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achterop

Sa, de nije Baarder Kat leit wer foar
jim klear. It is bytiden wat dreech
om alles op tiid binnen te krijen,
mar it komt dan dochs altiid wol
wer klear.
Fan’t simmer haw we wer fan alles
hân, moai waar, droechte, hjitte,
(it iene nei it oare rekord waard
ferbrutsen ) en ek wetter en hurde
wyn. Spitich dat der dan safolle fruit
fan de beammen ôf waait en noch
net ryp genoch is om fan te iten.
Alles wat der no noch hinget, kinne
we mei syn allen plukken mei de
oogst / plukdei. At der dan ek noch
wat prommen oer binne hat Esther
wer in lekker recept foar ús betocht.
Der is wer fan alles bart yn ús
doarp, de keatspartijen binne hast
allegeare wer keatst en nei in wiete
start is it ielrikje en de Simmer fair
dochs net hielendal yn it wetter
fallen. De Merke wie wer tige slagge

en fan it ferslach kinne we noch ris
rêstich neigenietsje.
Oan de menistefjouwer is de bou fan
it nije hûs op de lêste kavel begûn.
Ek besteande hûzen wurde stevich
under hannen nommen. It hûs oan it
begjin fan de Fâldenserwei hat in nije
eigener,der wurd noch drok ferbouwd
mar de butenkant is al tige opknapt.
Sels op skoalle binne se drok
dwaande west yn’e fakansje, der
kinne jim alles oer lêze.
It nije seizoen komt der wer oan,
de kaartklup giet wer los en
de aktiviteiten kommisje hat it
programma ek wer klear.
Yn’e mennistetsjerke kinne we wer
geniete fan de húskeamer konserten.
In soad lêsnocht tawinske! M
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Verloren Grond van ISIK MURAT
Een bedwelmend mooi familieverhaal

Verloren Grond
is een bedwelmend mooi
familieverhaal
verteld vanuit
het perspectief
van de dertienjarige jongen
Miran die in
de jaren 50/60
opgroeit in een
hecht gezin in
het kleine dorpje
Sobayan in Oost
Turkije, waar de
taal Zazaki wordt gesproken.
Door de eerste zin "De schreeuw
veranderde mijn vader voor altijd in
een breekbare man" weet de lezer
dat er een ernstige gebeurtenis op
handen is. Miran, die op last van
een door het Turkse gezag naar
het dorp gezonden onderwijzer
Mehmet wordt genoemd, is de zoon
van Selim en Asme. Selim is een
zachtaardige man en een geacht en
geliefd verhalenverteller. Asme is
een krachtige vrouw die niet met
zich laat sollen.
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Mehmet heeft nog een oudere
broer Yusuf en een jonger zusje Elida. Zij zijn de overlevende kinderen
van het gezin want de oudere zus
Zelda is al jong gestorven tengevolge van het eten van aarde en
ook zijn oudere tweelingbroers zijn
overleden. Er waren in die tijd geen
medicijnen in het dorp, laat staan
dat er een dokter was.
Het harmonieuze gezin leeft van
het verbouwen van groenten en
van hun vee. De vader doet het
zware werk op het land en de jongens hoeden het vee.
Als Mehmet 9 jaar is vertrekt Yusuf
naar de stad Mus. Pas na drie jaar
komt hij terug. Hij is een andere
jongen geworden en wil niet meer
meewerken in het gezin. Mehmet
gaat dus steeds alleen met de
dieren naar het veld om ze te laten
grazen, hij vindt het fijn werk.
Zijn beste vriend is Ali die zonder
vader moet opgroeien en daar veel
verdriet van heeft. De slager in het
dorp is de door iedereen gevreesde Atilla. Hij aast op het vee van
Selim, maar Selim houdt van zijn

dieren en weigert bij herhaling ze
te verkopen.
Het noodlot slaat toe als Selim
zijn been breekt als hij zijn vriend
Ibrahim helpt bij het sjouwen van
stenen. Atila spalkt het been op
een verkeerde manier en als Selim
na een paar dagen met paard en
wagen naar het ziekenhuis in Mus
wordt gebracht moet zijn been
worden afgezet. Mehmet hoort dan
de schreeuw van zijn vader. Selim
is kreupel, trekt zich ook terug
uit het dorpsleven en vertelt geen
verhalen meer. Ook de relatie van
Selim en Asme heeft er zwaar onder
te lijden.

vernietigende aardbeving en alles
wordt anders, ook voor Mehmet en
zijn familie.
Murat Isik is een zeer goede verteller. Hij weet het landschap en de
sfeer van het - zeker naar de huidige maatstaven -Spartaanse leven in
een dorpsgemeenschap in oostelijk
Turkije goed te raken. Ook de geschiedenis van de voorouders van
Selim en Asme - de verschrikkingen
van de eerste Wereldoorlog - wordt
adembenemend weergegeven.
Een prachtig boek, kleurrijk en
aangrijpend.
Anneke Tonnon M

Dan probeert Selim het leven een
positieve draai te geven door met
zijn gezin terug te keren naar zijn
geboortedorp Hemgin, waar zijn
vader hem land heeft nagelaten.
Hoewel ze hartelijk worden ontvangen door een oude trouwe vriend
van Selim is de bejegening door de
dorpsgenoten ronduit vijandig...
Maar in de zomer van 1966 is er in
het oostelijk deel van Turkije een
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Katten Wel en Wee
Een nieuwe kat deed zijn intrede
in Baard. De eigenaren hadden
goed door dat een kat in Baard
extra welkom is. Het was een
raskat, prachtig op hoge poten
en kon beslist wedijveren met
de andere twee raskatten die de
straat al rijk is.

6

nu niet in Baard wonen?!?
Maar zijn Baarder huis is niet
katloos. Wie er maar langs loopt
of rijdt, die ziet dat er altijd een
rode kater thuis is.

Maar het beest werd vriendjes
met de oude dikke schommel
van een buurkat. ’s Ochtends
samen water drinken uit de
sloot, ’s middags samen in het
zonnetje op de steiger en verder
tochtjes naar het kerkhof of naar
het Café.
Helaas niet van lange duur, want
de kat verdween en ondanks
facebook en zoektochten kwam hij niet meer
terug.

kattenhemel zou gaan, maar verdrietig bleef
het wel.

In diezelfde straat gebeurde nog meer leed.
Een jonge kat kwam bij het naar binnen
klimmen klem te zitten bij het kantelraam
en overleed ter plekke. Gelukkig gesignaleerd
door een buurvrouw, want de jonge
eigenaren hadden dit niet moeten zien.
De dierenarts verklaarde plechtig dat hij
geen pijn had geleden en beslist naar de

Intussen een eindje verderop wist een kat
tot drie maal toe de tocht naar Hûns te
ondernemen. Wat een geluk dat er inmiddels
een fietstunnel onder de drukke weg is,
anders was ook dat niet goed afgelopen.
Maar het is nu wel duidelijk dat de kat liever
aan de andere kant van de weg woont.
Onbegrijpelijk natuurlijk, want welke kat wil

En de dikke schommel? Die is
behoorlijk afgevallen, nadat
hij twee dagen vermist was en
tenslotte geheel in de war onder
een heg werd teruggevonden.
Weliswaar had de dierenarts
bij zijn zoektocht een grote
zwarte kat zonder rood bandje
gevonden, die zich zomaar
liet oppakken. Dat moest ‘um
wel zijn dus. Bij thuiskomst
echter besloot die kat ineens
dat hij niets herkende en vloog
tegen de hordeuren aan met
zó’n kracht dat de deur uit de
sponning vloog. Toch niet de
juiste kat opgepakt dus.
Die werd de dag daarna
gevonden en is nu erg
aanhankelijk geworden en wil
steeds op schoot. Ook wel leuk,
toch!

