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Baardata achterop

Al weer de laatste Baarder Kat 
van 2019. Kijk even naar de 
nieuwe foto. Helaas missen we 
de altijd actieve en betrokken 
Gert Zeijlemaker. Hij heeft 
afscheid genomen van onze 
redactie.
We bedanken Gert voor alles 
wat hij zo vele jaren voor De 
Baarder Kat heeft betekend. Zijn 
enthousiaste en fantasievolle 
inbreng zullen we node missen. 
Het aanbod van Gert om het 
printen van De Baarder Kat te 
blijven verzorgen hebben we 
dankbaar aanvaard.

Nog een paar weken en we 
beginnen aan het derde 
decennium van deze eeuw.
Een periode van terugblikken en 
vooruitkijken.......
De Baarder Kat kreeg dit jaar 
een mooi nieuw jasje en als 
je de Katten van dit jaar nog 
eens doorbladert, dan zie je 

RedactioneelInhoudsopgave
dat er weer veel gebeurd is. Een klein 
overzicht:
Ons dorp is een prachtige speeltuin 
rijker, de school ontving een 
onderwijsprijs en heeft een mooie 
nieuwe vloer, er kon weer heerlijk 
worden gekokkereld dankzij Esther, 
een concert van Martijn gaf het 
orgelfonds een boost, de biljartclub 
bestond 35 jaar, er werden baby'tjes 
geboren en nieuwe bewoners 
verwelkomd, er zijn diploma's 
gehaald en nieuwe studies begonnen, 
er is een naam gekozen voor de 
nieuwe brug namelijk Dekema Brêge, 
er was weer een spannende pubquiz 
en vele andere leuke activiteiten 
voor jong en oud, Faldenserwei nr 
2 werd aangepakt, Baard kwam 
in beeld op omroep Leo, Grieneko 
krijgt steeds meer leden en dan 
nog de huisconcerten, de Merke, 
de Zomerfair en Palingrokerij, de 
gezelligheid in en om Café Baard, 
de kaatspartijen, de appelpluk 
in aanwezigheid van de nieuwe 
burgemeester......te veel om op te 
noemen.

Ook voor deze weken staat er van 
alles in de planning: Sinterklaas 
komt op school, er kan een mooi 
kerststuk worden gemaakt, er komt 
een sfeervolle kerstnachtdienst en 
de dorpskerstboom staat er dan ook 
weer.

Vooruitblikken kan ook: de plannen 
voor "Baard opnieuw verlicht" worden 
het komend jaar uitgevoerd. 
En... veel van het voorgaande komt 
"gewoon" weer terug en dat is fijn.

Veel leesplezier! M
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Documen-

tairemaker 

David Krom-

weg - verteller 

van zijn eigen 

geschiedenis - 

worstelt met het 

verleden en met 

name met de 

zelfmoord van 

zijn jeugdliefde 

Valerie. Dit ge-

beuren bepaalt 

de rest van zijn 

leven. Ook het 

verdwijnen van hun beider vriend 

Simon speelt nog steeds een rol. Is 

het daarom dat David zich slecht 

kan binden?

Hij zit muurvast in de relatie met 

Emma, die al 10 jaar duurt, maar ze 

zijn voorbijgangers in elkaars leven 

geworden.

Als David zich mengt in een 

gewelddadige mishandeling 

van een vrouw in een achteraf 

steegje heeft dat grote gevolgen. 

Tijdens de wekenlange opname 

in het ziekenhuis gaan de 

herinneringen.....en vooral het 

loodzware geheim dat hij deelde 

met Valerie......een rol spelen. Hij 

verbaast zich over zichzelf, hij is 

een ander mens dan hij dacht te 

zijn. 

Hij verlaat Emma.

Uiteindelijk bezoekt hij de in elkaar 

geslagen vrouw, die nog steeds 

herstellende is en nooit meer de 

oude zal worden. Zij is de eerste 

aan wie hij het verhaal van Valerie 

vertelt.....en dan kent ook de lezer 

het geheim. 

Het eind van het verhaal 

is ijzersterk, verrassend en 

ontroerend.

Perfecte Stilte is opgebouwd 

uit korte hoofdstukken met 

mooie titels zoals "Een bedachte 

gedachte", "Passanten" en "We 

kunnen dit vervolgen", die alleen al 

stof tot nadenken bieden. 

Het boek staat boordevol kleine 

- op het oog onbeduidende 

observaties zoals:  Er komt een 

moment dat de tijd die je nog te 

leven hebt je wereld is, de kleine 

wereld die je meemaakt. 

Hoe mooi en raak....

perfecte stilte van THOMAS  VERBOGT 
Een prachtig en knap gecomponeerd verhaal over  liefde en schuld

De meeste indruk maakt Verbogt 

met zijn stijl waarmee hij 

intimiteit tussen lezer en schrijver 

weet op te roepen, alsof hij boven 

een glas wijn zijn opvattingen 

zoekend formuleert. Dat is het 

best te illustreren met een citaat:

Het is goed als we daar zo lang 
mogelijk kunnen terugkeren, in het 
ouderlijk huis. Als het er niet meer 
is, ja het huis natuurlijk wel, maar 
zonder de ouders, dan gebeurt 
er iets met je leven waaraan 
je volgens mij nooit echt kunt 
wennen. Dáár kun je in ieder geval 
niet meer heen, als je je afvraagt 
waar je heen moet. En ooit zul je 
eraan moeten geloven dat je je 
steeds vaker afvraagt waar je héén 
moet. Dat hoort erbij als het later 
in je leven wordt, dat je vaker 
alleen bent dan vroeger en dat je 
ergens heen wilt waar je dat niet 
bent.

Anneke Tonnon  M

Leestip

Opbrengst collecte

De collecte voor de Nederlandse 

brandwondenstichting heeft dit jaar 

€ 138,24 opgebracht. Een fantastisch 

bedrag! Dank aan alle dorpsgenoten die 

gegeven hebben voor dit goede doel.

José Dijkstra en Tini Bijlsma.

studeerbaard

Ik ben in het afgelopen jaar geslaagd voor 

het VWO op het Leeuwarder Lyceum waar 

ik vier jaar op heb gezeten en een leuke en 

gezellige tijd heb gehad. Ik studeer vanaf 

september aan de universiteit van Gronin-

gen waar ik de driejarige bachelor spatial 

planning & design doe. Deze studie gaat 

over het bedenken en presenteren van 

oplossingen op het gebied van ruimtelijke 

ordening, deze studie is in het Engels en ik 

heb dan ook medestudenten van over de 

hele wereld, hoewel het grootste deel nog 

wel Nederlands is. Ik heb deze studie geko-

zen omdat ik altijd al interesse heb gehad 

in de wereld om ons heen en omdat het 

een internationaal georiënteerde studie is, 

verder is het een brede studie waarmee ik 

in veel verschillende richtingen kan gaan. Ik 

heb het eerste semester net afgerond en ik 

hoop dat ik nog een leuke tijd ga beleven.

Jildert Dijkstra  M
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Mededelingen 
vanuit 
de Kerk Baard

Jaarverslag 2018 - 2019
dorpsbelang baard

Het was weer een jaar vol activitei-

ten. Het bestuur van Dorpsbelang is 

in totaal 10 keer bij elkaar geweest 

voor een bestuursvergadering. Nieuw 

in het bestuur zijn Marijn Meijberg 

en Gilbert Valk. Marijn is nu plaats-

vervangend voorzitter en Gilbert 

penningmeester. Gabe Schaaf heeft 

tot de tussenbijeenkomst Gilbert als 

nieuwe penningmeester ingewerkt.

Naast de bestuursvergaderingen was 

er een bijeenkomst met de vereni-

gingen en commissies en hielden 

we de tussenbijeenkomst. Verder 

waren er een aantal bijeenkomsten 

in groter verband georganiseerd 

door de gemeente Leeuwarden  o.a. 

over woningbouwonderzoek/huis-

vestingsbeleid, openbaar vervoer 

en over een nieuwe opzet van het 

vrijwilligerswerk. Tenslotte nog twee 

bijeenkomsten van Nij Baarderadiel. 

Zoals jullie zien, kun je als bestuur 

van Dorpsbelang je hart ophalen als 

het vergaderen betreft.

