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RedactioneelInhoudsopgave
Gewoanwei stiet de juny BaarderKat 
fol mei de simmerprogramma’s fan 
ferskaate ferieningen en kommisjes.
Mar, it is gjin gewoane tiid. In soad 
is stil lein troch de corona krisis. Alle 
tariedingen dy’t makke binne, kinne 
foarearst yn’e kuolkast, of yn in oare 
foarm trochgean.
Skoallen gienen ticht, in soad 
minsken moasten thús wurkje en it 
hiele sjosjale libben lei yn ien kear 
plat. Sa gie ús redaksjegearkomst ek 
net troch. Dêrom moasten de ideeën 
fia de app dielt wurde.
Om der dochs in Kat fan te meitsjen 
mei moaie ferhalen, ha in pear 
redaksjeleden sels de pen oppakt. Sa 
litte sy jim witte hoe at se de earste 
wiken, yn dizze foar ús allegeare 
bysûndere tiid, belibbe hawwe.
Wat in gelok dat wy yn sa’n moai 
doarpke wenje as Baard. Wy ha 
hjir in soad frijheid en romte om 
te bewegen. Mei tank oan it moaie 
waar, waarden de hûnen troch 
komplete húshaldings útlitten,
skeelers fan souder helle en de 
fytstochten waarden kombinearre 
mei in picknick.

Mar it libben yn Baard stie 
net hielendal stil. Sa binne hjir 
yn de ôfrûne tiid in pear nije 
doarpsgenoaten kommen te wenjen. 
Sy stelle sich oan jim foar yn dizze 
Kat.
Aart is it petear oan gien mei Edze 
en Margje van der Molen, sy hiene 
wol in hiel spesjaal feestje te fieren 
yn april.
Doarpsbelang hâldt ús op de hichte 
mei ferskate saken dy’t ek gewoan 
trochgean. Dêrnjonken hat Anneke 
wer in moaie boeketip foar de lêzers 
ûnder ús.
Sa stadich oan komt it ‘gewoane’ 
libben wer op gong. De skoalle is 
begûn, de keatstrainingen binne los 
en kafee Baard mei de doarren wer 
iepenje. Foar de kommende tiid; hâld 
rekken mei elkoar, bliuw sûn, tink 
om de pleatslike ûndernimmers en 
meitsje der in moaie simmer fan.

In soad lêsnocht tawinske! M
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"Vlak voordat 

Nederland van 

de kaart geveegd 

zou worden, was 

ik een weekend 

in Maastricht... 

Niets wees 

erop dat het 

einde der tijden 

nabij was." 

Zo begint het 

verhaal waarin 

de schrijfster de 

ik-persoon is.

In Maastricht is 

Dorrestein in gezelschap van haar 

"eigenhandig in elkaar geknutselde 

familie", te weten haar levenspart-

ner Maarten, zijn dochter Noor en 

haar nepnichtje E.

Aan tafel onthult ze haar grote 

nieuws: ze gaat een tijdje in Almere 

wonen omdat ze door de gemeen-

te Almere is uitgenodigd om een 

roman te schrijven over de stad.

Als Maarten haar in de vroege 

zondagochtend heeft afgezet bij 

haar tijdelijke huisvesting - een 

hypermodern glazen tuinhuisje in 

De Fantasie - gaat Dorrestein de 

stad verkennen. Het is augustus en 

heerlijk zonnig weer. Ze wandelt 

door het Vroege Vogelbos, drinkt 

een cappuccino in het jachthaventje 

en ontdekt het nooit afgebouwde 

Kasteel. Maar in de middag slaat 

het weer radicaal om: storm, zware 

windstoten, regen en hagel zorgen 

voor noodweer zoals dat volgens 

computermodellen maar eens in de 

4000 jaar voorkomt. 

Op de weer stralende maandagoch-

tend wordt de ravage  in z'n volle 

omvang zichtbaar. Hopen puin, vuil 

en afval. De gehele glazen pui van 

de schouwburg aan de rand van het 

Weerwater is vernietigd.Toch rijden 

de meeste treinen weer en kunnen 

de mensen naar hun werk buiten 

de stad. Renate keert terug naar 

haar glazen kubus en probeert zich 

te concentreren op het begin van 

haar boek. Dan hoort ze iets geks, 

een ijl 'PING', alsof er een kerstbal 

knapt maar zo doordringend dat ze 

uren erna nog een fluittoon hoort. 