Oprop

wa wol takom jier
kollektere
foar it kwf?
Dit jier ha ik wér kollekteard foar in goed
doel it KWF (tsjin kanker).
Elkenien dy’t jûn hat tige tank. Dit jier koe
dat sawol mei jild yn de bus of digitaal mei
in QR coade.
Is der ien dy dit takom jier dwaan wol? De
kollektetiid is altiid yn de earste wike fan
septimber.
Liket dy dat wat? Dan hear ik it graach.

Hertlike groetnis,
Anke Roorda M

Joke van der Velden M
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klaverjassen
De klaverjasavonden zijn weer vastgelegd. Voor degene die nog nooit hebben
meegedaan kunnen zich via de mail aanmelden bij
Ger Luijben:
gerrieluyben@hotmail.com
Yge Valk:		
ygevalk@gmail.com
dan zullen wij zorgen dat je in de week dat we gaan kaarten bericht van ons
krijgt en dan kun je je aanmelden voor de kaartavond, je kunt je opgeven tot
donderdag morgen 10 uur. Deze kaartavonden hebben een inleg van 5,-euro
maar dan heb je ook altijd prijs. De prijzen bestaan uit vleespakketten.
De kaartavonden zijn op:
vrijdag 4-10-2019
			vrijdag 1-11-2019
			vrijdag 29-11-2019
			vrijdag 27-12-2019
De kaartavonden voor 2020 worden later bekend gemaakt in de Baarder Kat.
Ger Luijben / Yge Valk M

Baard
op de
buis

Om’t Baard no ûnder de gemeente Ljouwert fâlt hat Leo tv in
besite brocht oan alle nije doarpen dy’t by Ljouwert hearre. Sa
ek oan Baard. It hat in moai portret oplevert fan ús doarp.
Utsjoering mist? Of nijskjirrich nei it filmpke. Sjoch dan fia
YouTube nei “Nieuwe grenzen, nieuwe parels: Baard."

biljarten

Sa komme je noch wat te witten oer je doarpsgenoaten!

studeerbaard (1)
Afgelopen jaar heb ik mijn MBO
diploma weten te behalen. Op het
CIOS in Heerenveen ben ik in drie
jaar tijd geslaagd voor de opleiding
Sport, Bewegen en Gezond niveau 4.
Ik heb op veel plekken stage gelopen
waaronder Sportcentrum Akkermans
in Wommels, waar ik mijn examens
heb afgerond.
Op school heb ik een mooie en gezellige tijd gehad waarbij ik dingen kon
doen die ik leuk vond. Sportmassage

en ondernemerschap waren keuzedelen die ik heb gevolgd. Ondernemerschap pakte erg goed uit en
daarom heb ik als mijn vervolgopleiding gekozen voor de HBO opleiding
Bedrijfskunde op NHL Stenden in
Leeuwarden. Ook hier hoop ik een
leuke tijd als student te beleven met
als doel mij verder te ontwikkelen in
deze sector.
Stefan van der Meer M

Uit de Leeuwarder Courant van 24-4-1885
8
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Puur Baard

in tige slagge dei!
Foar it parkearen stiene de frywilligers ek yn de rein. Neat oan
liket my. Dochs hawwe se tige hun
paadsje skjin makke en der binne
we tige wiis mei. Ek sunder dizze
frijwilligers kinne we dizze dei net
mogelyk meitsje.

Nei wiken fan foarberieding wie
it dan safier: Op sneon 6 july om
11 oere stutsen de ielrikkers hun
tonne oan. Tweintich dielnimmers
dit kear. De earste 3e oeren yn e
rein wie net ideaal foar de ielrikers.
Toch lieten se it der net by sitte en
gienen se fol foar de priisen.
De 1e prys waard, letter op de
dei, wun troch Peter de Bruin út
Engwierum.
Foar de “Simmer Fair” kjealle it
earst ek swier. Folle reinwetter en
noch net folle besikers, hja dan
sakket de moed je wol wat yn e
10

skoun. Om in oer as twa hinne
waard it wat droeger en kaam der
ek wat mear folk. Sa’n 20 kreamkes
op de Dekemawei wiene utstald
mei eigen makke guod, klean, guod
foar in goed doel en nim mar op.

Foar de fiskfang wedstriid, die der
oare jierren plakfun oan de feart,
hienne we dit jier te min opjefte
en koe der troch net plakfinne. We
gean der fan út dat der takom jier
wer genoch oanrin wêze sil.
By it kafee wie der in lekker patatsje te krijen mei in fiskje derby.
Yn it kafee wie it smoar drok mei

besikers fan de merk. De ien mei
wat iel en de oare mei wat fruit fan
de merk. It wie noch lang smûk.
De ferlotting wie een grut súkses
werby we aardich út de kosten
komme binne.
De kommisje mei werom sjin op
in tige slagge dei! Wy kinne net
sunder alle frywilligers en sponsoren en rekenje dan ek takom jier
wer op jim.
Oant folgend jier op 4 juli.
Ut namme fan PuurBaard.
JdG M

Ek stiene der kreamkes mei ferskillende bedriuwen ut Baard. Sy
lieten sjen wat foar produkten en
tsjinsten sy oanbiede. It bedriuwen
gedielte waard sponsord troch Bedriuwendei Greidhoeke. Ek ferskate
bedriuwen út Baard ha sponsord en
sunder dizze sponsors wie dizze dei
net mogelyk west.
11
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WetensBaardigheden

strjitnammen: De Harmen Sytstra wei
Harmen Sytstra, Frysk taalkenner en
dichter; dat stiet op’e stien fan it
grêf fan Harmen Sytstra. It grêf dat
hjir op it Baarder tsjerkhôf te finen
is. Wa wie Harmen Sytstra? In bakkersfeint, dy’t it troch selsstúdzje
brocht ta boppemaster te Baard.
Dat freget om in strakke dissipline en inkelde fersregels út syn
gedicht “Oan Friezene tael foarstanners” binne neffens my dan ek tige
tapaslik foar de dichter sels:
It is mei sizzen net to dwaen,
Det brinngt nin grevel oan;
De hannen oan’e ploech to slaen,
Dêr komt it mar op oan.
Trije fasetten út it libben fan
Harmen Sytstra woe ik even neier
op yngean. Syn berne jierren; de
striid foar it frysk en syn libben as
skoalmaster yn Baard.
Harmen Sytstra wurdt berne op 14
jannewaris 1817 te Mullum. Syn
heit wie boere-arbeider; 9 moanne
âld wie lytse Harmen doe’t syn heit
ferstoar. De sosjale fersjennings

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.

wrâld fan boeken him jaan wat de
wrâld om him hinne him ûntnommen hie; nammentlik de leafde en
stipe fan heit en mem. Op skoalle
trof er in learmaster dy’t wakker
mei him begien wie. Hy waard troch
him holpen by syn stúdszje wiskunde, stjerrekunde en Frânsk. Mar
nei de legere skoalle wie de leardeij
dien en waard hy bakkersfeint by in
oantroude omke.