Het op papier zetten van een huis-

houdelijk reglement is dit jaar een 

belangrijk onderwerp geweest. Een 

huishoudelijk reglement regelt zaken 

die niet in statuten van de vereni-

ging staan of deze statuten aanvul-

len. Een huishoudelijk reglement is 

een voorwaarde van de gemeente 

Leeuwarden om voor een bijdrage uit 

het dorpenfonds in aanmerking te 

komen. Bovendien geeft het  duide-

lijkheid voor het bestuur, de commis-

sies en de leden. We hopen dat we 

die duidelijkheid met dit reglement 

bieden. Het concept reglement wordt 

in deze vergadering besproken.

Een aantal andere zaken waarmee 

het bestuur van Dorpsbelang zich 

bezig heeft gehouden zijn de nieuwe 

straatverlichting, het vernieuwen van 

de website Baard en de naamgeving 

van de nieuwe brug. Natuurlijk waren 

er ook de jaarlijks terugkerende 

gebeurtenissen.

Op 16 maart was NL-doet een mooie 

aanleiding om aan het werk te gaan 

op het Dekemalandje. Er is door 

de vrijwilligers op deze dag hard 

gewerkt om het geheel een opknap-

beurt te geven. 

Op 7 mei was de interactieve beeld-

presentatie van de nieuwe brug. Er 

kon ook gestemd worden op een 

naam voor de brug. De overgrote 

meerderheid koos voor de naam 

Dekema Brêge.

We gaan het even hebben over diverse acties 

om geld in te zamelen voor de restauratie 

van het orgel. Dan kan je denken aan 

een kraam op de palingrokerijmarkt, waar 

spullen, die gekregen waren van de gehele 

bevolking van Baard werden verkocht. Zoals 

gehaakte rozen, gebakken lekkernijen, 

schilderij, konijnenhokken, gebreide sjaals, 

gastendoekjes geborduurd door Sietske 

Wierenga, boeken etc. Ook de sponsoring 

van Edzer Dillema voor het opmaken van het 

drukwerk. Het voelt fijn dat je merkt dat heel 

het dorp dan meedoet. En de verkoop van 

Tsjerkebier, dat vinden jullie lekker bier, liep 

prima. Cobus heeft het ook.

De opbrengst van 2x meedoen met de 

palingrokerij was toch wel eventjes ruim 2 

duizend euro.

Daarnaast is een concert in Easterlittens 

georganiseerd door Joke van der Velden goed 

voor ruim 700 euro en hier in Baard is een 

concert uitgevoerd en aangeboden door onze 

Baarder fluitiste Martijn van Dongen zelfs met 

ruim 1100 euro een bovenslag.

Al deze activiteiten waren nodig om te laten 

zien dat ons dorp veel wilde doen, om de 

restauratie mogelijk te maken. Dat is een eis 

van de fondsen die zijn aangeschreven om 

bijdragen te geven voor de realisatie. Ook een 

eis was dat het voor 16 december dit jaar 

helemaal klaar was. En dat is gelukt. Volgende 

week wordt het gestemd en ik kan jullie 

verklappen dat er een prachtig geluid uit komt.

Hierdoor hebben we de benodigde eigen 

bijdrage van de Kerk zo kunnen houden dat 

het net kon.

Hiervoor allemaal, namens de Kerk in Baard  

onze hartelijke dank. 

Wij willen jullie daarom allemaal uitnodigen 
om op vrijdagavond 7 februari 2020 een 

orgelconcert bij te wonen. Dan kunnen jullie 
zelf genieten van het resultaat van deze grote 

opknapbeurt van het orgel. 

Namens het Kerkbestuur, Yge Valk  M
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De tussenbijeenkomst van Dorps-

belang was dit jaar op 23 mei. Na 

het zakelijke gedeelte volgde er een 

inleiding, ondersteund met beelden, 

van Siebe Sonnema. Hij vertelde over 

het levenswerk van zijn oom Jacob 

Kooistra die in Baard woonde. Een 

mooi verhaal over het levenswerk 

van Jacob Kooistra namelijk het bou-

wen van een kermis van allerhande 

materiaal. Bovendien gaf het een 

mooi beeld van Baard in de vorige 

eeuw. 

Ook in de maand mei werden er in 

Baard, onder het motto “nieuwe 

grenzen, nieuwe parels”, opnamen 

gemaakt door omroep LEO. Aukje 

Bergwerff en Carin Reitsma zorgden 

voor een rondleiding door Baard, 

waarbij een en ander werd verteld en 

er een prachtig filmpje ontstond. Het 

filmpje is nog te zien op YouTube. 

Kort geleden op 5 oktober konden de 

handen weer uit de mouwen worden 

gestoken voor de appel- en peren-

pluk. We zijn blij dat er elke keer 

weer veel hulp is om deze klus te 

klaren. Het resultaat van de oogst, 84 

pakken van 3 liter sap, was wat min-

der dan vorig jaar, maar de smaak is 

prima!

De oogstdag kreeg nog een bijzonder 

tintje doordat deze samenviel met 

het bezoek van burgemeester Buma 

aan de dorpen van Nij Baarderadiel. 

Zo kon de burgemeester kort kennis 

maken met deze Baarder pluktra-

ditie en mocht hij ook zelf nog een 

aantal appels en peren oogsten, 

waarna er een fotomoment was van 

Buma met schoolkinderen met het 

bord: “toffe peer”. Ondertussen is 

er een pak Baarder appelsap op het 

stadhuis van Leeuwarden bezorgd. 

De burgemeester heeft op deze dag 

ook een bezoek gebracht aan onze 

basisschool “de Stjelp” , hij is door 

Ronald van Giessen van Grieneko  

bijgepraat over de postcode roos en 

de elektrische deelauto en hij heeft 

het Dekema monumentje bezocht. Hij 

was zeer te spreken over het bezoek 

aan alle dorpen.

Tot zover de activiteiten van Dorps-

belang. Maar er gebeurt natuurlijk 

veel meer in Baard. Baard heeft sinds 

de zomer zelfs een echte galerie. 

Het is dan wel de kleinste galerie 

van Nederland, maar Petra Dijkstra 

heeft zeker wat extra’s aan ons dorp 

toegevoegd.

De jaarlijkse merke met als thema 

“apres ski” was weer zeer geslaagd, 

de biljartvereniging vierde haar 35 

jarig bestaan met een feestavond en 

in de speeltuin werden nieuwe speel-

toestellen geplaatst. Het onderhoud 

van de speeltuin is nu overgedragen 

aan de gemeente Leeuwarden.

De activiteitencommissie was weer 

zeer actief en organiseerde voor 

zowel volwassenen als kinderen 

vele leuke activiteiten, o.a. bingo, 

kerststukjes maken en de inmiddels 

bekende pubquiz. Het team van 

Dorpsbelang dat vorig jaar de dorpen-

ronde van de pubquiz won, werd 

in februari bij regiofinale van “het 

slimste dorp van Friesland” in Ried 

vierde. Nog even door oefenen dus!

Ook een hoogtepunt in het jaar was 

de zomerfair met het palingroken op 

7 juli. Het was bijzonder om op de 

markt veel plaatselijke bedrijfjes te 

zien. Dit met dank aan het Greidhoe-

ke Fûns voor de financiële bijdrage.

Complimenten aan alle vrijwilligers 

die de vele activiteiten in Baard 

mogelijk maken en er zo voor zorgen 

dat we een levendig dorp blijven!

Levendig blijven we zeker wanneer 

we kijken naar het aantal kinderen 

dat de afgelopen periode in Baard ge-

boren is. Op 12 november vorig jaar 

werd Mirthe, dochter van Gilbert en 

Nynke Valk geboren en op 30 decem-

ber Kjelt, zoon van Sander Hageman 

en Hedwich Stienstra. 

Ook geboren op 30 december Silke, 

dochter van Klaas Bouma en Anne 

Marije Wiersma. In het nieuwe jaar 

waren dat op 5 juni Sinne, dochter 

van Bote en Annabeth Strikwerda en 

op 20 juni Louise, dochter van Hylke 

en Nynke Hempenius.

We kregen ook nieuwe inwoners 

door verhuizingen. In februari zijn 

Michiel en Claudia Hogerhuis aan 

de H. Sytstrawei komen wonen met 

hun zonen Halldor, Kolja en Kaito. In 

dezelfde maand trokken Benedictus 

Benedictus en zijn vrouw Rinske in 

hun nieuwe huis aan de Menistefjou-

were. Dat bracht het aantal inwoners 

in Baard was op 1 januari 2019 op 

195 en nu in november 2019 is dat 

precies 200 (op 1 januari 2016 was 

het nog 187!). 

