, 26, 28 en 29 juny.
Rens: Ik vind het leuk om aan het
Berne Iepenloftspul mee te doen.
Dit is de eerste keer dat ik meedoe.
Het gaat dit jaar over Macbeth Skotlân state. Mijn rol is cameraman en
gast. Ik vind mijn rol heel erg leuk
en ik heb al veel nieuwe vrienden
gemaakt bij BIS. Ook zing ik alle
liedjes mee. Dat vind ik ook super
leuk omdat ze in het Fries zijn.
We oefenen 2 keer per week op
woensdag en zaterdag. De dansjes
zijn best moeilijk om te doen maar

tot nu toe gaat het goed.
Anna: Ik doch dit jier ek foar it
earst mei en fyn it hiel leuk. Ik
ha twa rollen: dy fan gast yn it
restaurant en as skjinmakker. We
moatte hiel folle dûnsje en sjonge.
Ik ha hiel erch sin yn de útfoering
mar dat duorret noch efkes. Wat ek
leuk is, is dat ik hiel folle nije bern
kinnen leard ha!
It belooft in wier kulinêr spektakel
te wurden: it ferhaal van Macbeth spilet him nammentlik ôf yn
in twa-stjerre burger-restaurant
“Skotlân State” fan Duncan fan
Groningen, de bekende kok fan ’e
televyzje.
De spilers sille de “gasten” meinimme yn’e deistige wurklikheit,
wêr’t freonskip en ienriedigens
troch tafallich barren maklik ferfalle
ta jaloerskens, hurdens en wreed
egoisme.

rich en wreed tsjin mekoar as de
folwoeksenen, dy't mienden har
goede tafelmanieren bybrocht te
hawwen.
Dêrom is it foar bern in prachtige
útdaging. Undergean it drama fan
Macbeth, likegoed as spiler as publyk... En faaks groeit der oan it ein
dóchs noch wat moais út it soadsje,
wat wy mei mekoar makke ha.
De rezjy is yn hannen fan Romke
Gabe Draijer en Sjoerd Blom. Peter
Sijbenga hat de tekst skreaun. Peter
Sijbenga hat ek muzyk en lieten
makke. It sjongen is yn hannen fan
Joke Krist, dûnsdosint is Wietske
van der Tol, dekôr wurdt realisearre
ûnder de lieding fan Jan Franke
Heida en kostúms binne fan Dianne
Bonnema.
En fansels wurde dizze minsken
ûndersteund troch in lyts leger fan
frijwilligers en sponsors!

It wrâldferneamde ferhaal fan
Macbeth is tragysk en grouwélich.
Tagelyk kinst net oars as sa no en
dan hiel hurd laitsje om hoe 't de
minsken deryn slagje fan it libben
sa'n ûnbidige rotsoai te meitsjen.
En bern binne, spitigernôch, yn it
deistich libben faak like skrokke-

M Foar mear ynfo sjoch op
www.berneiepenloftspul.nl
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byienkomst oer gebietsinitiatyf
Op 17 april binne wy nei in byienkomst west oer it gebietsinitiatyf “De
Greidhoeke”. It wie fantefoaren by de
measte oanwêzigen net dúdlik wat
de bedoeling krekt wie en misskien
nei de tiid ek noch net hielendal.
Mar it wie in moaie simmerjûn, de
natuer is moai en dan is it al in hiele
aardichheid om nei de Sinteklazepleats fan Natuurmonuminten te gean,
hielendal op it fuottenein op Skrok,
by Easterein.
Yn de útnoeging stie dat wy prate
soene oer de kansen en mooglikheden om fan it gebiet rûn de greidefûgelgebieten Skrins (tusken Easterlittens en Britswert), Skrok (tusken
Easterein en Iens) en Leonserpolder
(tusken Baard/Leon/Hilaard/Jorwert) in noch oantrekliker gebiet te
meitsjen. Mooglik sels in gebietsinitiatyf, wêryn natuer, rekreaasje en
lânbou gearwurkje mei tsjerken en
doarpsbelangen om de kwaliteit fan
it gebiet te fersterkjen.
Geandewei de jûn waard it wat
dúdliker wat it doel is en wat der
fan de ferskillende partijen ferwachte wurdt dy’t útnoege wiene. By it
foarstelrûntsje koene je al fernimme
dat in soad minsken aktyf binne
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yn meardere ferienings: doarpsbelangen, tsjerkerintmasters, boeren,
B&B’s, Stichting ter promotie van de
Greidhoeke, amtners, agraryske natuerferienings, bedriuwen. En dêrmei
bin ek de ferwachtingen en belangen hiel ferskillend. Wy ha in goede
diskusje hân dy’t der mei begûn dat
elkenien syn sechje dwaan koe oer
de takomst fan it gebiet, mar it is
noch mar ôfwachtsjen wat der mei
dien wurde kin.
Fansels binne natuer en lânskip
fan grutte wearde yn dit gebiet,
mar dêrfoar is al in soad regele mei
agrarysk natuerbeheer en der is ek
goede gearwurking tusken lânbou en
Natuurmonumenten. Mar misskien binne der mear kansen. Noch
mear oandacht foar bioferskaat en
benammen mear blommen yn it lân
soe goed wêze foar it toerisme en
rekreaasje. Mar ek waard neamd dat
foar de leefbaarheid fan it plattelân
foaral skoallen yn de doarpen nedich
binne en huzen foar de jongerein. It
is ús spitgernôch net dúdlik wurden
as dat no ek allegearre yn it nije
gebietsinitiatyf passe kin.
Mar wêr gong it dizze jûn no krekt
om? It blykt dat der in initiatyfgroep