Het licht wordt vaalgeel en het 

wordt verzengend heet...

De stad blijkt omringd te zijn door 

weerwater  van renate dor restein 
Over een samenleving die zich moet hervinden

een sinistere muur van mist die fatale ge-

volgen heeft voor degenen die deze probe-

ren te trotseren. Een paar duizend mensen 

overleven, bijna uitsluitend vrouwen en 

kinderen, en een paar honderd mannen 

die ontsnapt zijn uit Almere Binnen, de 

gevangenis.

De stad verandert in een waar oorlogsge-

bied. Winkels worden geplunderd, er is 

geen elektriciteit, geen kraanwater, het vuil 

stapelt zich op en de temperatuur stijgt 

terwijl het nauwelijks regent. Zwangere 

vrouwen, baby's, zieken, bejaarden en 

slachtoffers van de stormramp bezwijken 

massaal aan uitdroging tengevolge van 

buikloop. Toiletten werken niet meer en 

een immense stank verspreidt zich door de 

straten.

Wat over is van het stadsbestuur (een 

handjevol PVVers en Jacob Krikke, hoofd 

van de gevangenis) probeert zich na een 

tijdje te herpakken. Renate Dorrestein 

wordt in hun gelederen opgenomen als 

stadsschrijver. Ze komen op het idee om 

de inwoners voor hun veiligheid in te delen 

in kunstmatige families met als clanhoofd 

een gedetineerde, want volgens Jacob 

Krikke gedragen mensen die ergens voor 

moeten zorgen zich beter dan zij die geen 

verantwoordelijkheden kennen. Alle be-

langrijke beslissingen worden genomen per 

loterij, zo ook de indeling in de families.

Ondanks de grote ontberingen en het grote 

tekort aan mannen hervindt de ontred-

derde gemeenschap haar evenwicht. Maar 

na een paar jaar zijn er nog steeds geen 

kinderen geboren. En dan, op een dag, 

wordt als een soort Mozes een babymeisje 

in een plastic tonnetje uit het Weerwater 

gevist. Waar komt ze vandaan? Zitten er 

toch gaten in de mistwal waardoor ont-

snapping mogelijk is? Wie gaat voor haar 

zorgen?.........

Weerwater is een ongeëvenaard Dor-

restein-verhaal over uitzichtloosheid en 

hoop, over egoïsme en opoffering, maar 

vooral over de liefde en ons verlangen naar 

verbinding.

Spannend, ontroerend en geestig.

Anneke Tonnon   M

Leestip
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Het nieuwe gewoon is in huize van 

Denderen eigenlijk vrij gewoon. Sinds 

de uitbraak van Corona hebben we 

moeten schakelen net als iedereen, 

maar wat me van het begin al opviel 

is dat ik het leven hier al een beetje 

het ‘nieuwe gewoon’ vond. Laten 

we wel duidelijk zijn; ik spreek voor 

mezelf. Ik ben me bewust dat het 

voor velen een verschrikkelijke tijd 

moet zijn, met ziekte of werkloosheid, 

eenzaamheid, of andere onoverkome-

lijke bijkomstigheden. 

Ondanks dat mijn familie in de brand-

haard van Nederland woont, zijn ze 

allemaal in goede gezondheid. Van 

wat ik van hen hoor is het leven daar 

vanaf het begin toch duidelijk anders 

geweest dan hier, tenminste met een 

hele andere beleving. Niet alleen in 

Brabant gaat het er heel anders aan 

toe, maar ook vriendinnen die ik 

spreek in Amsterdam hebben het voor 

mijn gevoel zwaarder dan zoals ik het 

ervaar. Wonen in een bovenwoning 

met pubers in een kleine leefruimte, 

of file lopen in het vondelpark zijn 

daar kennelijk het nieuwe gewoon. 