Dus van krimp is in Baard zeker nog 

geen sprake! Met de wens dat dit zo 

blijft en dat we er samen weer wat 

moois van gaan maken in het nieuwe 

jaar eindig ik dit jaarverslag.

November 2019,

Els van der Wal  M
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11 november is de dag... en wat voor 
dag, een echte gure herfstdag! De 
kinderen waren lekker ingepakt en 
niets kon ze tegenhouden. Enthou-
siast gingen ze in 4 groepjes uiteen 
om een lekkere buit te maken ;) 
Met een mooie verscheidenheid aan 
zelfgemaakte lampionnen, liepen 
en zongen ze in rap tempo door het 
dorp. Uiteindelijk wachtten ze in 
het café, onder het genot van choco 
en taaitaai gesponsord door Kobus 
en Aggie, hyper het resultaat af. 
Het was dit jaar misschien wel de 
grootste bult van suikergoed ooit! 
Lief en royaal geschonken, evenals 
de financiële opbrengst van € 253,17 
ten goede aan de speeltuin. Alle 
inwoners van Baard, heel veel dank!! 

Binnen de Speeltuincommissie is 
er ondertussen een wisseling van 
dienst ingetreden. Oud leden Marijn, 
Nico en Yne hebben er de afgelopen 
jaren heel veel energie in gestoken 
om het nieuw en fris achter te laten. 
Het bleek een goed team en wij 
wensen hen dan ook veel vruchtbare 
jaren in het dorpsbelang. 
Hartelijk dank voor jullie inzet! 

Út namme fan boarterstún ‘t Hofke,
Johannes, Annemarije en Hedwich

sint maarten sinteklaas
In persoanlik kado
Sinteklaas is net allinne beskermhillige fan 
bern. Ek foar jongeren dy't op syk binne 
nei in partner komt er op. Syn bynammen 
Goedhillichman komt fan it âld-Nederlâns-
ke wurd "goed-huwelijksman".
Dat er dêr't goed yn slagget, lit dit âlde 
folksferhaal sjen dat lokalisearre wurdt op 
de Sinteklazepleats by Iens.

Der wie ris in jonge rike widdo dy't allinne 
de buorkerij runne moast. Fansels woe se 
wol
wer in relaasje, mar se wie bang dat de 
manlju foaral op har jild út wiene.
En sa berêde se de buorkerij mei de gru-
tfeint, in stille mar betroubere man dêr't 
se hieltyd mear each foar krige. 
Mar trouwe mei ien dy't ûnder jo stie, wie 
der yn dy tiid net by.
Doe waard it desimber. Gekjeiend sei de 
boerinne tsjin de feit dat hy de klompen 
ek marris by de skoarstien sette moast. 
Wa wit soe Sinteklaas hem ek betinke.
Doe't er de oare moarns de keuken yn 
kaam om wat tee, seach er ynienen de 
boerinne mei in reade holle ferlegen yn 
syn klompen stean.....
Hy wist genôch. Twa moanne letter foar-
men se in pear.

(GvdM) M
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Wanneer in februari 2010 tijdens een 

extra ledenvergadering van Dorps-

belang het gehele bestuur opstapt 

ontstaat er een bestuursvacuüm in 

de ruim 100-jarige vereniging: er 

moet zo snel mogelijk een nieuw 

bestuur komen. 

Er was nl. een kwestie ontstaan 

over transparantie in de berichtge-

ving naar het dorp toe. Over wel of 

niet publiceren van de notulen van 

de ledenvergadering in de Baarder 

Kat. Het bestuur staat voor totale 

openheid van zaken, de vergadering 

stemt tegen. Het bestuur beraadt 

zich en legt zijn functie neer. Wat 

is er namelijk gebeurd? Doordat er 

integraal notulen geplaatst worden 

in de dorpskrant zijn er mensen 

in diskrediet geraakt en daardoor 

beschadigd. 

Er wordt gepleit voor verslaglegging 

zonder naam of toenaam te noemen.

Er komt een commissie die in de loop 

van 2010 gaat uitzoeken wie een be-

stuur willen vormen. JanJaap Pijlman 

treedt als een soort informateur op 

en Gabe Schaaf, Karen Veenstra, Alex 

Marjew en ikzelf vormen de commis-

sie. We inventariseren wie er bereid 

zijn om een bestuursfunctie op zich 

te nemen; Gabe Schaaf en Ik tonen 

wel belangstelling, nu nog 3 andere 

Baarders om tot een totaal van vijf 

bestuursleden te komen. In septem-

ber van dat jaar hebben we de ploeg 

compleet, Joke Wiersma reageert 

positief, evenals Klaas Bouma en ten-

slotte Elze Pijlman. Aardig feit is dat 

Marijn Meijberg ook gevraagd wordt, 

maar hij wil nog even nadenken- 

iets dat van 2010 tot 2018 geduurd 

heeft….

In de tussentijd lopen de aspirant be-

stuursleden zich al warm aan de zij-

lijn, ik heb een verslag gevonden van 

het ambtelijk overleg in het najaar 

van 2010 waar zowel Jan Bijlsma en 

Sjoukje de Glee van het oude bestuur 

als Gabe Schaaf en ik van het nieuw 

te vormen bestuur aanwezig zijn.

Op de algemene ledenvergade-

ring van 20 januari 2011 wordt op 

voordracht van dit oude bestuur het 

nieuwe bestuur benoemd. Daar zitten 

we dan, onwetend maar vol goede 

moed. 

 Op 4 februari vindt de feitelijke 

overdracht plaats en verdelen we de 

functies: Joke als secretaris, Gabe als 

penningmeester en Klaas en Elze als 

gewoon lid en ik als voorzitter.

Van het oude bestuur nemen we 

natuurlijk een en ander over, al 

steken we sommige onderwerpen in 

een nieuw jasje. We kiezen voor een 

verslag van de ledenvergadering en 

daarnaast schrijven we bij toerbeurt 

een soort column in iedere te ver-

schijnen dorpskrant: “berichten van 

Dorpsbelang”. 

We zetten beleid uit dat we hopen te 

realiseren, toetsen het op haalbaar-

heid, duurzaamheid, betrokkenheid  

van de dorpsgemeenschap. 

Waarmee hebben we ons bezigge-

houden de afgelopen 10 jaar: een 

opsomming in vogelvlucht volgt.

J De Dorpsvisie d.m.v. keukenta-

fel-gesprekken, de oude dorpsvisie 

Baard Brûst (2001) was aan een 

herziening toe! 

J We denken mee over de tot-

standkoming van de gemeentelijke 

herindeling. Jan Douwe van der Ploeg 

nodigen we uit voor een lezing ‘de 

stad en het platteland, het platteland 

en de stad’;

J We bundelen de krachten van de 

verschillende dorpsbelangen tot het 

platform Nij Baarderadiel, dit platform 

moet de kernwaarden van de tien 

dorpen waarborgen in de gemeente 

Leeuwarden; 

J De kanoroute naar Jorwert verbete-

ren, is toeristische attractie; 

J Omdat de bestaande (Bascule-) 

brug aan vervanging toe is pleiten 

we bij de provincie voor een andere 

–oud model- brug, die er inderdaad 

gaat komen in 2021. Met dank aan de 

brugcommissie!

J We willen graag dat meer huizen 

gebouwd gaan worden in het plan 

aan de Meniste Fjouwere en be-

pleiten bij de gemeente gunstige 

voorwaarden bij de verkoop van de 

kavels; 

J We zijn in gesprek met de Basis-

school om het primair onderwijs in 

het dorp te houden; 

J We willen dat het dorp er goed 

uitziet, verzorgd en groen, dat er 

sociale cohesie is en dit resulteert in 

het motto voor Baard: tige grien, tige 

smûk, tige Baard. 

J We stellen een fruitplukdag in, de 

appels en peren uit het dorp worden 

geperst en het verkregen vruchten-

sap wordt verkocht; zo hopen we de 

overlast van rottend fruit te beperken 

J Er zijn een paar leegstaande, ver-

waarloosde woningen en we willen 

graag dat de eigenaren die onder-

houden; in één situatie leidt het tot 

ongewenst gedrag bij de jeugd en 

de gemeente Littenseradiel dringt 

aan op onderhoud bij de eigenaren. 

Eén woning wordt afgebroken en 

'het was een groots en 
spannend avontuur'

Terugblikken door een (ex-)voorzitter
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één woning verkocht en vervolgens 

opgeknapt. 

J Het verkeer door het dorp wordt 

gemonitord door middel van een 

smiley en het te hard rijden wordt 

getemperd door verkeersdrempels. 