De takomst
fan de
Greidhoeke
foarme is troch minsken fan Milieufederaasje, gemeente Sudwest Fryslan
en Natuurmonumenten. Dy wolle
graach dat der yn de Greidhoeke in
gebietsinitiatyf komt wêryn alle partijen mei inoar oplûke om it gebiet te
ferbetterjen. En der binne wierskynlik
ek wol subsydzjepotsjes beskiber om
fan alles mooglik te meitsjen.
Der bart fansels ek al in soad, en dat
moatte je net frustrearje mei nije
plannen:
J De agraryske natuerferienings
dogge no al in soad om de greidefûgels te beskermen en oeral dêr’t
fûgels sitte wurdt pas meand as de
pykjes fuort binne.
J Mei de bijenflinterlinten wie Littenseradiel de oare gemeenten fier
foarút, mar it is moai dat de nije

gemeenten dit wol oernimme en
útwreidzje nei in grutter gebiet.
J Der komme mear kij bûten, omdat
de suvelorganisaasjes dat stimulearje troch mear foar de molke te
beteljen.
Der is fansels wol mear mooglik
om de Greidhoeke noch moaier te
meitsjen, mar dan moat der wol jild
foar wêze en moatte je de minsken
dy’t it dwaan moatte wol meikrije.
Yge joech terjochte oan dat it foar de
boeren al helber wêze moat, se hawwe it no ek al dreech genoch en lêst
fan is protte rigeljowing en sitte net
te wachtsjen op noch mear kontroles.
Giet de boerestân nei de knoppen,
dan is de leefberens op it plattelân
folle minder.
Boeren wolle best mear stroken lân
33
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nieuwe brug baard

Presentatie en naamverkiezing

vervolg...
ynsiedzje mei blomrike mengsels as der in fergoeding tsjinoer stiet foar it mindere foer
dat der dan ôfkomt. Dêr seach
de initiatyfgroep mooglik ek in
rol foar de tsjerken, lykas de
tsjerke yn Reduzum dy’t no in
tal boeren fergoeding jowt as
dy blommelân ynsiedde ha.
Yge en Aart wiene der út namme fan de tsjerke fan Baard
en koene oanjaan dat dat wol
moai is, mar dat de tsjerke
fan Baard net sa ryk is dat
se mar mei subsydzjes struie
kinne, dat kin gewoan net.
Dat kinne wy ús foarstelle en
foar de leefbaarheid yn Baard
docht de stjerke fansels al in
hiel soad. Dêrom earst mar ris
sjen nei lanlike en Europeeske
jildpotsjes as wy wat wolle.
Ek doarpsbelangen kinne
der in rol by spylje, mar dat
waard noch net hiel konkreet.
De initiatyfgroep wol graach
dat der fan ûnderop ideeën
komme om in pilot op te
starten. Dat kinne sy dan fasiliteare en der subsydzjes foar
regelje. Mar foardat it safier is
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moet der wol hiel wat fergadere en oerlein wurde om sa
fier te kommen. En dêr hiene
de oanwêzigen noch wol de
nedige twifels oer, omdat der
net folle minsken binne dy’t
der in berch tiid yn stekke
wolle. It is al dreech genôch
om minsken foar bestjoeren
te finen en as je al yn mear
as ien bestjoer sitte falt dat
net ta.
Dêrom is ek ôfpraten dat de
initiatyfgroep de plannen wat
konkreter meitsje sil, sadat
de doarpsbelangen, tsjerken,
boeren, natuerferienings, etc.
witte wêr’t se oan begjinne as
se der yn meigean wolle. Wy
binne benijd nei it ferfolch en
de kansen dy’t der út komme.
It is fansels goed om mei syn
allen nei te tinken oer de
takomst fan de Greidhoeke,
mar wy binne der noch net
út as dêrfoar in Gebietsiniatyf
nedich is.
Dorothea Deelstra en Gabe
Schaaf, mei út namme fan
Doarpsbelang Baard M