Nee, dan voel ik me bevoorrecht om 

hier te mogen wonen, met de vrijheid 

makkelijk naar buiten te kunnen, de 

geluiden van spelende kinderen te ho-

ren en van de nog schonere lucht (die 

er al was) te genieten. Het thuis les-

geven verliep niet altijd even soepel, 

maar wat een unieke kans om eens te 

zien wat kinderen op school normaal 

gesproken doen. Gek genoeg zag ik 

de jongens letterlijk groeien alsof het 

zomervakantie was geweest. 

De kleinschaligheid van de school 

is ook nu in het voordeel van de 

kinderen. Vanaf dag 1 kregen ze 

meteen een lespakket, met dank aan 

de docenten, dat was zeker niet het 

geval in Amsterdam bij mijn vriendin-

nen. Eén van hen is juf, ze vertelde 

me dat er daar kinderen ‘gewoon’ 

van de radar verdwijnen, dat is hier 

gelukkig niet aan de orde. Als onze 

jongens al van de radar verdwenen, 

was het naar buiten, ‘slootje sprin-

gen of politie boef’. Met een serene 

rust die er heerste in het dorp en als 

grootste cadeau van de laatste weken, 

het fantastische weer hoor je mij niet 

klagen. De gehaastheid van het nor-

male dagelijks leven is weggevallen. 

Tijd voor een kopje koffie, met manlief 

die normaal gesproken veel weg is, 

dorpsgenoten die je meer ziet (op 

gepaste afstand) omdat ze thuis zijn, 

tijd om wat recepten uit te proberen, 

tijd om de zolder op te ruimen, tijd 

voor… wat niet eigenlijk. Dat is voor 

mij het enige grote verschil met voor 

de crisis. Nog net een tandje relaxter, 

wat ik eigenlijk wil zeggen wil is dat 

het leven in Baard voor mijn gevoel 

altijd al een beetje zo is geweest ver-

geleken de rest van Nederland, corona 

of niet. 

Als vrienden mij vragen hoe het hier 

nu is, dan hoef ik alleen maar te 

zeggen dat ik in feite pertinent in een 

soort isolatie leef. Daar hebben we 

bewust voor gekozen en nu er een 

crisis heerst bevestigt me dat in mijn 

goede keuze. Dus mensen, ik probeer 

het positief te bekijken, hopelijk lukt 

jullie dat ook allemaal en voor een 

aantal veranderingen geldt wat mij 

betreft dat ze mogen blijven, als dat 

ons nieuwe gewoon is en blijft dan 

teken ik daarvoor!

Esther de Croon   M

ESTher en corona Het nieuwe gewoon...
Beste Baardgenoten,

Na 3 maanden ziekenhuis en 1 maand reva-

lideren in Beetsterzwaag, ben ik nu al weer 

een dikke maand thuis in Baard.

Maanden waarin jullie mij en ook Jan enorm 

hebben verwend met kaarten, bloemen en 

diverse andere goede gaven.

Fantastisch en ontzettend lief al dit mee 

leven.

Hiervoor mijn zeer grote dank.

I.v.m. mijn nog kwetsbare fysieke conditie 

hebben wij voorlopig een "lockdown" op ons 

huis.

Maar we zullen elkaar in de toekomst onge-

twijfeld weer zien en spreken.

Hartelijke groet en oan 't sjen.
Tini Bijlsma  M

Op 16 mei is de deur van de "kleinste galerie 

van Nederland" in ons dorp weer open 

gegaan. 

Er zijn weer veel mooie kunstwerken te zien.

Deze zomer kunnen we ook de schilderijen 

van een dorpsgenote bewonderen.

Conny Wagenvoort exposeert er de hele 

maand augustus.

M

Bedankje

kattebelletje
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15 April. 75 jaar terug wordt Leeuwarden bevrijd 

en mede deze omgeving. Mijn vader heeft als 

soldaat ternauwernood de slag om Wassenaar 

overleefd. Krijg dat vrijheidsbesef dus met de 

paplepel ingegoten. Vandaar dat die dag mijn 

vlag uitgaat. Tot grote verbazing bij beschamend 

weinig andere Baarders vind ik.