Ook het landbouwverkeer moet zich 

aan de snelheidsregels houden, niet 

alleen in het dorp maar ook in het 

buitengebied. 

J We pleiten als Dorpsbelang voor 

een optimaal gebruik van het 

dorpshuis en met de komst van 

een nieuwe uitbater in 2015 en 

het ontvangen van een aanzienlijk 

subsidiebedrag kan het Dorpshuis 

annex café mooi opgeknapt worden 

door de Stichting Dorpshuis. De naam 

van de oude waterherberg verandert 

van it Skipperke naar Café Baard en 

er verschijnt een enorme snor op de 

gevel van het café. Aggie, Kobus en 

Boyd vervullen een grote wens: zij 

runnen een echt eetcafé en hanteren 

ruimere openingstijden; het is er 

altijd gezellig en menigeen doet er 

even een koffie of een biertje, binnen 

in het bruine cafe of op het terras; 

bovendien bedienen zij de brug; 

J Op een kwade dag blijkt de brie-

venbus opgedoekt in Baard, zou niet 

meer rendabel zijn. Er wordt vergeefs 

geprotesteerd, maar uiteindelijk door 

een artikel in de LC wordt er succes-

vol actie ondernomen, ook vanuit het 

gemeentehuis in Wommels, en na 

enkele maanden keert de brievenbus 

terug in Baard. 

J Een onderdeel van de dorpsvisie is 

aandacht vragen voor het milieu- im-

mers tige grien-, er wordt een com-

missie ingesteld om een energie-coö-

peratie op te richten. Dit leidt tot de 

oprichting van GrienEko, aanvankelijk 

alleen voor Baard, maar al snel 

zich uitbreidend naar de omliggen-

de dorpen. De leden kunnen zich 

met adviezen voor verduurzaming 

van hun huizen laten bijstaan en 

bovendien energie afnemen van een 

groen collectief VANONS: duurzaam 

opgewekte stroom in de noordelijke 

provincies. De commissie wordt al 

snel opgeheven om als een zelfstan-

dige coöperatie verder te gaan. 

J De Dekemastins commissie is druk 

bezig geweest de geschiedenis van 

Juw Dekema te laten herleven en 

dit heeft geresulteerd in en drietal 

informatie-panelen waar verteld 

wordt over de historische figuur Juw 

Dekema en wat zijn betekenis voor 

Friesland is geweest; de opgravingen 

hebben verschillende gebruiksvoor-

werpen blootgelegd en deze zijn te 

zien in het café. 

J De voormalige moestuinen zijn 

ingezaaid met een bij- en vlinder-

mengsel, om de biodiversiteit te 

verbeteren. Eén seizoen heeft het 

land vol met zonnebloemen gestaan, 

daar werd iedereen blij van! 

J Het parkeerterrein heeft een aan-

kleding van struiken gekregen, zodat 

het minder kaal oogt. Wanneer de 

palingrokers daar staan in de zomer 

staan ze enigszins beschut. 

J Uit de dorpsvisie kwam ook de 

behoefte naar voren aan leuke 

activiteiten voor jong en oud(er); 

de koffieochtenden werden minder 

goed bezocht, deze zijn gestopt 

en nu is de activiteiten commissie 

heel enthousiast met een uitgebreid 

programma gekomen, waar veel 

Baarders aan mee doen. Dorpsbe-

lang is blij met deze initiatieven en 

ondersteunt deze ook waar mogelijk. 

J Dit geldt ook voor de Palingrokerij/

Zomerfair ‘Puur Baard’, die in de 

zomer veel bezoekers naar Baard 

toe haalt. Baard op de kaart, zoals 

het dorp Maarten van der Weijden 

aanmoedigde bij zijn trainingstocht 

naar Leeuwarden. 

J Onze eigen uitbater Kobus Prins 

heeft ook een groot aandeel in het 

Baard-op-de-kaart-gevoel, op zijn 

eigen karakteristieke wijze heeft hij 

aardig wat pers naar Baard gehaald! 

J Tenslotte wil ik nog jullie aandacht 

voor het KEG, ons eigen Krystbeam 

Ereksje Genoatskip, die sinds een 

groot aantal jaren de kerstboom mid-

den in het dorp opzetten. LOF voor 

deze mannen.

Het is een enorme opsomming van 

feiten geworden; je zou bijna verge-

ten hoe leuk het was om het dorps-

leven met zijn allen vorm te geven. 

Sommige periodes waren best lastig, 

maar over het algemeen was het 

een groots en spannend avontuur. Er 

waren missers, er waren successen, 

maar een gevoel van voldoening 

overheerst bij mij. En het allermooi-

ste is: ik heb het samen met jullie 

mogen doen, waarvoor mijn diepe 

dank.

En nu geef ik de voorzittershamer 

door aan Marijn Meijberg, die na 8 

jaar precies weet hoe hij Dorpsbelang 

gaat leiden…. Vooral veel plezier en 

succes wens ik hem toe. 

Jullie 

Aukje Bergwerff  M
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terugkijkend op leuke activiteiten
bericht van de activiteitencommissie

Hallo actieve Baarders

Wij als activiteitencommissie willen 

graag iedereen bedanken die onze 

activiteiten bezoeken. Zonder jullie 

hadden wij niet bestaan!

Wij kijken terug op leuke, goed 

bezochte, gezellige, fantastische en 

sfeervolle activiteiten zoals:

Douanespel, bingo voor jong en 

oud, de vertelavond, pub-quiz en de 

sinterklaas film.

Wil je ook een keer de sfeer proeven, 

kom dan naar onze volgende 

activiteiten:

Kerststukje maken, Tafra lifestyle 

shop avond, bingo, het voute musiek 

feest en de paashaas komt weer naar 

Baard.

Wij wensen jullie allemaal fijne 

feestdagen en een activiteitenvol 

2020

Ida Aalbers
Michiel Hogerhuis
Jan Reitsma
Helena Jutte
M

Kinderbingo

Sprookje verhalenavond

Douanespel

Verhalenavond met Joke van der Velde

Verhalenavond met Klaas van der Wal

Winnaars Pubquiz 2019
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ingrediënten:
M  Ongeveer 600 gram peren, geschild

M  175 gr boter op kamertemperatuur

M  175 gr lichte basterdsuiker

M  3 eieren

M  175 gr zelfrijzend bakmeel

M  175 gr hazelnootmeel, of zelf 

hazelnoten malen in een 

keukenmachine

M  Snufje zout

M  1 theel bakpoeder

M  75 gr pure chocolade, van min 70% 

cacao in kleine stukjes

M  eventueel wat honing

en verder nog:
M Een springvorm van 20 cm 

doorsnede, ingevet en met 

bakpapier bekleed

Bereiding
Verwarm de oven op 180 graden.

Halveer 2 peren en snijd ze in waaiers. 

Dit doe je door ze bij de kop aan 

elkaar te laten zitten. Snijd de andere 

peren in kleine blokjes. 

Klop de boter met de suiker glad en 

klop vervolgens de eieren er een voor 

een door. Spatel dan het bak- en ha-

zelnootmeel, zout en bakpoeder erdoor 

tot een glad beslag.

Spatel de perenblokjes en de chocola-

destukjes rustig door het beslag, schep 

het beslag in de springvorm en strijk 

het glad.

Verdeel de perenwaaiers er mooi op 

en bak de cake ongeveer 60 minuten, 

of tot een prikker er schoon uitkomt. 

Laat de taart 10 minuten rusten voor 

je het uit de vorm haalt. Laat de taart 

vervolgens afkoelen op een rooster. 

Voor het mooie kun je nog wat honing 

erover sprenkelen, maar zonder is ie 

ook echt tof!

Geniet ervan…

Esther  M       

Heel Baard bakt

Hazelnoot-chocoladetaart 
met peren

Naar aanleiding van de toffe peer op de voorkant van deze Kat, bedacht ik 

me dat er meer toffe peren te vinden zijn. In dit seizoen zijn er volop peren 

te krijgen, ze zijn veelzijdig en in combinatie met chocolade zijn ze niet te 

versmaden.

Voor dit recept kun je Conference peren nemen, maar ik gebruik hiervoor 

Gieser Wildeman, die vind ik net iets toffer. Als je geluk hebt, bezit je naast een 

perenboom ook een hazelaar, gebruik je verse noten zorg er dan voor dat ze 

goed droog zijn, of droog ze een paar uur in een oven op een lage temperatuur. 