wiene doe net sa as hjoed-de-dei.
Nei it fersterren fan heit Sytsma,
moasten hja daliks út’e arbeiders
went en ynkommen wie der ek net.
Der siet neat oars op as Harmen
moast mar nei famylje en mem
waard húshâldster by in boer.
Harmen kaam sa by syn beppe
fan memme kant, dy’t al twa kear
in man ferlern hie. It wie wat in
iensum libben foar de lytse jonge
sa by it âld minske, mar Harmen
mocht graach lêze en sa moast de

Nei it wurk lei er him ta op it skriuwen yn it Frysk en yn 1841 seach
syn earste boek it ljocht. De titel
fan it boek: “Tsien tuwsen uwt de
lotterij of Jouke Rommerts scriften”.
Nei dit sukses ferlit er it bakkersfak
en hat plannen om syn brea op
see te fertsjinjen. Dit hat grif de
fleurigste tiid út syn libben west.
In protte tiid brocht er troch mei
matroazen en oare farrenslju en hy
seach net op in dûbeltsje. Yn dy
Harnsertiid skriuwt hy it blijspul “It
boask fan’e Kastleinsdochter”. Mar
troch it frije libben yn Harns en dat
it mar net slagje woe in baan op in
skip te krijen, wie syn oersparre jild

gau op. Fan earmoed wurdt er dan
boekhâlder by in feedokter en op’e
souder fan it smidshûs by it ljocht
fan in kearske studearret hy foar
skoalmaster.
Yn 1842 hellet Sytstra de fjirde rang
as ûnderwizer en koe doe in sike
skoalmaster út Winaam ferfange.
Dêrnei krige er wurk yn Seisbierum,
Frentsjer en Burgum. Yn Frentsjer
hie hy de twadde rang helle, no
koe er boppemaster wurde. Mar it
soe noch seis jier dourje foar dat
it safier wie. De stúdsje wie foar
safier dien; der wie mear tiid foar
genietsjen en dat koe yn’e wâlden.
Hoe moai Sytstra de wâlden fûn
beskriuwt er yn it ferske “De
Wâldsang”, dat no noch wol songen
wurdt. Ek rjochtet er in eigen tiidskrift op; Iduna, dêr’t er yn besiket
in nije stavering fan it Frysk der
troch te krijen.
Yn 1852 komt de grutte feroaring
yn syn libben. Hy troud mei Aukje
Tabes Kooistra; hja hat gjin âlden
Lees verder op pagina 14
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Harmen Sytstrawei (vervolg)

mear. It houlik wurdt sletten op 13
oktober 1852 yn it gemeentehûs
fan Rinsumageast. Famylje noch
freonen wiene dêr by oanwêzich. De
fjildwachter en twa klerken fan it gemeentehûs wiene tsjûge by it houlik.
Hy wurdt beneamd as boppemaster
te Baard.
De Baarder tiid is in rige jierren
fan stiltma, húslik lok en leed, fan
sykte en lijen. Fan him wurdt sein
dat er nea lake, soms ris glimke.
Plichtgetrou docht hy syn wurk as
skoalmaster en de bybaantsjes dy’t
der by hearden lykas op’e klok yn’e
toer passe: ’t oerwurk mei oalje glêd
hâlde. Moarns en jûns de gewichten opwine en op beskieden tiden
klokliede. De boppemaster wie oeral
goed foar en dat wie net sa slim
seine de lju út it doarp: hy wurdt der
goed foar beleane: fl. 220 fan‘e tsjerke en fl. 40 fan’e boarglike gemeente
en de bern betellen skoalpenningen
en master hie ek frij wenjen.
Dat er goed mei syn tiid woekerje
koe docht bliken dat Sytstra neist
dit wurk noch akten helle foar trije
frjemde talen en wiskunde. Ek yn
sterrekunde wie er goed ûnderlein.
Yn 1852 hat Sytstra in krite fan
Fryske taal en skriftekennis oprjoch-

14

te. Spitigernôch is dizze net bestean
bleaun. Yn 1893 foel de slach en
betanke men yn in lêste fergadering
foar it lidmaatskip.
Harmen Sytstra stoar op 4 april 1862
oan tyfus; frou en fjouwer bern
bleaune yn grutte earmoed achter.
Hy waard te hôf brocht op it tsjerkhôf hjir yn Baard. De krite Baerd fersoarge de stien fan “hir hêachaachte
meilid”. Syn namme wurdt net
fergetten trochdat ien fan’e Baarder
strjitten de Harmen Sytstrawei is. M

Schoorsteen-

veger
Het blijft vast nog een beetje
nazomeren. Daar gaan we
maar gewoon van uit, maar
alvast wat mijmeren over de
winter kan geen kwaad.
Net als andere jaren willen we
de schoorsteenveger weer laten
komen om de rookkanalen
van de houtkachels in Baard
collectief te laten vegen.
Veiligheid in ons
dorp voor alles,
nietwaar?

Na vele jaren van coördinatie door Pim Astro, neem ik
het stokje nu over. Hoop dat ik het net zo goed kan als
Pim en het ook zo lang volhoud. Dank je wel Pim, voor
al die jaren garant staan voor de organisatie!
Schoorsteenbedrijf Klaas Dijkstra uit Grou is een erkende firma, die na afloop van het werk een certificaat
afgeeft. Wel zo’n prettig idee! De kosten zijn € 30,-.
Doe je mee dit jaar en wil je dat Klaas Kooiker van de
firma Dijkstra ook bij jou komt vegen?
Meld je dan aan vóór 15 oktober a.s. bij Ingrid Fischer,
het liefst via E-mail info@metrespect.nl
Of via de telefoon 341159 of 06-20130603.
De schoorsteenveger komt op dinsdag 22 oktober in
Baard, ijs- en weder dienende.
Het is handig als je in je mail alvast aangeeft op welk
tijdstip op dinsdag de 22e oktober je het beste past.
• ochtend vroeg
• ochtend laat
• middag vroeg
• middag laat
• of: maakt niet uit
Het zal duidelijk zijn dat ik iedereen, die zich heeft
opgegeven infomeer als het onverhoopt stormt, bakstenen regent of ander onheil over Baard raast op 22
oktober;-)
Hartelijke groet,
Ingrid Fischer M
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Heel Baard weckt

pruimenchutney

ingrediënten
M 2 kg pruimen, gehalveerd en ontpit
M 2-3 grote uien, gepeld en
gesnipperd
M 4 knoflooktenen, gepeld en
uitgeperst
M 2 kleine rode pepers, zaad eruit en
fijngehakt
M Stukje verse gemberwortel, geschild
en geraspt
M 2 el mosterdzaad
M Wat kruidnagels
M laurierblaadje
M 250 ml rode wijnazijn
M 0,5 kg (bruine) suiker
M 1 el zout
M Scheutje gembersiroop

Met de herfst in aantocht en met de laatste fruitoogst van deze mooie zomer, is
het tijd om daar iets mee te maken. Ik vind met name pruimen in dit seizoen
om te smullen en je kunt er veel mee maken. Aangezien ik al een keer pruimentaart heb gemaakt en pruimen clafoutís is het nu tijd voor wat anders. Zie daar
een pruimenchutney. Heerlijk bij een borrelplankje met verschillende kazen of

en verder nog
M Pan met dikke bodem, eventueel
3 grote goed schoongemaakte en
afsluitbare jam- of weckpotten

paté. Koop je ineens een grote hoeveelheid dan is het handig om weckpotten
op voorraad te hebben en zorg ervoor dat deze brandschoon zijn. Dit recept kun
je uiteraard halveren, voor in een bakje. Je kunt verschillende soorten pruimen
gebruiken, maar de lekkerste vind ik wel de mirabellen. En nu aan de slag!