16 April. Het hele dorp hangt vol vlaggen! Ben ik 

een dag in de war..? Mij wordt echter al vrij snel 

duidelijk gemaakt dat ze wapperen vanwege de 

60 jarige trouwdag van Edze en Margje van der 

Molen.

Dat verdient een 'In gesprek met...'!

Edze: Ik ben in 1933 geboren in Surhuisterveen 

en heb een goede jeugd gehad. We zijn met zijn 

elven, dus gezelligheid gegarandeerd. Mijn vader 

werkt eerst voor zichzelf; later is hij boerenar-

beider geworden. Op mijn twaalfde verhuizen we 

naar Gerkessloot vanwege de crisis.

Margje: Ook ik heb een hele goede jeugd gehad, 

maar wel één met de stok achter de deur. Ik ben 

de oudste; huishoudschool en verder niks. Ook 

al zegt de meester dat ik verder kan leren. “Als 

jij betaalt,” is vaders antwoord. “Niet zeuren 

maar aanpakken!”

Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
Margje: In 1951 verhuizen we naar Hûns. Ik zit 

dan op kantoor bij een fouragehandel, maar 

moet mee met mijn vader bij de boer aan het 

werk.

Edze: Wij komen in 1947 in Oosterlittens. Mijn 

vader krijgt daar een baan op de boerderij van 

Jelle Durksz. We hebben elkaar leren kennen tij-

dens danslessen in Baard en omgeving. Er komt 

een klik, maar wel een knipperlicht scharrelarij. 

Ook doordat ik na de ambachtsschool voor mi-

litaire dienst naar Vught moet. Niet direct naast 

de deur..

Mijn schoonvader is dan boerenarbeider op de 

pleats waar nu Aart Terpstra woont. Hij vraagt 

of hij het arbeidershuisje tegen de herberg mag 

kopen. Dat gaat in eerste instantie niet door. 

“Dan ga ik bij je weg naar een andere boer,” is 

het antwoord. Uiteindelijk is het gelukt.

Margje: Ik werk dan in een hotel in Oosterwolde. 

“Als jullie trouwen mogen jullie in het huisje.” 

We hebben er jaren gewoond en krijgen er twee 

kinderen. Mijn vader, een tijd lang werkend 

in Duitsland wil echter wel weer terug. Op 

dat moment worden de drie huizen ernaast 

gebouwd. Edze heeft als timmerman zo’n 

beetje elke steen mee gelegd. In 1967 zijn we 

ernaar toe vertrokken. Daar is ons derde kind 

geboren en hebben twee jongens en een meisje. 

Ondertussen zijn we trotse ouders, groot- en 

overgrootouders.

Activiteiten voor het dorp
Vanaf het begin zijn we eigenlijk overal bij. Edze 

16 jaar in het bestuur van de kaatsclub en de 

voetbalclub Oosterlittens, zijn bij de dansclub en 

de reisclub. Met de bus overal heen; gezellig!

Margje: Ja, wat heb ik niet gedaan! In het 

schoolbestuur gezeten, het vrouwen verenigings-

bestuur, de zwemclub, de soos en het merkebe-

stuur. Met z’n allen naar Leeuwarden om prijzen 

in te kopen en daarna dansen. Iedereen ging 

met iedereen om; jong en oud en dat is nu niet 

meer zo vinden wij. 

In ‘63/’63 maak ik in de lagere- en kleuterschool 

de kachels aan ’s morgens. Dat doe ik ook in de 

kerk. Tot mijn 63ste zit ik in de thuiszorg.

in gesprek met edze en margje van der molen

Edze en Margje, iets meer dan 60 jaar geleden

Lees verder >>>
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Baard tige smûk…
Dat vinden wij nu niet zo veel meer. 

Dat komt natuurlijk ook omdat je zelf 

ouder wordt. De muziek vinden we 

niet mooi meer en het is allemaal veel 

te hard. Waar is de stemmingsmuziek! 

Er zijn nu mensen die we niet eens 

kennen en dat is nooit zo geweest.

De bizarre tijd nu
Nou dat gaat eigenlijk wel knap. 