Ze zijn niet erg lang houdbaar, want omdat ze veel olie bevatten kunnen ze snel 

ranzig worden. Dus snel aan de slag.
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De oogst was 
weer best op
de Baarder
Appelplukdag

over de griepprik en een 
verjongingskuur

nieuws uit de huisartsenpraktijk

Voor wie er nog aan getwijfeld heeft: 

het is NU echt herfst! En met het val-

len van de bladeren vallen er meer 

zaken ‘op hun plek’: de kastanjes, 

de walnoten, de appels en de peren, 

het besef eindelijk iets aan lifestyle 

te gaan doen om overgewicht te be-

strijden of met roken te stoppen. En 

misschien wel het besef nu toch echt 

die griepprik (weer) te nemen. 

Dit laatste gaat in onze praktijk 

plaats vinden in Winsum op 12 

november en in Mantgum op 19 no-

vember. Tijdstip van 17.00 -19.00 uur.  

Patiënten die hiervoor in aanmerking 

komen krijgen al jaren een uitnodi-

ging in de brievenbus, deze graag 

meebrengen voor de administratie,  

maar in principe komt iedereen vanaf 

60 jaar en ouder hiervoor in aanmer-

king. Ook de speciale doelgroepen 

(diabetes, hart- en vaatziekten, 

mensen met longaandoeningen of 

chronische ziekten) zijn geïndiceerd 

om de griepprik te krijgen. En ook 

al heeft u niet een dergelijke brief 

ontvangen, en u denkt aan de criteria 

te voldoen: u bent van harte welkom! 

En wat het tijdstip van vaccineren 

betreft: het is wat later in de maand 

dan gewoonlijk maar dan bent u 

ook wat langer beschermd bij een 

griepepidemie. Ook wanneer u niet 

in staat bent op de genoemde data 

de griepprik te komen halen kunt u 

contact opnemen met de praktijk om 

een afspraak te maken.

De praktijk van dokter Bergwerff 

heeft intussen een verjongingskuur 

ondergaan. Zo zijn er een aantal 

jonge vrouwelijke artsen komen 

werken en heeft er bij de praktijk-

ondersteuners ook een verjonging 

plaats gevonden in de persoon van 

Anita Bouma. Zij houdt zich bezig 

met CVRM, cardio vasculair risico ma-

nagement. Onze praktijkondersteuner 

van het eerste uur Janneke Hoekstra 

werkt intussen bijna 12 ∞ jaar bij 

onze praktijk, we hebben haar in de 

bloemetjes gezet tijdens ons praktij-

kuitje in oktober. 

Wat de dokters betreft beschikken 

we nu over dokter Yvonne Ringnalda, 

dokter Astrid Wester,  dokter Elske 

de Wolff en dokter Elzelyn Balkema; 

we hopen dat deze huisartsen een 

tijdje bij ons blijven zodat u hèn en 
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zij ú beter leren kennen. Dokter Bergwerff blijft 

gewoon werkzaam in de praktijk, alleen zullen 

zijn taken wat veranderen en gaat hij minder 

spreekuren draaien. Maar wanneer u hem abso-

luut wilt zien geeft u dat dan nadrukkelijk aan. 

Er is vast wel een oplossing te vinden.

De doktersassistenten zijn niet altijd direct 

bereikbaar omdat zij in de middagen hun 

spreekuren hebben; vaak zetten zij dan een 

bandje in om hun handen even vrij te hebben. 

We begrijpen dat dit best irritant is. De spoed-

lijn – als er sprake is van een levensbedreigen-

de situatie- daarentegen moet altijd zo snel 

mogelijk beantwoord worden. Het is dus niet 

de bedoeling dat u de spoedlijn of de apotheek 

gaat bellen wanneer u geen gehoor krijgt bij de 

praktijk, maar probeert u het later nog eens op 

een rustiger moment. Maandagmorgen is zo’n 

ochtend dat het moeilijk is om ‘er doorheen’ te 

komen. U kunt ook gebruikmaken van e-mail 

om uw vraag te stellen of bezoekt u de site 

huisarts.nl eens. Wellicht is uw vraag dan al 

beantwoord!

De inzet van onze medewerkers blijft natuur-

lijk om u zo snel mogelijk en zo goed mogelijk 

te helpen. Om dit te kunnen doen moet een 

assistente haar vragen stellen- dat noemen wij 

triageren- zodat zij een beeld heeft waarvoor u 

belt. De dokter ziet dan in de computer al min 

of meer waarvoor u komt. Soms komt dit hin-

derlijk over: u wilt immers bij de dokter komen 

en niet ondervraagd worden door een assisten-

te. In de moderne praktijkvoering hoort dit er 

helaas bij. Het helpt wanneer u uw hulpvraag 

duidelijk kunt formuleren. En als u er op staat 

een dokter te zien dit dan ook duidelijk aan te 

geven. 

De praktijk in Mantgum is nu 5 jaar open en 

er wordt veel en naar tevredenheid gebruik 

van gemaakt. Naast de medewerkers van 

onze praktijk- huisartsen, POH’s, apotheekas-

sistentes - hebben Verloskundigenpraktijk De 

Swanneblom en de diëtiste er eveneens zitting. 

Het consultatiebureau is uitgeweken naar een 

andere locatie, hetgeen we erg spijtig vinden. 

En onbegrijpelijk, want je wil als organisatie 

toch dicht bij je doelgroep zijn, dunkt me. Wat 

de apotheek betreft: De medicijnen worden 

er ’s middags tussen 4 en 5 uitgegeven, ze 

worden NIET bereid op de locatie Mantgum. 

De apotheekassistente kan desgewenst uitleg 

geven over het gebruik (wettelijk verplicht). U 

bent welkom in onze praktijk!

Ik hoop u zo weer wat bijgepraat te hebben. 

Er is veel aan verandering onderhevig in de 

gezondheidszorg, en lang niet alles is dit keer 

aan bod gekomen, bijvoorbeeld op het gebied 

van medicijnen valt er nog wel wat te vertellen. 

Maar één ding staat als een paal boven water: 

de patiënt wil als mens gezien blijven worden, 

dàt is onze inzet, daar moet u op kunnen 

vertrouwen!

Met een hartelijke groet uit het doktershuis,

Aukje Bergwerff- de Boer  M

Op initiatief van een aantal enthousiaste 
Baarders (en natuurlijk in overleg met Cobus 
en Aggie) is het idee ontstaan om dit jaar 
met elkaar OUD EN NIEUW te vieren op de 
Kamp! Er zal een tent (met verwarming) 
worden geplaatst bij de Baarder Kat en vanaf 
22.30 uur is iedereen van harte welkom 
om onder het genot van een hapje en een 
drankje met elkaar terug te blikken op het 
afgelopen jaar, maar vooral ook te proosten 
op het nieuwe jaar. Het is de bedoeling om 
gezamenlijk vuurwerk in te kopen, zodat we 
knallend 2020 in gaan. Om 19.00 uur alvast 
een voorproefje; speciaal voor de kinderen 
willen we dan vuurwerk afsteken op de 
Kamp!

In verband met de organisatie en het doen 
van inkopen willen wij graag dat je je van 
tevoren aanmeldt. Mocht je een financiële 
bijdrage willen leveren voor de aanschaf van 
het vuurwerk, geef dit dan even door bij het 
aanmelden. 
Bij te weinig aanmeldingen kan het feest 
helaas niet doorgaan. Laten we er met elkaar 
een mooi feestje van maken!!!

Wanneer:
31 december vanaf

22.30 uur

Waar:
Tent bij de Baarder Kat

Kosten p.p. 
incl. hapjes/drankjes:

Volwassenen € 15,-

Jeugd 6 t/m 16 jaar € 5,-

Onder 6 jaar gratis

Vuurwerk:
Centraal inkopen

op basis van vrijwillige bijdrage

Aanmelden:
In verband met de organisatie 
willen wij je vragen om je vóór 
10 december aan te melden!
AANMELDEN KAN BIJ:
Jelger Valk 

06-44676866

Ronald Orré

06-21173866

Thomas van der Meer

06-38239866

of via de mail:

faldens12@kpnmail.nl

 31 DECEMBER
OUD EN NIEUW
FEESTJE BAARD
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Durk, Auke, Aart en Sjoukje
In gesprek met…

Je kunt geen krant openslaan, 

geen actualiteitenrubriek via welk 

medium dan ook raadplegen, of je 

wordt ermee geconfronteerd. De 

stikstofproblematiek en de daarmee 

gepaard gaande stof die de rol van 

de boeren daarin doet opwaaien. 