16

Bereiding
Doe de pruimen, uien, knoflook,
pepers, laurier, gember, mosterdzaad,

zout en kruidnagels in een pan en verhit al roerende. Blijf net zolang roeren
totdat de pruimen hun vocht loslaten.
Zet dan het vuur wat lager en laat dit
rustig een halfuur pruttelen totdat de
pruimen zacht zijn.
Voeg dan de azijn en de suiker toe terwijl je goed blijft roeren. Naar smaak
desgewenst gembersiroop toevoegen,
maar ook eventueel meer azijn, dat
kunt uzelf het beste beoordelen
Laat de chutney nu net zolang zachtjes
pruttelen totdat je een dikke massa
overhoudt. Dit kan een uur duren maar
ook rustig 2 uur, afhankelijk van de
grootte van de pan.
Blijf regelmatig roeren want de chutney
brandt snel aan! Giet de chutney, als
hij de gewenste dikte heeft, in schone
potten en draai de deksel erop.
Zet de potten op de kop en laat ze
circa 10 minuten staan. Draai ze daarna om en laat ze helemaal afkoelen.
Bewaar de potten op een koele en
donkere plek.
Laat de chutney minimaal 4 tot 6
weken rusten voordat je de pot opent,
zodat de smaken zich optimaal kunnen
ontwikkelen. Ik kan dan nooit zolang
wachten en ook als je het meteen consumeert dan smaakt het heerlijk!
Succes en smakelijk eten!
Esther M
17
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nieuws van dorpsbelang

stront, het huis op de hoek en nog een paar dingen
Mensen, er is stront aan de knikker!
Hiermee wil ik de bijdrage beginnen
van dorpsbelang. Ik denk zo’n twee
jaar geleden zijn er schepjes neergezet
bij het beginpunt van het jaagpad. De
schepjes zijn een eigen leven gaan leiden en van de 6 scheppen zijn er twee
overgebleven. In de tussenliggende
tijd werden de schepjes goed gebruikt
om het jaagpad schoon te houden van
hondenpoep. Iedereen blij, de wandelaars en de fietsers. Misschien zelfs
wel de honden, wie zal het zeggen!
Maar geleidelijk aan is de klad er in
gekomen en treffen we weer uitwerpselen aan op het pad. Kennelijk worden de scheppen niet (meer) gebruikt.
Ook al is er een afvalbak neergezet
door de gemeente Leeuwarden, waar
je zakjes in kunt deponeren met de
ontlasting van uw huisdier. Tot zover
alles prima! Nu is er alleen nog iets
aan de hand: de zakjes met poep worden ook in de afvalcontainer geplaatst
bij het bankje op de kamp! En dat gaat
stinken, want zo vaak worden deze
containers niet geleegd. Zeg maar: er
wordt niet doorgetrokken en de inhoud
van het zakje krijgt alle kans om zijn
reuksporen na te laten. Beste mensen,
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dat doe je toch niet! Houdt je omgeving schoon, op de grond en voor je
neus!! Dus NIET in de afvalbak bij de
kamp je zakje deponeren.
En ik beloof jullie: er komen nieuwe
scheppen.
Ielrikjen
Afgelopen zomer vierden we PUUR
BAARD. De Baarder Zomerfair en het
Ielrikjen: wie rookt de lekkerste paling;
een geslaagd evenement dat eerst in
het water dreigde te vallen maar door
creatief organiseren van de commissie
Puur Baard een geslaagd feestje werd.
We mogen de commissie die dit feest
organiseert dankbaar zijn dat zij er
zoveel tijd in steken en dat op deze
manier zoveel mensen ons dorp weten
te vinden. Leuke kramen, heerlijke
paling en een uitbundig musicerend
shantykoor die de stemming er in
bracht. We vergaten de buien die over
Baard trokken bijna.
Ook Cobus en Aggie verdienen een
opsteker, zij maken de prijzen mogelijk
voor de palingrokers. Bij een dergelijk
evenement neemt het Café Baard toch
een centrale plaats in. En sowieso
heeft het terras aan de Bolswarder

trekvaart het heel goed gedaan, mensen, mensen, wat een mensen! We
vinden het al heel gewoon, maar we
mogen ons wel realiseren hoe bijzonder dit voor Baard is!
Opgefrist
De laatste jaren is er veel gemopperd
over ‘het huis op de hoek’, maar het
gemopper is verstomd en vol verwachting hebben we uitgekeken naar de
nieuwe bewoner van de Faldenserwei
2. Hij heet Thomas en heeft met hulp
van familie de hoek weer vrij gemaakt
en ingezaaid, met gras en planten. De
rest volgt nog, maar de aanblik is nu
al opgefrist! Omwonenden zijn dan ook
heel blij met de huidige ontwikkelingen. Thomas, we heten je welkom in
Baard en hopen dat je je er thuis zult
voelen!
You Tube
In juni is Omrop Leo in Baard geweest
om deze nieuwe parel van ‘groot’
Leeuwarden in beeld te brengen. Carin
Reitsma als rasechte Baarder en ik namens Dorpsbelang hebben geprobeerd
om uw Baard te vertegenwoordigen! U
zou het filmpje nog terug kunnen zien

op You Tube, wanneer u nieuwsgierig
bent.
Burgemeester
Oogstdag is gepland op 5 oktober, omdat het fruit 9 oktober geperst wordt
op het Poptaslot in Marsum en als je
dit plukken te vroeg doet, er dan veel
fruit verloren gaat. De befaamde Baarder appelsap zal weer in 5 literpakken
aangeboden worden. We hopen er
een feestelijk tintje aan te geven door
onze kersverse burgemeester de eerste
appels te laten plukken: hij komt
namelijk die dag kennis maken met
de dorpen van Nij Baarderadeel en we
proberen hem hiervoor te strikken. We
houden u op de hoogte of dit lukt.
Het droge voorjaar en de warme zomer
hebben de begroeiing van het Dekemalân geen goed gedaan: veel distels
en niet het gedroomde effect van
goudgele zonnebloemen of een blauw
korenbloemenveld. De groencommissie
buigt zich er in oktober over. Ideeën
van harte welkom!
Op maandag 2 september zijn de verschillende verenigingen en commissies
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Dorpsbelang
(vervolg)
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bij elkaar geweest om hun verlanglijstje in te dienen voor financiële
ondersteuning in 2020. Op basis van
deze gegevens kan het bestuur een
begroting indienen bij de gemeente
Leeuwarden voor het Dorpenbudget;
dit moet 1 oktober binnen zijn. Het
was een constructieve avond waarop
met elkaar nagedacht kon worden
over samenwerking op allerlei fronten. Maar zoals het met veel subsidieaanvragen gaat: 100% kun je niet
honoreren. We doen ons best voor
een zo eerlijk mogelijke verdeling van
de subsidiegelden.
Verder kan ik u mededelen dat de
algemene ledenvergadering van

Vereniging Dorpsbelang Baard naar
alle waarschijnlijkheid eerste helft
november is.
U vindt de uitnodiging op tijd in uw
(digitale) brievenbus. Ook het voorstel voor het huishoudelijk reglement
waar we deze zomer mee bezig zijn
geweest zal met de agenda meegestuurd worden.
Met een hartelijke groet namens
Dorpsbelang wil ik u een warme
herfst toewensen en meldt u zich
vooral aan om een ‘appeltje voor de
dorst’ mee te komen plukken!