Sinds een aantal jaren is de auto weg 

en zijn we aangewezen op W.M.O. 

vervoer. Dat rijdt nu niet dus zijn we 

aan huis gekluisterd. We volgen het 

nieuws wel, want je moet bijblijven 

hè? Maar daarna gaat hij al heel snel 

op een andere zender. We koesteren 

het feit dat we door de werkzaamhe-

den van onze kinderen overal geweest 

zijn. Arabië, Canada, Cyprus, Canari-

sche Eilanden en Thailand.

Wat zijn we vergeten
Niet zo veel denk ik. Ondertussen 

staan we ingeschreven voor een 

aanleunwoning in Wommels. Oh ja! 

We halen geen boodschappen meer 

bij Coop. Tot voor kort te bestellen via 

de telefoon en nu alleen nog maar 

on-line. Ik heb wel zo’n ding boven en 

kan me er ook wel mee redden maar 

dat verdom ik!

Ik kan alleen maar dank zeggen aan 

deze oer Baarders voor dit gesprek.

Aart   M

Edze en Margje 

anno 2020.

Zoek de verschillen 

met de foto op de 

vorige pagina...

Hallo Baarder dorpsgenoten!

Wij zijn Arjan en Ingrid Rector en wonen sinds eind 

maart op de Menistefjouwere 3.

Vanuit de haven van ’t Gooi, Huizen, overgekomen 

naar Friesland.

Lange tijd aan het zoeken geweest naar het perfec-

te plekje en tijdens onze zoektocht in Baard terecht 

gekomen. Een dorpje waar wij vanaf het begin een 

goed gevoel bij hadden en waar we ons helemaal 

zagen wonen.

Beiden komen we uit de gezondheidszorg. Ik 

(Arjan) ben ambulanceverpleegkundige. Deels bij 

Kijlstra hier in Friesland en deels in Almere bij de 

GGD aldaar. Ingrid heeft op 1 januari een dokter-

spraktijk in Almere verruild voor de firma Harting 

Bank (medische hulpmiddelen) in Drachten waar zij 

afdelingsmanager is.

We hebben 4 volwassen kinderen: Nicole, Menno, 

Machteld en Liede. Alleen de laatste woont “deel-

tijd” bij ons in Baard in de hoop binnenkort haar 

minor-studie in Leeuwarden te kunnen volgen.

We hadden ons de kennismaking in het dorp een 

klein beetje anders voorgesteld dan nu het geval 

is door de Corona-tijd. We hopen jullie te zijner tijd 

beter te kunnen leren kennen.

Groeten,
Arjan en Ingrid  M

Voorstelbaard (1)
Vervolg 

'In gesprek met...'

Hallo Baarders,

Helaas staan alle activiteiten 
stil door een virus wat ons 

allemaal bezighoudt.
Ondanks dit virus zijn wij wel 
druk bezig met bedenken van 
activiteiten, alleen kunnen ze 

nog niet plannen. 
Zodra het Corona virus onder 
controle is en we weer met 

meer mensen activiteiten kun-
nen/mogen ondernemen. 
Dan gaan we los met een 
diversiteit aan activiteiten.

Maar tot die tijd zijn er 
helaas geen activiteiten in de 

bovenzaal van café Baard.
Wij wensen iedereen fijne 
zonnige gezonde geweldige 

zomer toe!!!!

De activiteiten commissie
M

M 

van de 
activiteiten-
commissie
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Beste Baarders,

Wy binne Hillie (41) en Riemke (10).

Sûnt de Corona-maatregelen wenje we yn 

Baard, op de Fâldenserwei by de famylje Terp-

stra.

We wennen yn Boalsert, mar Riemke en ik 

binne beide net geskikt om yn ’e hús om te 

hingjen en niks te dwaan. We binne dan ek 

sear dankber dat we sa hertlik ferwolkomme 

binne troch Aart & Sjoukje én Durk ;)

 

Ik mei graach “yn’t vee omslaan” en wurkje. 

Ik bin grut wurden by myn omke op’e pleats 

en ha altiid beesten hân (fan oarsprong bin 

ik Toppenhúster). Ik fiel my hjir op myn plak, 

tegearre mei Durk.