Maar is dat wel terecht? Wij wonen 

in het mooiste stuk greidelandschap 

van Friesland. Reden temeer om 

eens van gedachten te wisselen met 

twee van onze veehouders, te weten  

Durk Terpstra en Auke Stremler. Dat 

gebeurt aan de zeer genoeglijke 

keukentafel van de Terpstra’s, waarbij 

ook Aart en Sjoukje als zeer welkome 

gesprekspartners aanschuiven.

Hoe zit het ook alweer, heel in het 

kort. Stikstof is de belangrijkste stof 

voor planten en essentieel voor de 

voedselproductie. Daarom in de 

landbouw toegediend als meststof. 

Nu is er echter sprake van een veel 

te hoge dosering. De intensieve 

veeteelt veroorzaakt 65% van de 

uitstoot van ammoniak door onder 

andere te eiwitrijk voedsel vanuit het 

buitenland te importeren, gebruik 

van kunstmest en de dieren in 

stallen te houden. Gevolg; verzuring, 

onbalans in voedingsstoffen, 

waardoor de diversiteit aan flora 

en fauna afneemt in de  “heilig” 

verklaarde natuurgebieden onder de 

noemer Natura 2000. Hoog tijd om 

de rechtstreeks betrokkenen aan het 

woord te laten.

Durk: ik run een traditioneel 

gemiddeld melkveebedrijf met 85 

melkkoeien en een 40 stuks jongvee.

Auke:  ik heb een bio 

veehoudersbedrijf met een goede 85 

melkkoeien en 45 stuks jongvee. 

Het blijkt dat beide boeren sterk 

beïnvloed zijn in hun bedrijfsvoering 

door de van bovenaf opgelegde 

Lionser Polder via Provinciale Staten. 

Geen Natura 2000 gebied tot hun 

opluchting, maar toch, door de 

gedwongen ruilverkaveling daardoor, 

van grote invloed. Durk verplaatst 

naar een boerderij even verderop 

en Auke had niet meer kunnen 

boeren als hij niet de switch had 

gemaakt naar biologische veeteelt. 

Maar ook zonder dat is die keuze 

weloverwogen voor hem geweest.

Het blijkt dat de beide mannen 

opvallend eensgezind zijn in deze 

problematiek en de een vult de 

ander naadloos aan. In principe is 

het een papieren verhaal, maar wel 

een met grote gevolgen. De politiek 

staat ver af van de werkelijkheid. De 

metingen zijn willekeurig en geven 

een vertekenend beeld. Vandaar 

dat het besluit van gedeputeerde 

Johannes Kramer, Friesland los te 

koppelen van de landelijke norm,  in 

zeer goede aarde valt. Neem er de 

tijd voor en de rust is zijn slogan. 

We zijn op de Friese klei niet over 

een kam te scheren met de zeer 

intensieve veehouderij op de arme 

zandgrondgebieden in bijvoorbeeld 

Drenthe, Brabant of de Veluwe en 

laten ons derhalve de kop niet gek 

maken. De fosfaatproblematiek heeft 

bijvoorbeeld al heel veel geld gekost. 

De wankele normen die Brussel ons 

in deze materie oplegt heeft het 

effect gehad dat wij ten aanzien van 

onze buurlanden meer mest mogen 

uitrijden (derogatie), alhoewel Auke 

daar met zijn bedrijfsvoering geen 

last van heeft. Onze hoeveelheid land 

maakt dat gelukkig ook mogelijk. 

Maar het moet een keer ophouden. 

Vandaar dat de krampachtige kreten: 

“uitkopen, halvering veestapel, 

V.l.n.r.: Aart en 
Sjoukje Terpstra, 
Auke Stremler en 

Durk Terpstra

Boeren in de Greidhoeke vraagt om een andere aanpak dan boeren op 
arme zandgronden
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stallen uitrusten met stikstofarme 

mestkelders en luchtwassers, andere 

manier van voeren”, met de nodige 

scepsis bekeken worden. 

Natuurlijk sluiten Durk en Auke de 

ogen niet voor de problematiek 

en staan wel degelijk open voor 

oplossingen. Maar schuif dat niet 

alleen voor het grootste deel af op 

de boeren. Alle sectoren moeten het 

met elkaar oplossen. Als boer willen 

we echt wel wat inleveren, maar 

dat kan niet als er niets tegenover 

staat. Daarbij speelt ook de macht 

van de supermarkten een grote rol. 

Hoe wordt de consument beïnvloed 

in hun koopgedrag. Halvering van de 

veestapel is totaal niet de oplossing. 

De koeien die het minst produceren 

gaan er dan als eerste uit. Die het 

meeste aan melk geven, verbruiken 

ook het meeste krachtvoer, dus zijn 

het in wezen de grootste stikstof 

vervuilers! Nee, we moeten terug 

naar minder krachtvoer, meer 

benutting van gras, betere benutting 

van onze grond en mest en hoe je 

het binnen je bedrijf anders kunt/

moet doen. 

Of je nu bio boer bent of traditionele 

boer, unaniem zijn ze het met elkaar 

eens, we moeten qua bedrijfsvoering 

binnen de nu nog zeer vage 

regelgeving  oplossingen zoeken.

Natuurlijk duizelt het mij na deze 

stortvloed aan informatie. Hoe maak 

ik hier ooit een aanneembaar verhaal 

van...

Maar daarin wel gesterkt door mijn 

laatste vraag:

Is het nog leuk boer te zijn.

De eerste hartgrondige zucht 

van Sjoukje is misschien wel 

symptomatisch. Het is niet makkelijk 

aldus Durk, maar het blijft uitdagend 

er een weg in te vinden. Daarbij staat 

het werkplezier voorop. Je bent nu 

eenmaal als boer geboren, dat zit in 

je genen en daar is niks mis mee!  Ik 

houd niet van negatieve energie zegt 

Auke. Hoe kan ik mij onderscheiden 

binnen de regelgeving blijft mijn 

slogan.

En alsof het zo moet zijn ploft er niet 

lang daarna de Leeuwarder Krant met 

een schreeuwende kop in de bus. 

Boeren tevreden met € 2,9 miljard 

compensatie en daarnaast als meest 

urgente regels :

• minder eiwit in voer.

• koeien vaker de wei in.

• uitgereden mest verdunnen met 

water.

Onze beide boeren hebben dat al 

lang voorzien en voelen water bij de 

mest als water bij de wijn...

Aart M
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500 mensen in een strak pak mee om 

heel hard aan het werk te gaan op 

deze klimaattop. Uiteraard wilden de 

kinderen gerust met iedereen mee-

denken en meewerken. Het leverde 

een staande ovatie op. Nu werken 

de kinderen over Europa. En stiekem 

wordt er al een beetje aan Sinterklaas 

gedacht. Wat een feest belooft dat 

weer te worden. We hebben namelijk 

vernomen dat Sinterklaas ook dit jaar 

onze school op komt zoeken! Jullie 

horen ons 5 december vast en zeker 

in het dorp. Jullie zijn van harte uit-

genodigd om Sinterklaas samen met 

ons ’s middags te verwelkomen. 

Met vriendelijke groet,
Jetske Hettinga M

Oproepje
Donderdag 19 dec. Is er een Kerst-
wandeling voor de kinderen en 
ouders van school door het dorp. 
Wellicht leuk wanneer een aantal 
tuinen een beetje zijn verlicht. 

Nog een oproepje:
Woensdag 8 januari kunt u 
uw kerstboom weer bij school 
inleveren. School krijgt een kleine 
vergoeding voor ieder kerstboom 
die wordt ingeleverd!  

Jetske Hettinga

Nieuws van oBS de stjelp

Beste lezers van de Baarder Kat, 

Bij de vorige Baarder Kat was het 

schooljaar net begonnen. Inmiddels 

is iedereen in beweging; de kinderen, 

de ouders en het team. Het bruist! 

Deze periode waren de ouders re-

gelmatig op school. Bij de informatie 

avond en de jaarvergadering konden 

we rekenen op een mooie opkomst. 

Het doet ons goed dat ouders zo be-

trokken zijn bij de school. Zonder de 

bijdrage en inbreng van onze ouders 

kunnen we niet.