Aukje Bergwerff M

studeerbaard (2)
Hoi,
In juni ben ik geslaagd voor mijn examen op
het Nordwin College Sneek. Daar heb ik vier jaar
op school gezeten en vond het er erg gezellig.
Sinds een paar weken ga ik naar het SOMA
college in Harderwijk. Daar volg ik de opleiding
Machinist Grondverzet en die duurt drie jaar.
Hier leer ik de grootste, sterkste en zwaarste
machines in grond-, weg en waterbouw onder
controle te krijgen. Daar komt ook het onderhoud bij kijken.
Misschien dat ik daarna nog de opleiding uitvoerder bouw en infra ga doen. Het eerste jaar
ben ik volledig op school en het 2e en 3e jaar
20

bestaat uit een halfjaar stage en een halfjaar
school. Het is niet handig om op en neer te
reizen dus daarom logeer ik doordeweeks op
de campus van het SOMA college. En ook dat is
weer erg gezellig.
Mijn klasgenoten en kamergenoten komen
vanuit heel Nederland. ’s Avonds heb ik ook de
mogelijkheid om cursussen te volgen, ik ben
al begonnen met VCA-VOL. Ook kunnen we verschillende sporten doen en is er een restaurant
aanwezig. Erg leuk dus allemaal.
Groeten van Ayolt Tiedema M

Nieuws van oBS de stjelp
Beste lezers van de Baarder Kat,
Valt er zo vlak na de vakantie al wat te
melden vanuit school? Ja zeker! Zelfs tijdens
de vakantie was er allerlei bedrijvigheid in
de school. Er is een nieuwe vloer in school
gelegd. Een gele vloer, lekker fris, netjes en
vrolijk. De hele school moest leeggehaald
worden en dat zorgde ervoor dat er ook flink
werd opgeruimd. De week voor de start hebben een aantal ouders het schoolplein en de
tuin netjes gemaakt. Kortom we zijn het jaar
zonnig en opgeruimd begonnen.
De eerste schooldag kwamen de leerkrachten
nog maar net op tijd op school. Zij zaten nog
een beetje in de vakantiemodus. Ze kwamen
zo vanaf hun vakantielocatie met de camper
het schoolplein oprijden. Sommigen hadden
de zwembandjes of hun zonnehoedje nog
op.
De eerste weken werken de midden- en
bovenbouw over ontdekkingsreizen en de
VOC. De onderbouw werkt over piraten.
Een spannend en avontuurlijk thema. De
eerste weken staan ook in het teken van het
vormen van de nieuwe groep waar kinderen
in zitten. We doen dus extra veel groepsactiviteiten. Daarnaast gaan we nu niet meer
in de laatste weken van het schooljaar op
schoolreisje en schoolkamp, maar juist nu
in de eerste weken. Ook dit komt ten goede
aan de groepsvorming.

In de vorige Kat schreven we dat de we bezig
waren met het onderzoeken naar de mogelijkheden om te fuseren met Easterlittens.
Ook op dit gebied hebben er in de laatste
weken van het schooljaar veel ontwikkelingen plaatsgevonden. Op bestuurlijk niveau is
besloten dat een fusie geen doorgang gaat
vinden.
Gearhing (bestuur waaronder De Stjelp valt)
heeft aangegeven liever in te zetten op
een regioschool en zich daar verder op te
gaan oriënteren. Een school met een uniek
concept voor de dorpen tussen de grote al
bestaande kernen / scholen. Een school die
maakt dat er keus blijft in (type) onderwijs
ook voor de kleinere dorpen, maar die ook
meer dan alleen onderwijs biedt. Waar dit
verhaal eerst in de oriënterende fase zat,
worden deze plannen nu steeds concreter.
Op korte termijn zal er een informatieavond
zijn om input te krijgen van ouders. Informatie over wat we verstaan onder regioschool
en wat we hierbij voor ogen hebben.
Er is veel gebeurd en er gaat weer veel gebeuren. Via de Baarder Kat houden we jullie
graag op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Jetske Hettinga M
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Van je familie moet je het hebben!

Hoe komen we aan een bronzen treurvrouw in de voortuin?
7 febr. 1928: Graafsteenhouwerij ‘De Zuil’ neemt
in opdracht aan te leveren:
‘een compleet rood zweedsch geheel gepolijst
graniet grafwerk met zo min mogelijk zwarte
natuurvlekken en een echt bronzen treurvrouw
No: 320 doch met hooggekleed rechter schouder en twee bronzen lantaarns voor den prijs
van f 5478 zonder enige korting + f 974 voor
plaatsing op het RK kerkhof Buijtenveldert te
Amsterdam. (Afmetingen grafwerk:200x 220 cm)’
In 1918 wordt een familiegraf gereserveerd met
ruimte voor 4 plekken op het RK kerkhof Buijtenveldert. Het betreft familie/voorouders van de
moeder van mijn vader: de familie Hibbeln.
Enkele jaren geleden krijgt onze familie bericht
van het kerkhof dat het graf rechtens aan ons
toekomt en dat we verantwoordelijk zijn voor onderhoud en grafrechten wat tot dan toe afgekocht
was. In 1942 is de laatste plek van het familiegraf
bezet. Het grafwerk is in slechte conditie.
Tot die mededeling wisten wij van geen graf. Wij
kozen ervoor het graf te laten ruimen. We ontvangen bericht dat we binnen 2 weken onderdelen
van het graf kunnen ophalen anders wordt alles
‘vernietigd’. Zo is de bronzen treurvrouw (met nu
2 bedekte borsten) in ons bezit gekomen (afme-
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ting 1,5 m hoog, en 75 cm breed)
Mijn broer heeft het bronzen beeld
nu bij mij gestald en heeft zelf nog
wat granieten platen (‘met zo min
mogelijk zwarte natuurvlekken’) gehouden en de 2 bronzen lantaarns.
Nader onderzoek leerde dat de bronzen treurvrouw vermoedelijk afkomstig is uit Frankrijk en daar opnieuw
gemaakt is om ook ‘de tweede borst’
te bedekken. Helaas hebben we geen
goede foto van het volledige grafwerk.
Behalve de bronzen treurvrouw
hebben we ook de handgeschreven
overeenkomsten met de begraafplaats ‘Buijtenveldert’ en de grafsteenhouwerij ‘De Zuil’ . (‘De Zuil’ ,
eerste Nederlandsche grafsteen- en
beeldhouwerij te Amsterdam staat er
boven de offerte). Dat maakt het een
mooi verhaal!
Zo komt de bronzen dame dus in
Baard.
Kijk maar eens!
Ronald van Giessen M

fjoerwurkkommisje?