Op dinsdag 7 mei jl. was er een
inloop mogelijkheid van 3 uur met
interactieve beeldpresentatie van de
nieuwe ophaalbrug voor Baard. De
brug kon op een groot scherm interactief bekeken worden. Je kon met
je vinger op het scherm het beeld
van de brug uit verschillende hoeken
bekijken. Daarmee kon jezelf een
beeld maken van de inpassing van
de brug in de omgeving van Baard,
zowel van binnen uit Baard als hoe je
Baard in de toekomst gaat binnenrijden. Het fietspad bij het water langs
krijgt voorrang. Het begin van de
dorpskom wordt verlegd tot (vanuit
Baard bekeken) voorbij de ingang van
de parkeerplaats. Op verschillende
manieren wordt de binnenkomende
snelheid vertraagd: met kleuren en
lichte verhogingen.

contact hebben met de provincie.
Tevens was er de mogelijkheid uit
een lijst van namen je eigen voorkeur
voor de brugnaam in te dienen.
Bijna 50 dorpsbewoners konden uit
zo’n 16 namen kiezen. Dat heeft veel
verschillende voorkeuren laten zien.
Telling door de brugcommissie heeft
de uitslag vastgesteld.
De gekozen brugnaam is Dekema Brêge geworden. Deze naam zal boven
in de brug zijn plaats krijgen.
Wordt vervolgd.
Namens de brugcommissie
met Ger Luijben en Arie Wagenvoort
Jan Bijlsma M

Iedereen kon vragen stellen aan
vertegenwoordigers van de Provincie
en de Gemeente en daar is veelvuldig
gebruik van gemaakt.
De brug werd mooi in beeld gebracht.
De vormgeving krijgt in details nog
een vervolg overleg, waarover de
brugcommissie (en dorpsbelang) nog
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Dierbaard
lente

Verkeersslachtoffer (r)
Lang leve de lente! Iets waar iedereen naar uitziet na zo’n koude
strenge winter. Of ben ik nu in de
war door een waanidee van vroeger..? Feit blijft; een nieuwe lente,
een nieuw geluid, maar bovenal
nieuw leven. Kijk om je heen en alles
wordt aarzelend groen en begint
te bloeien in de daarbij behorende
kleurenpracht. Daarnaast heb ik het
voorrecht om aan het water te wonen en over het weiland te kunnen
kijken. Ongeacht welk dier, ze zijn
maar met een ding bezig en dat is de
voortplanting. Ik geniet van het beeld
hoe mannetjes vrouwtjes tot paren
proberen te verleiden en heb oprecht
medelijden met de eend die door
veel te veel woerden wordt bestookt.
Die paringsdrift maakt ze vliegend
blind. Daardoor sneuvelen er veel
in het verkeer. Zo ook in Baard. Drie
april zie ik tijdens mijn ochtendloopje
met de honden een woerd naast een
vrouwtje liggen langs de kant van de
weg en hij wijkt niet van haar zijde.
Zij is verkeersslachtoffer. Het beeld

36

ontroert me. De volgende dagen ligt
hij tot mijn verbazing nog steeds pal
naast haar. Zelfs vaak ‘s middags
geflankeerd door nog twee woerden.
Ik ken het niet van eenden, maar
waar ligt oprechter trouw... Uiteindelijk na een ruime week geeft hij het
op. Daarnaast zie ik wel degelijk de
hoop op nieuw leven langs de waterkant middels broedende eenden,
alhoewel dat aantal in de inmiddels
15 jaar die ik hier woon drastisch is
afgenomen. Schrikbarend vind ik dan
ook dat tot nu toe maar zeer weinig
trotse kloeken met hun kuikens langs
mij voorbij zwemmen. De broedende eend op de foto hieronder heeft
ook haar kuikens niet groot kunnen
brengen...
Aart M

kom bommen!

een vriendelijke omgang met je eigen lichaam
Sinds 24 februari 2016 wordt er op
de bovenzaal van het Dorpshuis in
Baard iedere maandagmorgen geBOM-d.
Onder leiding van Muccia
Zulauf ‘Bewegen we Op Muziek’, vandaar dat BOM-men!
De oefeningen zijn niet prestatiegericht maar gaan – zoals Muccia
het uitdrukt – om een vriendelijke
omgang met je eigen lichaam, je eigen grenzen opzoeken, in beweging
blijven en daarbij plezier hebben
met elkaar: het gaat om vitaliteit.
Dit probeert Muccia te bereiken
door deels gewrichtsoefeningen, het
stimuleren van de vitale functies,
spierversterkende, coördinatie- en
ontspanningsoefeningen. Een beetje
van alles en soms ook Yoga of Qi
Gong bewegingen. Kortom, lichaam
en psyche komen aan bod.
Daarna drinken we nog een bakje
koffie en keert iedereen opgeladen
huiswaarts: de work-out is achter
de rug en we kunnen de week weer
aan!
Omdat de groep groot geworden
is en er nog regelmatig aanvragen
komen wil Muccia op maandagavond
andere dames de gelegenheid geven