Tijdens de informatieavond was er 

een gastspreker over het voorlezen 

van kinderen en was er gelegenheid 

om de nieuwste kinderboeken te 

bewonderen en te kopen. Daarnaast 

gaf de school informatie over de 

ontwikkelpunten die dit jaar door het 

team worden opgepakt. Een kleine 

greep:

- Taalbeleid. We willen kijken hoe 

we ons taalonderwijs (ook Fries en 

Engels) nog meer in onze andere 

vakken kunnen integreren en nog 

beter aan kunnen bieden. 

- Voor leerlingen die wel wat extra 

uitdaging kunnen gebruiken willen 

we een duidelijkere leerlijn door de 

school heen hebben. 

- Drama, dans en creatief willen we 

een duidelijkere plek geven in ons 

onderwijs. 

Als team blijven we dus ook bewegen 

en ontwikkelen. We bewegen ook 

letterlijk. Juf Anneke is verhuisd. Zij 

kan dichter bij huis aan het werk 

en zal zij op De Stjelp stoppen als 

leerkracht. Erg jammer! Er is dus een 

vacature op De Stjelp voor 3 dagen. 

Met het leerkrachten tekort een grote 

uitdaging om deze vacature ingevuld 

te krijgen. 

Het leerkrachttekort was voor het 

team ook de belangrijkste reden om 

6 november de deuren te sluiten van 

de school. In onze omgeving worden 

leerlingen naar huis gestuurd, omdat 

er bij ziekte (lang en kortdurend) 

geen vervanging is. Groepen worden 

verdeeld over andere groepen of er 

staan onbevoegde mensen voor de 

klas. De kwaliteit van het onderwijs 

staat enorm onder druk, daar moet 

wat aan gebeuren!

Natuurlijk waren de kinderen ook 

volop in beweging. Tijdens de 

Kinderboekenweek dachten zij na 

over duurzaam reizen. Deze ideeën 

brachten ze tijdens de opening van 

de klimaattop in Groningen naar vo-

ren. Daarnaast gaven ze de zaal met 
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werd aangestoken en zo werd de 

tempel opnieuw ingewijd. Echter het 

zou nog 8 dagen duren voor er nieu-

we olie geperst en gezuiverd was. 

Maar de volgende dag en elke nieu-

we dag bleek het kruikje weer vol 

olie te zijn en zo kon de kandelaar 8 

dagen blijven branden. Vandaar ook 

de duur van het lichtjesfeest.

Divali, ook bekend als Lichtjesfeest, 

is een Hindoestaans feest waarin “de 

overwinning van het goede over het 

kwade, overwinning van het licht 

over de duisternis” wordt gevierd. Di-

vali is meestal in oktober/november.

Het vieren van dit feest gaat gepaard 

met veel zoetig eten en vaak vuur-

werk afsteken. Divali is een vrolijk 

feest en wordt gevierd in gezinsver-

band. Het is een feest voor iedereen, 

voor jong en oud, man en vrouw, arm 

en rijk. Divali wordt gevierd om het 

licht te verwelkomen in het leven. 

Licht wordt dan geassocieerd met 

succes en hoop.

Ook hier moet ik toch al gauw aan 

Oudjaar en het Kerstfeest denken. 

Mawlid an-Nabi tenslotte is een 

onuitsprekelijke naam voor een Isla-

mitische feest waarbij alle lichten in 

de moskee worden aangedaan ter ere 

van de geboortedag van Mohammed.

(was dit jaar op 9 november)

Mohammed werd geboren in ± 570 

van onze jaartelling. Die gebeurtenis 

wordt door alle moslims uitbundig 

gevierd. Er wordt speciaal (zoet) eten 

bereid en gezongen en de gelovigen 

gaan 's avonds naar de moskee. 

Kerstnachtdienst Baard 2019
En zo belanden we in de kerstnacht-

dienst, 24 december, in Baard, waar 

ook een geboorte wordt gevierd, 

zoete lekkernij wordt uitgedeeld en 

veel lichtjes zullen branden.

Het thema is ONDERSTEBOVEN, want 

alles gaat op z’n kop. Donker wordt 

licht, een klein kind blijkt Gods Zoon 

te zijn, het kwaad wordt door het 

goede overwonnen. En dat is natuur-

lijk niet voorbehouden aan Christelijk 

Nederland, dat is een wereldwijde 

gebeurtenis.

In de dienst, die om 22 uur begint, 

zal het gerestaureerde orgel klin-

ken, het Noordijper Kamerkoor o.l.v. 

Martijn van Dongen komt zingen en 

ik hoop dat u allemaal komt en er 

ondersteboven van raakt.

U bent heel hartelijk welkom.

Goede feestdagen!!

Joke van der Velden M

Chanoeka, het Joodse lichtjesfeest, 

valt dit jaar van 22 december tot en 

met 30 december 2019. Precies ten 

tijde van ons Kerstfeest.

Acht dagen lang wordt de inwijding 

van de op de Grieken heroverde 

tempel gevierd en de 9 armige 

kandelaar, chanoekia, staat in veel 

Joodse huizen dan in de vensterbank 

te branden.

Bij dit feest zijn allerlei rituelen/tra-

dities die lijken op allerlei gebruiken 

die wij in Nederland ook kennen. 

Zo worden er een soort oliebol-

len gebakken. En kinderen krijgen 

chocolademunten en cadeautjes. En 

altijd wordt hetzelfde verhaal verteld 

van het wonder van het kruikje. En 

men zendt elkaar Happy Chanoeka 

kaarten.

Dat is toch haast Oudjaarsavond, Sin-

terklaas en Kerst in één. Waarbij het 

in het raam zetten van kaarsjes ook 

op onze kersttraditie  van “muizen-

laddertjes” voor het raam lijkt.

Het wonder van het kruikje
Nadat in 63 v. Chr. de tempel weer 

in Joodse handen was gekomen, 

moest die vanaf de grond af aan 

weer worden opgebouwd. De enorme 

kandelaar was omver gegooid, dus 

die moest ook weer overeind gezet. 

Tussen het puin werd een klein kruik-

je met olie gevonden. De kandelaar 

donker wordt LICHT

ONDERSTEBOVEN: 



De Baarder Kat - Jaargang 21 - nummer 4 - december 2019 De Baarder Kat - Jaargang 21 - nummer 4 - december 2019

32 33

Het energiebedrijf VanOns, 

eigendom van alle lokale ener-

giecoöperaties in de noorde-

lijke provincies, dus ook van 

Grieneko staat bovenaan de 

officiële lijst wat betreft duur-

zaamheid van bedrijven die 

energie leveren in Nederland.* 

VanOns levert de groenste 

energie van Nederland en ook 

nog lokaal opgewekt: daar zijn we als 

Grieneko trots op!

De stroom van de zonnepanelen op 

woningen die via Grieneko zijn geïnstal-

leerd en de stroom van de 3 collectieve 

Grieneko zonnedaken op stallen wordt als 

Mienskipsenergie geleverd aan VanOns net 

als de stoom van de zonneparken die in 

eigendom zijn van Garyp, Ameland en nog 

enkele. 

Baard, Easterlittens, Huins, Leons en, sinds 

kort, Wiuwert en Britswert en omgeving 

zijn de dorpen in de Greidhoeke waar 

Grieneko actief is. Grieneko is een coöpe-

ratie waar steeds meer inwoners lid van 

zijn: nu 134 van de 321 huishoudens in 

ons werkgebied (nog niet incl Wiuwert en 

Britswert). Ongeveer de helft van de leden 

neemt energie af van VanOns of gaan dat 

afnemen. De bestuursleden en de leden 

van de adviescommissie van Grieneko 

zijn allen vrijwilliger. De ledenvergadering 

bepaalt op voorstel van het bestuur het 

beleid.

Op verschillende terreinen van duurzaam-

heid is Grieneko actief. Grieneko adviseert 

haar leden, zet collectieve zonnedaken op 

stallen op, faciliteert zonnepanelen op ei-

gen huis en adviseert over woningisolatie 

en levert advies en eventueel assistentie 

bij het vinden van financiering. 

Ook onderzoekt Grieneko mogelijkheden 

voor kleine warmtenetten en start zij trai-

ningen voor bewoners, lokale bouwers en 

installateurs om de vele verduurzaming-

saspecten aan de orde te laten komen.  

Grieneko bestuursleden en adviseurs 

en de energiecoaches van de gemeente 

Leeuwarden hebben niet afgesloten een 

training basis energiecoach zodat we 

deskundig en onafhankelijk van advies 

kunnen dienen. Voor het maken van pro-

fessionele plannen van aanpak tot beste, 

begeleiding bij de offertefase, begeleiding 

als de ingrepen worden uitgevoerd en 

later monitoring of het allemaal wel ople-

vert wat mocht worden verwacht staan 2 

onafhankelijke maatwerkadviseurs tot uw 

beschikking. Net hebben we de EU/Leader 

subsidietoezegging binnen hebben kan 

veel tegen een zeer aantrekkelijk tarief.