Fan it jier seachen wy mei ald en nij prachtich
fjoerwurk út Jorwert de loft yngean. It gong in
hiel skoft troch. It docht bliken dat se yn Jorwert
hjirfoar jild ynsammelje.
Elk gesin/doarpsgenoat kin dan in eigen bydrage
jaan, rjochtline is 10 euro. Mei syn allen kin je
dan foar in moai bedrach sierfjoerwurk keapje.
Is dat ek wat foar Baard? En moat der dan in
fjoerwurkkommisje komme? We ha noch efkes
tiid om der oer nei te tinken!
Jim reaksje kin mailt wurde nei:
debaarderkat@gmail.com M
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kinderbaarderij (1)

Tankber en grutsk binne wy mei de berte fan ús famke en suske

Louise

Louise

Leafde is een wûnder

20 juni 2019

Sjug mar wot et docht

Nea kinne wy mear sûnder
2019

20-06-

Do bist ús lok en ús ljocht

3000 gram

46 sintimeter

20.04

Hylke, Nynke en Vince Hempenius
Binnenbuorren 5

8834 XD Baard

H: 06 10758060 N: 06 15306573

kinderbaarderij (2)
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nieuws van de activiteitencommissie
Hoe is de
activiteitencommissie
tot stand
gekomen?

Jaren geleden was er een
SOOS voor de jong/oudere mensen in Baard. Een
gezellig samen zijn met
diverse activiteiten. Maar op
een gegeven moment heeft
de organisatie besloten te
stoppen met het organiseren van de SOOS. Nu was de
tijd aangekomen om zelf te
genieten.
En zo kreeg Helena J. de
vraag of zij het wou overnemen. Oei dat is wel leuk
maar wat doen ze en hoe,
en wanneer. Help……. en
nu. Gelukkig had Helena W.
er ook wel oren naar. Maar
over 1 ding waren ze het
gelijk eens. De naam SOOS
verdwijnt. Het moet iets
worden wat laagdrempelig is
en iedereen is welkom. Dus
de activiteitencommissie
werd geboren.

Dat was wel heel gemakkelijk gezegd.
Want de Baarders dachten daar heel
anders over. Dus de activiteiten werden alleen bezocht door onze trouwe
gasten van de SOOS. Jammer, maar er
valt mee te leven... dachten we. We
wilden wel meer maar hoe?
Ondertussen is Jan R. druk aan het
denken voor jeugd-activiteiten. Grote
ideeën maar te weinig leden om het
te organiseren. Tja en wat gebeurt er
dan... niets. Veel frustratie, maar je
kan niets.
Tijdens een bijeenkomst van Dorpsbelang komen we elkaar tegen. En
we delen onze meningen over dorp
Baard. De activiteitencommissie bijna
geen Baarders en Jan R. geen leden
om activiteiten te organiseren. Zal
het... gaat het... wordt het... ja, ja,
jaaaaaaaaaaaaaa en de samenwerking is een feit.

Wat doet de
activiteitencommissie?

En toen ging het fout of... betekent in
een commissie zitten veel vergaderen
en vergaderen en vergaderen? Hadden

we al vergaderen gemeld? Ja, ja wij
vergaderen wat af. Soms uren en
soms wel 30 minuten. Net zoals de activiteiten, wij houden van afwisseling.
Waar wij zoal over vergaderen
Activiteiten organiseren. Datums
vastleggen in Café Baard. Datums
veranderen omdat, ergens anders iets
georganiseerd wordt. In de Baarder
kat een stukje schrijven. Flyers maken
en rondbrengen, soms weer ophalen
(Pub quiz). Omroepen in Baard van
activiteit. Inkopen doen voor Hapjes,
snoepjes, ranja, aankleding, bingo/
verloting prijzen, prijzen voor Pub quiz
enz. Hoe en wat zaal klaar maken
en netjes achterlaten. Maar vooral
vergaderen we over de puntjes op de
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

De leden van de
activiteitencommissie

We hebben ondertussen afscheid moeten nemen van Helena W. En doordat
Klaas en Agnetha in Juli verhuisd zijn
naar hun huis in Mantgum. Stoppen
zij met de activiteitencommissie.
Ook hebben wij een nieuw lid zoals
jullie wel weten Ida A. zij heeft het
25
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stokje overgenomen van Helena W.
En wie het stokje van Klaas en
Agnetha overneemt houden we nog
even geheim. Hebben we de volgende keer ook weer een nieuwtje te
vertellen.
Jan R., Ida A., Helena J. en ??????????
Die blijven nog wel even organiseren
en vergaderen.
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en de winnaars zijn...

Wat staat er de
komende tijd op de
planning
Douanespel, oud Baarder verteld, Bingo, Pub Quiz, Sinterklaasfilm voor alle
leeftijden, kerststukje maken, Workshop halsketting maken, kinderdisco,
foute muziek, paashaas, Ikea.
En zoals altijd staan de datums op
de achterkant van de Baarder Kat in
Baarddata.

Tipppppppp tippppppp tipppppp.
Is er iets waar je graag heen wil noteer
het in agenda, kalender, telefoon zo
voorkom je dubbelboekingen.
Wij zien jullie weer graag verschijnen
op onze activiteiten!!!!!!!
De activiteitencommissie
Ida, Jan, Helena en ??????
M

KF BAERD

Dizze foto is makke op sneon 7 septimber. Alle winners fan de ouder-kind keatspartij fan dy dei stean der
op en ek noch de winners fan de bernekompetysje. In moaie ôfsluting fan it seisoen.

1-2 dagen eerder en 2 dagen langer schaatsen?
Graag informeren
we de inwoners van
Baard e.o. over zaken
waar we als Grieneko
mee bezig zijn of die
voor u van belang
zijn:
1-2 dagen eerder
en 2 dagen langer
schaatsen: Grieneko
onderzoekt mogelijk-

heden om kaatsvelden/schaatsbanen in dorpen
te benutten om uit de bodem (1-2 meter diep)
door gebruik te maken van temperatuurverschillen een lokaal warmtenet aan te leggen.
Warmte die dan beschikbaar kan komen voor
omliggende bewoners. Dat lijkt ons een prima
idee, maar het nodige onderzoek is nog nodig!
Daarvoor hebben we de contacten. We houden
u op de hoogte!!
Zonnepanelen: Grieneko is actief met zonnepanelen: op eigen dak of collectief. 2 collectieve