mee te doen.
Heb je zin om mee te bommen geef
je dan op. De eerste les is ter kennismaking en is gratis.
Vanaf 1 september a.s. om 19.00u
begint Muccia met de avondlessen. Deze duren een uur. Na 10 juli
is Muccia weer thuis en kun je je
opgeven voor de bewegingslessen.
Je kunt haar mobiel bereiken op 0610872929 of via mail
muczul50@gmail.com. De lessen
kosten € 8,50 per keer, je neemt een
abonnement voor € 85,= voor tien
keer.
Muccia is van oorsprong een Zwitserse en heeft daar niet alleen een
eigen Shiatzu praktijk gehad maar
zij geeft ook al meer dan 40 jaar
bewegingslessen. Haar leerlingen in
Zwitserland waren tussen de 20-70
jaar. Wij vinden haar zelf de beste
reclame voor haar bewegingsleer: zij
oogt jeugdig en vitaal!
Namens de BOM-fanclub
Aukje Bergwerff M
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In gesprek met
Klaas en Els van der Wal
Ooit stond er op die hoek een
markante korenmolen, getuige de
tekening die ene Bultsma in 1791
gemaakt heeft. De molen is in 1856
afgebroken. Het molenaarshuis
heeft langer bestaan. Rond 1900
woonden daar nog twee gezinnen
in. (Bron Baard door de eeuwen
heen, samengesteld door Jan
Bijlsma).
Terug nu naar een veel recenter
verleden. Klaas van der Wal, rasechte Bildker uit Sint Annaparochie
wordt in 1972 onderwijzer op de
dan tweemansschool in Baard. Eerst
nog elke dag heen en terug op zijn
Tomos vanuit St. Anna, maar algauw
een huisje gehuurd in Easterlittens.
Els werkt bij de schooladviesdienst
in Leeuwarden als testassistente.
Later maakt ze haar studie af aan
de pedagogische academie. Haar
eerste baan is als invalkracht voor
de handwerkjuf Durkje, maar ze
ontwikkelt zich in de loop der jaren
tot een niet te missen leerkracht in
Baard: Nu vrijwillig.
Samen betrekken ze in 1974 hun
huidige hoekhuis van de drie onder
een kap woningen aan de Mounewei, die in 1970 gebouwd zijn.
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Rondom 1985 volgen een aantal
hectische gebeurtenissen die maken dat Klaas voorgedragen wordt
als nieuwe directeur. Hij neemt het
aan. In 1998 is met respect afscheid
genomen van hem.
Maar nu het eigenlijke item; de
boom! Zoals te zien op de zwartwit foto stond hij er al als meest
rechtse schuchtere boompje tijdens
het heien voor de drie woningen.
Vanaf nu citeer ik Klaas. Er staan
al verschillende grote bomen rond
het huis... Die zijn of omgewaaid of
bewust geveld. Maar een bleef, de
wilg aan het water. Hij groeide en
bloeide, maar als je jong bent let
je daar niet op. Tijdens de aanleg
van de nieuwe wal beschoeiing
(plusminus 1979 denk ik) wordt
ons gevraagd wat we met die boom
willen. Daar hebben we het samen
al over gehad: “Houden natuurlijk!” Een bewuste keus want hij
hoort er helemaal bij. Dat betekent
dat de damwand zo’n anderhalve
meter moet opschuiven richting
vaart en dat Klaas en Els vanaf dat
moment de verantwoordelijkheid
dragen. Het lukt en sindsdien is hij
een vriend van het huis. Hij is er

altijd, een vertrouwd beeld en geeft
het gevoel thuis te komen. Ik heb
hem wel eens omarmd, want het is
eigenlijk een huisgenoot die echter
nooit binnenkomt. En dan zijn er in
het voorjaar de miljoenen pluisjes
van bloeiende wilgenkatjes. Als iedereen er hier onder zit houdt buurman
Tjitte mij vaak staande om “geërgerd” te vragen of ik er iets aan kan
doen. Andere grote nadelen spelen
in de herfst. Een vracht aan bladeren
en takken zorgen voor steeds meer
overlast, zeker in de dakgoten. Maar
bovenal de regelmatig terugkerende
steeds heftiger wordende stormen
maken het beangstigend. Ze hebben
daarom overwogen er een knotwilg
van te maken, maar gelukkig wint
de schoonheid van het nuchtere
verstand. Op eigen initiatief vindt
drie jaar terug na diverse telefoontjes
en briefwisselingen met de gemeente
een snoeibeurt plaats. Als Klaas op

een van zijn wandelingen even
buiten Jorwerd bij een boerderij een totaal gesnoeide wilg
ziet, staat zijn besluit vast; zo
moet die van ons ook worden!
Zij nemen weer het initiatief
naar de gemeente toe en het
resultaat is nu daar. Op mijn
oog afschrikwekkend, maar tot
vervolgens grote vreugde bot
de wilg zienderogen weer uit. Mits
met beleid, laat de natuur zich niet
stoppen is nu mijn heilige overtuiging. Die wilg? Nog een paar jaar en
we genieten er evenveel van als toen
in al zijn pracht en glorie!
Aart M
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Felix