Met de gemeente Leeuwarden werkt Griene-

ko samen in een groot duurzame woningen 

project: Vóór 2030, maar liefst veel eerder, 

minimaal 50 vrijstaande oudere woningen 

zo veel als mogelijk verduurzamen, opdat 

geen energie van fossiele herkomst meer 

nodig is voor een comfortabele duurzame 

woning. Daarbij biedt Grieneko begeleiding 

aan bij de verduurzaming  zoals wonin-

gisolatie, installaties en financiering. Deze 

pilot zal leren hoe oudere tot zeer oude 

woningen verduurzaamd kunnen worden. 

Een leerschool voor de meer dan 200.000 

woningen in Friesland die verduurzaamd 

moeten worden vóór 2030. Doet u mee?

Geïnteresseerd?? www.grieneko.frl of per 

mail: info@grieneko.frl 

We verwachten wel als u gebruik maakt 

van onze diensten dat u lid bent/wordt van 

Grieneko. Dat kost per huishouden € 10/jaar 

als u energie afneemt van VanOns en € 20/

jaar als u energie afneemt van een andere 

energiemaatschappij.

Enkele recente ontwikkelingen: Informatie? 

Laat maar weten.

• Grieneko zoekt samen met gem.Leeu-

warden naar voordelige financierings 

mogelijkheden voor verduurzaming van 

de woning. 

• Nog zonnepanelen op eigen dak? We 

hebben goede offertes voor topkwaliteit 

en garanties!

• Participeren in een collectief zonnedak? Er 

zijn nog enkele participaties beschikbaar 

voor het staldak in Britswert. Er wordt ook 

een vierde dak opgestart.

• Ons eerste zonnecollectief op staldak 

(Skrins) heeft nu meer dan een jaar 

gedraaid: de opbrengsten zijn boven ver-

wachting. De participanten zijn daarover 

geïnformeerd.

• Veel lager gasverbruik (tot 30%) voor 

warm water uit de CV ketel of 70% minder 

stroom vergeleken met een elektrische 

boiler? Dat biedt een kleine warmtepomp 

zonder buitenunit! Aanschaf € 900 ex BTW 

en ongeveer € 300 installatie en € 1100 

subsidie terug!!!!

•  Steeds vaker krijgen we meldingen van 

colportage aan de deur door allerlei ener-

gieleveranciers. Teken niet zomaar, maar 

vraag eerst naar alle voorwaarden en lees 

deze eerst zorgvuldig voor u iets besluit!

Met energieke groet

van het Grieneko bestuur, 

Nov.2019

Romke Lemstra, Ben Mors, Klaas Spanjer, 

Yge Valk, Jan van der Wal en Ronald van 

Giessen en secretaris van het bestuur 

Benedictus Benedictus M

Foar duorsumheid yn de Greidho eke en omkriten: Grieneko

*Zie voor de ranking van alle energiebedrijven: de websites van Wise, Milieu centraal,de Consumentenbond
of op www.grieneko.frl 
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Colofonbokke    bokke    bokke    bokke    bokke
Heechst fereare wie ik doe’t 
my frege waard een kollum te 
skriuwen foar de Kat. Noch gjin 
idee wer’t it oer gean moat mar 
it like my wol in moaie útdaging. 
Mei in soad fertrouwen dat der 
fansels ynjouwingen op myn paad 
komme soene, der bart ommers 
genôch yn en rûnom Baard, gong 
it libben gewoan fierder. Dat 
Baarder appeltsje sille wy aanst 
wolris eigenhannich plôkje en 
parse. 

Sa as sa faak wie dit eins ytwat 
te optimistysk. Op 't wurk drok 
dwaande mei it fabrisearjen 
fan eineleas saai skriuwwurk 
sa as ferslagen, regleminten, 
bestekken ensfh. (Miskien 
wurdt ‘t dochris tiid foar in 
karriêreswitch). Dat hat myn 
holle en skouders creatief en 
fysiek folslein op slot setten. 
Ek de ALV fan doarpsbelang, 
de pubkwis, heidesesjes 
(oerenlang rûndwaald), itentsje 
yn Café Baard, frijwilligerswurk 
ensfh. koenen de kreativiteit 
en ynspiraasje (en de knopen 
yn ‘t liif) net flot trekke. Ik 
koe de sprekwurdlike kapstok 
letterlik net fine. Komt fansels 

troch Sinterklaas! Wy binne sa 
kondisjoneare, dat tradisjoneel 
altyd krekt foar Sinterklaas 
alle gedichten en surprises 
produsjeare wurde moatte. Dat 
kin blykber allinnich mar nei ‘n 
skoft fan fantasijleaze leechte. 

‘k Bin wol benijd of oare skepsels 
hjir ek wolris lêst fan hawwe. 
Wat dat betreft komt dizze 
kollum krekt wat te betiid. 
Miskien is it in idee om de oare 
kear een kollum-challenge út te 
skriuwen.  Daagje de minsken yn 
it doarp út om wat te skriuwen 
oer in bepaald ûnderwerp, 
lykas de teloargong fan de 
bioferdiverdaasje.

Groetnis fan Bokke



Don. 05 dec. rond 12.30 u Bezoek Sint en Piet
Jenaplanskoalle 
“de Stjelp”

bij de brug

Don. 12 dec. 19.30 u
Kerststukjes maken met 
Hans van Wieren

Activiteitencommissie Bovenzaal Dorpshuis

Don. 19 dec. ’s avonds Kerstwandeling 
Jenaplanskoalle 
“de Stjelp”

door Baard

Din. 24 dec. 22.00 u
Kerstnachtdienst door 
Da. J.van der Velden

Kerkenraad 
v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Don. 26 dec.
Kerstdiner reserveren 
vóór 23 dec. Cobus, Aggie en Boyd Café Baard

Vrij. 27 dec. 20.00 u Klaverjassen
Klaverjasclub 
“Moai op tiid”

Café Baard

Woe. 01 jan 14.00 u.
Nieuwjaarsduik Opgave 
tot 27 december Cobus, Aggie en Boyd bij Café Baard

Zon. 05 jan. 09.30 u Dienst door U.Zwaga
Kerkenraad 
v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Woe. 08 jan. de hele dag? Kerstbomen inleveren
Jenaplanskoalle 
“de Stjelp”

Schoolplein

Zat. 18 jan. Weekend
De oudpapiercontainer 
staat er weer

Ver. van Dorpsbelang
Parkeerplaats bij de 
brug

Zat. 25 jan. 20.00 u.
Gurben Douwstra 
Reserveren gewenst 
vol=vol

Cobus, Aggie en Boyd Bovenzaal Dorpshuis

Vrij. 31 jan. 19.30 u. Tafra lifestyle shopping Activiteitencommissie Bovenzaal Dorpshuis

Vrij. 31 jan. 20.00 u Klaverjassen
Klaverjasclub 
“Moai op tiid”

Café Baard

Vrij. 07 febr. Volgt Concert gerest.orgel
Kerkenraad 
v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Zon. 09 febr. 15.00 u. De vertelheks is er weer Activiteitencommissie Bovenzaal Dorpshuis

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

Zon. 16 febr. 09.30 u
Dienst door 
ds. J.Hilverda

Kerkenraad 
v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Zat. 22 febr. 14.00 u Kinderbingo Activiteiten commissie Bovenzaal Café Baard
Zat. 22 febr. 20.00 u Bingo en verloting Activiteiten commissie Bovenzaal Café Baard

Vrij. 28 febr. 20.00 u Klaverjassen
Klaverjasclub 
“Moai op tiid”

Café Baard

Zat. 07 mrt 15.00 u Kinderdisco Activiteiten commissie Bovenzaal Café Baard
Zat. 07 mrt. 21.00 u Voute musiek Activiteiten commissie Bovenzaal Café Baard

Zat. 14 mrt. Weekend
De oudpapiercontainer 
staat er weer

Ver. van Dorpsbelang
Parkeerplaats bij de 
brug

Vrij. 27 mrt. 20.00 u Klaverjassen
Klaverjasclub 
“Moai op tiid”

Café Baard

Zon. 05 apr. 09.30 u
Dienst door ds. 
J.Hilverda - Palmpasen

Kerkenraad 
v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Baar data