daken zijn gereed: 446 panelen samen en 37
participanten/huishoudens die lid zijn van Grieneko. Een derde en misschien vierde collectief
dak wordt binnenkort opgezet. Iets voor u? Laat
maar weten.
Wieuwert en Britswert: Vertegenwoordigers
hebben aangegeven graag samen te willen werken met Grieneko. Het Grieneko bestuur is daar
zeer positief over. In de eerstvolgende Grieneko
alg. ledenvergadering (9 oktober) zal daarover
beslist worden. Ook worden 2 nieuwe bestuursMeer Grieneko-nieuws op de volgende pagina's
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leden voorgedragen (Klaas Spanjer-Hilaard/
Hûns en Romke Lemstra- Wieuwert).
Onze eigen energiemaatschappij: Alle
lokale energie coöperaties( gerund door
vrijwilligers) van de provincies Friesland,
Groningen en Drenthe bezitten gezamenlijk
de groene coöperatieve energiemaatschappij VanOns. VanOns koopt regionale groene
stroom van lokale coöperatieve zonneparken en vele collectieve zonnedaken(oa.
van Grieneko) en particulieren. Gas is
zoveel als mogelijk biogas in Nederland geproduceerd of Co2 gecompenseerd. Volgens
de Consumentenbond is VanOns 1 van de
3 duurzaamste energiebedrijven en daarbij
ook nog de goedkoopste.
Uitkomsten enquête:
Vele (210) huishoudens in ons werkgebied
hebben de enquête ingeleverd.
Daarvoor zijn we u zeer dankbaar. Enkele
resultaten:
• 40 willen over op echt groene energie
• 17 overwegen een warmtepomp
• 56 willen meer informatie over realistische duurzame ingrepen in de woning
• 15 overwegen dakisolatie
• 37 geven aan binnenkort of later zonnepanelen te willen
• 15 overwegen triple glas
• 20 overwegen gevelisolatie
• 14 overwegen vloerisolatie
• 18 een zonneboiler
28
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• nogal wat nieuwe leden voor Grieneko!
• Nogal wat huurders geven aan dat men
de woning duurzamer wil maar dat
de verhuurder daar veel te weinig aan
doet of zelfs niet reageert op vragen/
verzoeken. We zoeken contact met de
verhuurders.
• 37 geven aan al zonnepanelen te hebben,
• 32 geven aan een hout/pellet kachel te
hebben
• Velen geven aan dubbel glas en een HR
ketel te hebben.
We gaan er mee aan de slag!! Hoe? Zie de
ledeninformatie en onze website: www.
Grieneko.frl of vraag ons!
Denkt u nog aan onze Elektrische
deelauto’s in Baard en Easterlittens?:
Grieneko heeft in samenwerking met EasyDriving 2 elektrische deelauto’s geplaatst: 1
in Baard en, zodra de laadpaal is geïnstalleerd, 1 in Easterlittens. Helaas zal de laadpaal in Easterlittens pas over 4 maanden
beschikbaar zijn!

Met duurzame groet,
Het bestuur van Grieneko:
Ben Mors, Yge Valk, Jan van der Wal en
Ronald van Giessen M
Contact/vragen/lid worden?

info@grieneko.frl
bel ons of trek ons aan de jas!

Gunstige subsidieregeling
voor duurzame ingrepen in
de woning: 20% subsidie!
Na veel lobbywerk heeft de
overheid het volgende besloten:
De overheid publiceerde 15
augustus een nieuwe gunstige subsidieregeling voor
woningisolatie (SEEH). Er is 87
miljoen beschikbaar. Voor isolatie en andere duurzame maatregelen kan subsidie
worden aangevraagd.
Grieneko leden kunnen ons om advies en
hulp vragen.
Enkele essenties uit de genoemde regeling:
• Het gaat om ongeveer 20% subsidie en
max. €10.000 + evt. bonussubsidie als
woning geheel energieneutraal wordt. Je
kunt slechts 1 x aanvragen: dus:!!
• De maatregelen moeten door een bedrijf
zijn uitgevoerd. Dus niet voor eigen
werk!
• Je vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen zijn uitgevoerd!!
• Het gaat om isoleren van dak, spouwmuur, gevel, vloer en glas (HR ++ of
triple), minimaal 2 maatregelen. Doe je
dat dan kan ook een isolerende deur,
waterzijdig inregelen van verwarmings-

systeem en meer gesubsidieerd worden.
• Voor een energie neutrale woning (geen
gas meer, eigen opwek stroom) kan
€ 4000 extra aangevraagd worden.
• Subsidies en leningen combineren mag!
• Aan de vereiste isolatiewaarden en een
minimaal aantal vierkante meters moet
voldaan worden.
• Het gaat om een eigen woning waar je
ook in woont
• Enkele voorbeelden per m2: (voor meer
zie regeling)

Spouwmuur
€
5
gevelisolatie binnen/buiten
€ 25
Bodemisolatie
€
4
HR++ glas
€ 35
Triple glas
€ 100
Zolder vloer
€
5
		
NB! voor alle details en hoe aan te vragen
zie regeling! :
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/financiering-energie-besparen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/ met uitgewerkte
voorbeelden of
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/
seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner
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huiskamerconcerten najaar 2019
In het najaar gaan we gewoon
verder met de huisconcertjes
in onze Mennistetsjerke.
Het concept blijft 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.
We hopen weer op een
“volle” kerk. We hebben 4
extra stoelen gekregen van
onze buren, dus inmiddels
kunnen er 44 mensen zitten.

Opgave blijft wel nodig!
Ronald en Joke
Harmen Sytstrawei 25
Tel. 0517235659
of
ds.jvdvelden@planet.nl
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Het Van der Boechorst-kwartet

Zondag
6 oktober 2019
Muziek als gesprek in
klanken
Wij zijn vier toegewijde amateurmuzikanten
met een voorliefde voor de minder bekende
strijkkwartetten van Joseph Haydn en Wolfgang Mozart. We vormen samen het Van der
Boechorst-kwartet bestaande uit Jan Verheugt
en Lise Jørgensen – viool, Gert Floor – altviool
en Petra de Man – violoncello.
Omdat wij alle vier spelen in orkesten waar
zoveel mogelijk de destijds gebruikelijke wijze

van muziek maken benaderd wordt, proberen wij dat ook met ons strijkkwartet.
Musik als Klangrede, het boek van Nicolaus
Harnoncourt, is voor ons een belangrijk
uitgangspunt.
Het bespreekt de rol van retorica in de
muziek; bij uitstek Haydn laat in zijn strijkkwartetten horen hoe deze als gesprekken te
beluisteren zijn.
De Duitse muziekuitgever Peters bracht rond
1900 in vier bundels alle (meer dan tachtig!)
strijk-kwartetten van Haydn uit: 2 bundels
met “beroemde” strijkkwartetten en “nog
twee bundels”.
Dit heeft er toe geleid dat men meestal die
“beroemde” hoort. En dat is niet terecht!
Haydn “experimenteert” in veel van zijn
vroegere strijkkwartetten, probeert toonsoorten, klankcombinaties en effecten uit en doet
dat zó boeiend, dat we er eigenlijk iedere
keer weer verbaasd over zijn. Die ervaring
willen we u graag met u delen!
Als u in bovenstaand verhaal “Haydn” door
“Mozart” vervangt, klopt deze tekst ook, met
dien verstande, dat Peters zich destijds niet
verwaardigde al diens “vroege” (16) strijkkwartetten uit te geven!
Het wordt een andere middag dan u gewend
bent: we laten u ook meemaken hoe we op
een stuk repeteren en wat er daarbij gebeurt.

Sommige stukken zijn degelijk voorbereid,
andere worden ter plekke voorgesteld en
gespeeld en worden ter plekke beter waar u
bij bent!
Natuurlijk is er ook gelegenheid voor vragen
van uw kant.