Aardichheid
It is oan immen út de grutte stêd net út te
lizzen. Ik ha freonen en goekunde wenjen
yn ‘e Rânestêd, minsken sa as jo en ik dy
’t harren deidageliks rêde moatte yn in
woestenij fan asfalt en beton. Minsken as
jo en ik dy ’t net witte wa ’t harren buorlju
binne, op syn moaist in hân opstekke yn it
foarbygean mar oan wa ’t in hân útstekke
net bestege is. Minsken ek dy ’t alles wat
se hjir op dizze ierde byinoar garje efter
grutte slotten en tichte doarren hâlde
moatte om ’t it oars net fertroud is.
Krekt dizze minsken fernimme geregeld
ris by my of ’t ik noch altyd yn dat lytse
boeregat wenje, en of ’t it dêr noch wol wat
út te hâlden is.
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No, dat blykt. Ik kin al in tal jierren sizze
dat ik noch nea sa lang op ien plak wenne
ha as hjir yn Baard. En no ’t ik der ris goed
oer neitink: takom’ jier kin ik sels sizze
dat ik it grutste part fan myn libben hjir
trochbrocht ha. Hoe komt soks? Binne dy
Baarders sokke bysûndere minsken of is it
libjen hjirre, tusken de greiden, natoer en
kultuerlân sa bûtengewoan?
No nee, ik tink it eins net. Earder oarsom. Wa ’t lykas my op in doarp berne as
opgroeid is wit -meast sûnder der oer nei
te tinken- dat je it mei inoar roaie moatte.
Yn goeie en minne tiden, wille en fertriet.
Dat wie altyd al sa, yn elk gefal lang, lang
foardat guon lju mei hippe brillen en djoere
skuon fan mienskip moade makken. Net
in toutsje út de brievebus mar gewoan de
doar los. Op in doarp komme je der net
mei efkes rûchwei in hân op te stekken yn

nieuws van de kaatsvereniging

we binne los!
Inmiddels zijn de trainingen voor de jeugd van start gegaan als ook de competitie.
En dan was er op 8 mei de eerste partij, federatie van de
welpen en pupillen. Deze partij is altijd in Huins, echter is
dit een prachtige “gearwurking” tussen de beide kaatsverenigingen van Huins en Baard. De prijzen werden als volgt
vergeven:
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it foarbygean. As jo wat wolle dan sille de
skouders der ûnder moatte, mei inoar.
No, dat bart. Wylst ik dit stikje sit te typen
wurde der perken útlein op ‘e kamp. It
simpele feit dat jimme dit stikje lêze kinne
komt omdat der in ploechje frijwilligers is
dy ’t alle kearen wer sa ’n krantsje yninoar
nifelet. Ik ha mar amper genôch magneetsjes om alle oankundigingen en struibriefkes
oan de kuolkast te hingjen. Feestjes fan
ferienigingen, aktiviteiten fan kommisjes
en projekten fan wurkgroepen. It rint fan
pubquiz oan ’t elektryske dielauto, fan brêgeplannen oan ’t energie enquetes en fan
húskonsert oan ’t ledegearkomste. It libbet
dat it sa wat docht! En wêrom? Omdat wy
dêr no ien kear aardichheid oan ha, dêrom!

wer aardichheid oan ha. Aardichheid oan
it skriuwen oer aardichheid, kin it noch
moaier? Dy wille fan it stikjeskriuwen ha ‘k
noch altyd, mar ik fyn dat it sa njonkelytsen tiid wurdt dat immen oars syn of har
ljocht der ek ris oer skine lit. Dat ik woe
mar ris romte meitsje foar in nij lûd, der
moatte genôch doarpsgenoaten wêze dy ’t
op dit plak wat te melden ha en in protte
tiid kostet it net. Ik sil it yn alle gefallen
mei niget lêze!
Tank oan de lêzer en oan de redaksje, no
mar ris sjen of’t ik my oarsearne nuttich
meitsje kin…

De ôfrûne jierren ha ik der oer skreaun.
Omdat dat no krekt wat is wêr ’t ik dan

1e prijs pupillen: Hester Dieuwke de
Boer en Ate Baarda
2e prijs pupillen: Fardou Kuiper en
Reinder Meulenaar
1e prijs welpen: Jurre Jepkema
2e prijs welpen: Klaas Gerrit Noordenbos
Meer dan de helft van de prijzen
bleef dus tichtby hûs!
Op 10 mei was er iets nieuws georganiseerd door verschillende dorpen,

“gewoan efkes balje”, dit om het
kaatsen levend te houden. Een
mooie samenwerking met Jorwert
en Hilaard. De eerste keer was dit in
Jorwert, en dit was een groot succes.
Vrijdag 24 mei zal het in Baard zijn,
we hopen dan ook op veel deelnemers.
Dan was er op moederdag de 12de
mei het kaatsveld van Baard het
toneel waar de dames hoofdklas de
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strijd aan gingen tijdens hun 1ste
vrije formatie van het seizoen. Zij waren te gast bij onze kaatsvereniging
“Baard”. Onder
e leiding van de
heer D. Wierstra
betraden in totaal
8 formaties de
arena. Er stond
een koude wind
maar het bleef
de hele dag
droog. De wolken
werden zo nu en
e dan afgewisseld
met het warme
zonnetje.

van het seizoen om de hals hangen
van Ilse, Sjoukje en Manon.

De finale van
deze 1ste vrije
formatie van het
seizoen was tussen Ilse Tuinenga
e samen met Sjoukje Huizenga-Visser en Manon
Scheepstra aan
de opslag tegen
Anne Monfils,
Margriet Bakker en Harmke
Siegersma. Beide
parturen gaan
goed van start. Maar uiteindelijk zullen de eerste vrije formatie kransen

Een mooie wedstrijd waar altijd een
berg aan vrijwilligers nodig zijn en
als dat dan weer slaagt zijn we weer
helemaal blij. De nazit was ook erg
gezellig!

1

2

3

42

De Baarder Kat - Jaargang 21 - nummer 2 - juni 2019

1e prijs:
Ilse Tuinenga Franeker
Sjoukje Huizenga-Visser Damwoude
Manon Scheepstra Leeuwarden
2e prijs:
Anne Monfils Groningen
Margriet Bakker Easterlittens
Harmke Siegersma Berlikum
3e prijs:
Jennie Terpstra Mantgum
Marte Altenburg Grou
Marrit Zeinstra Groningen

Uiteraard zal op Hemelvaartsdag,
inmiddels traditiegetrouw, de “pillenpartij” weer op het programma
staan. Zowel voor de jeugd als voor
de senioren een gezellige ledenpartij!
We zien jullie graag! M

grieneko
wat doen die eigenlijk?
Grieneko werkt aan lokale duurzaamheid met en voor inwoners in
haar werkgebied: Baard, Easterlittens, Húns/Leons en omstreken in
de Greidhoeke. We zijn lid van de
Friese koepel van lokale energiecoöperaties (ÛsKoöperaasje) en zijn
mede-eigenaar via de koepel van
onze eigen energie-maatschappij
VanOns. Alles vrijwel geheel gerund
door vrijwilligers. Winsten vloeien
terug naar de dorpen en worden
op voorstel van de ledenvergadering ingezet in duurzame lokale
doelen. Onze groene stroom wordt
regionaal geproduceerd (CO2gecompenseerd of biogas).
Grieneko realiseerde 2 collectieve zonnedaken (42 huishoudens
kochten participaties), 40 sets
zonnepanelen op woonhuizen,
een LED lampen actie en een
ledenkaart die recht geeft op fikse
korting op isolatiemateriaal en LED
lampen en gratis onafhankelijk advies over offertes
voor duurzame
ingrepen in en om
uw woning.
Als u dit leest hebben we net 2

elektrische deelauto’s gerealiseerd in Baard en Easterlittens.
Per dagdeel te reserveren, kosten
zeer redelijk. Meer info op onze
website: www.grieneko.frl
Pilot verduurzamen woningen in
het Grieneko werkgebied:
Het nieuwste project is samenwerking met gemeente Leeuwarden in
een pilot duurzame woningen. De
afgelopen weken hebben we in de
dorpen info bijeenkomsten: deze
werden goed bezocht.
Enquêtes zijn rondgebracht en
weer opgehaald en worden uitgewerkt. Huishoudens die hebben
aangegeven dat men plannen voor
verduurzaming van de woning
heeft, zullen worden uitgenodigd
voor zgn. keukentafelgesprekken of
individueel.
Een professionele energiecoach en
een bestuurslid zullen de gesprekken voeren. In het vroege najaar
hopen we dan
te weten wie
daadwerkelijk
aan de gang
wil: daarvoor
wordt dan
een professioneel
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plan van aanpak/bestek gemaakt
met tijdsplanning en voorstellen
voor passende financiering. Bij
uitvoering wordt telkens zorgvuldig gecontroleerd.
Grieneko is actief om zeer gunstige financieringsopties te realiseren met als doel dat besparingen
op energie de transitie mogelijk
maakt. Ook voor huurwoningen
in onze regio zetten we ons in.
Plattelandsdorpen zijn een heel
andere doelgroep dan stadswijken: veel verschillende vaak
vrijstaande oudere of zeer oude
woningen. In deze pilot leren we
wat wel kan, wat realistisch is en