Zondag
10 november 2019
Illumina en
het Kleinkoor
de Gelegenheid
Een bijzondere combi: Illumina, een Kamerkoor uit Leeuwarden en het Kleinkoor de Gelegenheid uit Paterswolde zullen samen het
huiskamerconcert vullen. Beide koren staan
o.l.v. Jan Verbogt, die op zoek is naar ieders
eigen stemgeluid en ook veel stukken zelf
componeert. Illumina zingt o.a. een Reguiem
van Eliza Gilkyson en O Pastor Animarum
van Hildegard von Bingen, maar ook enkele
Engelstalige liederen.
Het vrouwenkwartet zingt Nederlandstalige
liedjes. M
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Apres Merke
verslag
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De Jan und Jan puzzelrit vanaf de
“Baarder Alm” was wederom een
succes. Al hadden sommige teams
de verkeerde afdaling te pakken
waardoor er vele extra kilometers
werden gemaakt. De grote kinderen
vermaakten zich met het spel “Wie is
de skileraar” na een mutsen zoektocht

Het is natuurlijk alweer even geleden en
omstandigheden in juni uit ons geheugen doen
verdampen, toch willen we even kort terug blikken
naar de Merke van 2019.
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Bij de kinderen wonnen Sybrig en
Reinder de krans en bij de volwassen
gingen Tjitte, Jenny en Thomas er met
de hoofdprijs vandoor. Ondertussen
waren er nog kinderspelletjes voor
de jongsten en werd er door Wilma
een sneeuwallen bingo verzorg op de
bovenzaal.
Vanaf sechs uhr stond de BBQ te
roken op de “Baarder Alm” en kon er
gegeten worden. De mannen en vrouwen van Kneippe Baard verzorgden de
drankjes op de Alm.

de loeiwarme zomer heeft de winterse

Zoals de traditie betaamd zou de merke geopend worden
door fanfare korps “De Weidumer Harmonie” echter door de
sneeuwval was Baard voor Weidum onbereikbaar geworden
en waren we genoodzaakt zelf de opening te verzorgen.
Gelukkig had DJ Jeroen de Aprés Ski set list al klaar staan en
hadden Cobus en Aggie de jagermeister ingeschoken en kon
de merke bubbelend van start gaan.

de start van de volwassen was het
prachtig zonnig winter weer. Op het
besneeuwde veld werden pittige
duels uitgevochten waarbij behoorlijk
gejodeld werd.

door Baard bleek Herman Bergwerff de
skileraar te zijn. Na afloop stroomde
Stube Baard lekker vol voor het eerste
gezellig avondje aprés ski.
Het traditionele winter kaatsen voor
de kinderen kwam vrijdag ochtend
door enkele sneeuwbuien wat later
op gang dan de bedoeling maar bij

’s Avonds speelde SHURE the Band op
de bovenzaal van de Kneippe en na
een wat rustigere opbouw zorgden
zij voor een knallende afsluiting van
de vrijdagavond. Voor de echte aprés
aprés skiërs draaide de DJ Jeroen nog
tot in de kleine uurtjes in de Stube.
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Tijdens de Oostenrijkse brunch op zaterdag wederom
wat sneeuwbuien maar iedereen kon een sneeuwvrij
plekje vinden op de Alm om te genieten van een
welkome bodem voor de rest van de dag. Voor de
muzikale omlijsting van het matinee wederom een
afzegging door barre winterse omstandigheden. Gelukkig kon er middels een retournerende gipsvlucht
een vervanger worden ingevlogen om de live muziek
te verzorgen. Misschien niet helemaal de klassieke
martinee muziek maar een stil matinee was ook
geen optie. De biertjes smaakten er echter niet
minder om en langzaam aan kwam iedereen in de
stemming voor de aller eerste ‘Baarder winter spelen’ met als hoogtepunt de spek gladde buikschuif
baan. Boyd Taxacher fenomeen uit de Kitzbüheler
Alpen bakte ondertussen de schnitzel mit Pommes
goudbruin voor de inwendige mens.
Abends uiteraard het roemruchte (sneeuw)petballen
waarbij valsspelen eerder regel dan uitzondering
was en het Baarder fanatisme weer goed aan het
licht kwam. Winnaars waren …(Kinder) en Reinder
(Erwachsene).
Waar het Baarder fanatisme ook boven kwam drijven
was tijdens de muziek Quizz in de Stube. Blokhuizen
en Van Nieuwkerk hadden de grootste moeite de aan
elkaar gewaagde teams in bedwang te houden. Team
Binnema wist uiteindelijk de knetter harde strijd te
winnen van o.a de bloed fanatieke Bergwerffjes. Net
zoals de opening lag de afsluiting van de merke in
handen van DJ Jeroen en eindigde deze voor sommigen ook weer in het water.
Tot volgend jaar!
Jelger, Sander, Klaas B, Renzo, Ronald, Jeroen M
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Baar da ta

Zat. 14 sept.

Weekend

Zon. 15 sept.

11.00 u

Vrij. 20 sept.

19.00 u

De oudpapiercontainer
staat er weer
Dienst door
R. Praamsma

Ver. van Dorpsbelang

Parkeerplaats bij de
brug

Kerkenraad
v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Douanespel

Activiteitencommissie

Verzamelen bij de
Baarder Kat

Nachtkaatsen

Keatsferiening Baerd

Kaatsveld

Oud Baarder vertelt

Activiteitencommissie
Klaverjasclub
“Moai op tiid”
Ver. van Dorpsbelang

Bovenzaal Dorpshuis

Joke en Ronald

Mennistetsjerke

Grieneko
Activiteitencommissie
Activiteitencommissie
Kerkenraad
v.d.Streekgem.
Klaverjasclub
“Moai op tiid”

Bovenzaal Dorpshuis
Bovenzaal Dorpshuis
Bovenzaal Dorpshuis

Mennistetsjerke

Zon. 22 sept.

19.30 u Jeugd
21.00 u
Senioren
15.00 u

Vrij. 04 okt.

20.00 u

Klaverjassen

Zat. 05 okt.

’s Morgens

Zon. 06 okt.

15.30 u

Woe. 09 okt.
Zat. 12 okt.
Zat. 12 okt.

19.45 u
14.00 u
20.00 u

Zon. 27 okt.

09.30 u

Oogst Plukdag
Huiskamerconcert Van
der Boechorst kwartet
Opgave nodig!
Ledenvergadering
Kinderbingo
Bingo en verloting
Dienst door
Da. J. van der Velden

Vrij. 01 nov.

20.00 u

Klaverjassen

Zon. 10 nov.

15.30 u

Huiskamerconcert
Kamerkoor Illumina
Opgave nodig!

Joke en Ronald

Vrij. 15 nov.

Op tijd

Inleveren kopij

Redactie de Baarder Kat

Zat. 16 nov.

Weekend

Zat. 16 nov.

20.00 u

Zon. 17 nov.

09.30 u

Zon. 17 nov.

15.30 u

Vrij. 29 nov.

20.00 u

Vrij. 13 dec.

19.30 u

Din. 24 dec.

22.00 u

Vrij. 27 dec.

20.00 u

Zat. 21 sept.

De oudpapiercontainer
staat er weer
Pub Quiz
Dienst door
Ds. A Terlouw
Sinterklaasfilm
voor alle leeftijden
Klaverjassen
Kerststukjes maken met
Hans van Wieren
Kerstnachtdienst door
Da. J.van der Velden
Klaverjassen

Ver. van Dorpsbelang
Activiteitencommissie
Kerkenraad
v.d.Streekgem.

Café Baard
In Baard

Herv. Kerk Baard
Café Baard

Kopij bij Anke Roorda
of debaarderkat@
gmail.com
Parkeerplaats bij de
brug
Bovenzaal Dorpshuis
Herv. Kerk Baard

Activiteitencommissie

Bovenzaal Dorpshuis

Klaverjasclub
“Moai op tiid”

Café Baard

Activiteitencommissie

Bovenzaal Dorpshuis

Kerkenraad
v.d.Streekgem.
Klaverjasclub
“Moai op tiid”

Herv. Kerk Baard
Café Baard