Onze eigen energiemaatschappij VanOns doet
het goed, zoals het staatje hiernaast laat
zien. Daar zijn we blij om! De kosten zijn
vergelijkbaar met andere energieaanbieders.
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wat niet. De gemeente Leeuwarden heeft nu veel buitengebied
onder haar hoede: dus is zeer
geïnteresseerd en dus betrokken
bij deze pilot. We hopen dat
ongeveer 50 huishoudens mee
gaan doen.
We zijn nog op zoek naar 1 of 2
bestuursleden! Wie?
Vragen, opmerkingen of suggesties?
info@grieneko.frl
of:
Bij het Grieneko bestuur:
Ronald van Giessen, Yge Valk,
Ben Mors, Jan Reitsma en Jan
van der Wal M

Hoe beland je in
het bestuur van
de Stichting
Dorpshuis Baard?
De stichting is in die tijd
dat het café te koop stond
gevormd door een groep personen uit Baard
en Winsum met de aankoop van het pand.
Na dat alles in kannen en kruiken was en er
een nieuw uitbaterspaar is aangetreden, zijn
ze ermee gestopt en is er voor een nieuw
bestuur gezorgd.
Daar de Kerk voor een behoorlijk bedrag aan
renteloze aandelen had gekocht moest ik als
lidmaat-kerkrentmeester daar maar een zit in
nemen, en zo is het gegaan.
De inwoners van Baard hadden weer onderkomen en gingen op de oude toer verder met in
de zomer de kermis en in de winter kaarten,
biljarten e.d.
De grootste opdracht van het bestuur was
het onderhoud en bij de tijd houden van
het pand.Dit moesten we zien te bekostigen uit de huur opbrengst en dat was niet
altijd even redelijk ten opzichte van andere
dorpshuizen. Daar bestond een subsidie regeling voor van 60/40% in onze oude gemeente,
omdat deze met vrijwilligers werkten.
Dan maar op een andere manier geld zien te
werven(toen dat nog kon). Zo is met de bierbrouwer Heineken een contract afgesloten en

wij konden nieuwe kozijnen in de voorgevel
plaatsen.
In die tijd speelde er nog iets. Het geluidsoverlast begon steeds meer vormen aan te
nemen in de Provincie en enkele panden
werden daardoor al gesloten.
Toen echter het huis van de buren te koop
kwam, met maar eensteens muur tussen beiden, waren we er snel bij voor de aankoop. Er
moest dus weer gefinancierd worden.
Met bank en gemeente om de tafel en de gemeentewethouder erbij gehaald en ter plaatse
alles onderzocht. Ondanks onze pachtconstructie is dit gelukt. Er is een nieuwe keuken
ingekomen, het huis is gestript en opgeknapt.
Een hele vooruitgang.
Zo door de jaren heen moesten we ook
geregeld op zoek naar nieuwe pachters. Altijd
weer spannend wat de doorslag zal geven en
hoe kijken de inwoners er tegenaan.
In het bestuur traden ook steeds wijzigingen op. Op het laatst was ik al tot voorzitter
gepromoveerd.
Dan dacht ik nu is het mijn tijd en dan was
er weer een ander met goede redenen die
aftrad. Tot deze winter... zo heeft Gabe Schaaf
mijn functie overgenomen.
Er is een hele periode voorbij gegaan. Ik zeg
tot ziens iedereen!
Vriendeljke groet,
Aart Terpstra
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Merke 2019:

het wordt weer fantastisch!

Het nieuwe jaar is begonnen en
het merkebestuur is deze jaargang met gigantische uitbreidingen gestart. Zo is het bestuur
explosief gegroeid met liefst
50% en heet het de toppers
Klaas Bouma en Jelger Valk van
harte welkom.

goede komt! Daarbij heeft
natuurlijk iedereen wel
een strakke pully, hete
skibroek, sexy snowboots
en enige vorm stokken.
Verdere plannen doen
we dit keer nog niet uit
de doeken aangezien we
dit jaar het verrassingselement optimaal willen

Daarnaast heeft het bestuur een
officiële supersub gevonden in
Nico de Roo, waar het ook zeer
content mee is. Het jaar lijkt nu
al geslaagd!
Het bestuur heeft er natuurlijk
ook alweer een aantal vergaderingen op zitten. Eerlijk is
eerlijk, niet elke vergadering is
even productief gebleken maar wel zeer
gezellig. Wat dat betreft nemen wij al een
voorschot op de daadwerkelijke merke
want ook die wordt super gezellig, dat kan
eigenlijk niet missen!
Zoals elk jaar delen wij tijdig mee wat het
thema zal zijn zodat iedereen zich optimaal
kan voorbereiden, en beter nog: geen
excuus heeft om niet voorbereid te zijn!
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Ook dit jaar zullen we proberen enkele vernieuwingen door te voeren, zonder heilige
huisjes te schofferen uiteraard.
Om te beginnen de datum: dit jaar zal de
merke plaatsvinden op 13, 14 en 15 juni
2019. Deze tijd van het jaar staat eigenlijk
in schril contrast met het thema want dat
is Aprés Ski. Het idee hierachter was dat
velen dit goed hebben kunnen oefenen
wat de sfeer in de merke alleen maar ten

behouden. Wij hopen dat
iedereen er ook dit jaar
weer net zo veel zin in
heeft als wij.
Veel succes alvast en veel
plezier met de voorbereidingen!

Het merkebestuur M

Antwoorden "Wat betekenen die Vlaamse woorden?" zie
pagina 18/19 (Een paar Friese woorden vond ik niet in het
woordenboek op internet)
VLAAMS
FRIES
NEDERLANDS
Schuifaf		
Glijbaan
Appelsien
Sinesappel
Sinaasappel
Bomma en Bompa
Beppe en Pake
Oma en Opa
Hofstee
Buorkerij
Boerderij
Duimspijker		
Punaise
Patatten
Ierappel
Aardappels
Sinjoor		 Antwerpenaar
Stortbad		
Douche
Lopen		 Rennen
Klappen		
Kletsen
Pompbak
Spielbak
Wasbak
Shotten
Fuotbalje
Voetballen
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Baar da ta
Meezingproject “Zingend
de wereld rond” voor
kinderen van 6 t/m 16 jr

info. Martijn van Dongen

Don. 06 juni 19.00 u

Peloten Federatie C
Húns/Baard – Winsum 4

Keatsferiening Baerd

Kaatsveld

Don. 13 juni volgt

Opening Baarder Merke

Merkecommissie

in Baard/ Café Baard

Vrij. 14 juni

volgt

“Aprés Ski” Merke

Merkecommissie

in Baard/ Café Baard

Zat. 15 juni

volgt

“Aprés Ski” Merke

Merkecommissie

in Baard/ Café Baard

09.30 u

Dienst door dhr. U.
Zwaga

Kerkenraad v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Don. 20 juni 20.30 u

Première BIS

Berneiepenloftspul

Easterwierrum

Don. 04 juli

18.45 u

Ledenpartij Jeugd

Keatsferiening Baerd

Parkeerplaats Café

Vr. 05 juli

18.45 u

Senioren Pearke Keatsen

Keatsferiening Baerd

Parkeerplaats Café

Zat. 06 juli

12.00-17.00
u

Openkampioenschap
Palingroken Baard

Puur Baard

Parkeerplaats bij de brug

Zat. 06 juli

12.00-17.00
u

Zomerfair

Puur Baard

Dekemawei

Zat. 06 juli

vanaf 12.00
u?

Viswedstrijd Jeugd

Puur Baard

Aan de vaart

Slotconcert “Zingend de
wereld rond”

info. Martijn van Dongen

in Easterein

Vanaf 05
juni

Zon. 16 juni

Zon. 07 juli
Zat. 13 juli

Weekend

De oudpapiercontainer
staat er weer

Ver. van Dorpsbelang

Parkeerplaats bij de brug

Zat. 10 aug.

10.00 u

KNKB Welpenjongens

Keatsferiening Baerd

Kaatsveld

Zon. 11
aug.

09.30 u

Dienst door J.Hilverda

Kerkenraad v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Don. 15
aug.

Op tijd

Inleveren kopij

Redactie deBaarderKat

Kopij bij Anke Roorda of
debaarderkat@gmail.com

Zon. 01
sept.

11.00 u

Café Baard VF Senioren
“wilde Partij”

Keatsferiening Baerd

Kaatsveld

Vanaf sept.

19.00 u

Avondlessen B.O.M.

o.l.v. Muccia Zulauf

Bovenzaal Dorpshuis

Zat. 07
sept.

14.00 u

Slotwedstrijd Jeugd

Keatsferiening Baerd

Kaatsveld

Zat. 14
sept.

Weekend

De oudpapiercontainer
staat er weer

Ver. van Dorpsbelang

Parkeerplaats bij de brug

Zon. 15
sept.

11.00 u

Dienst door R.
Praamsma

Kerkenraad v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Zat. 21
sept.

19.30 u
Jeugd 21.00
u Senioren

Nachtkaatsen

Keatsferiening Baerd

Kaatsveld