 

Riemke is in fleuriche, leave en aktyfe jongda-

me fan 10. Ek sy is sljucht fan bisten, se mei 

graach lèze, bûten buortsje en is hiel kreatief.

Foarearst blieuwt se yn Boalsert op skuolle (se 

giet nei Jenaplanskuolle De Opbouw). Se wol 

dèr graach blieuwe. Se fjilt har dèr thús, se kryt 

goeie ûndersteuning en hat leuke freondintsjes.

 

Troch de corona tiid ha we noch net de kâns 

hân in soad kennis te meitsjen (mei oare bern), 

hopelyk kin dat gau. Beide wolle we graach 

kennis meitsje mei Baard en de ynwenners!

 

Groetnis Hillie & Riemke  M

Voorstelbaard (2)

Beste Baarders,

Het is jullie vast niet ontgaan dat… 

Nouja ik zal het maar niet afmaken 

want als iets overbodig is dan is het 

die zin wel. Maar goed, elk verhaal 

moet ergens beginnen.

Zoals jullie ongetwijfeld hadden ver-

wacht zal de Baarder isolatie Merke 

dit jaar niet doorgaan op de geplande 

datum. We hebben ons best gedaan 

om met enorm inventieve “distan-

cing” ideëen, door de mazen van de 

voorzorgs- en gedragsmaatregelen te 

kruipen maar dat is natuurlijk geen 

optie (vermakelijk was dat gelukkig 

wel). Ondanks dat het virus hier niet 

zo om zich grijpt als elders willen wij 

dat graag zo houden. Voorop staat ui-

teraard dat we onze kleine gemeen-

schap veilig en wel willen behouden. 

Vandaar dat dit jaar ons motto, en 

misschien wel merke-thema, als 

volgt luidt: “Of we doen het goed, of 

we doen het niet”. Geen halfslach-

tig lauw feestje met schreeuwerige 

grappen en rondjes over 100 meter 

maar gewoon een knalfeest zoals dat 

in Baard hoort.

Wij hebben natuurlijk geen glazen 

bol en zijn wellicht erg optimis-

tisch maar willen graag ergens naar 

vooruit kunnen kijken. Vandaar dat 

we ernaar streven dit jaar nog een 

enkele zaterdag in het teken van het 

“Baarder Corona Bevrijdingsfeest” te 

kunnen organiseren. Hiervoor hebben 

we 14 november in ons hoofd, maar 

het mag duidelijk zijn dat dit nog 

niet eens op losse schroeven staat. 

Zo lang de randvoorwaarden voor 

een veilig en verantwoord topfeest 

nog niet aanwezig zijn of gecreëerd 

kunnen worden zal het spreekwoor-

delijke feestje niet doorgaan.

Vooralsnog proberen wij ons best te 

doen de verspreiding te voorkomen 

en hopen wij dat iedereen dit nog 

lang kan volhouden. Dus Baarders, 

houd 14 november vrij in de agenda! 

Wij denken dat iedereen dan wel toe 

is aan een (veilig) feestje. Nadere 

informatie volgt!

Het merke bestuur   M

bestuur Merkecommissie:
“Of we doen het goed, of 
we doen het niet”
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Ik geloof rood, zei een vriendelijke 
man, dat is een warme, vurige kleur 
en geloof is warm. Ik geloof zwart, 
zei een streng-kijkende heer, zwart is 
ernstig en geloof is dat ook. Ik geloof 
geel, zei een enthousiast dametje. Dat 
is een vrolijke kleur en dat is geloof 
ook: vrolijk. Ik geloof grijs, mompelde 
een jongedame. Grijs is saai en geloof 
is dat ook. Ik geloof blauw, zei een 
moeder. Blauw is hemels en dat is 
geloof ook.
Kun je nog meer kleuren geloven? 
vroeg iemand.
Iedereen dacht na en dachten toen 
van niet. Jawel, zei tenslotte een heel, 
heel oude man na een tijdje. Ik geloof 
groen. 

Waarom? Vroeg iedereen verwonderd. 
Omdat je in geloven altijd een begin-
neling bent. Hoe oud je ook bent, je 
blijft een groentje.

Op de gevel van ons huis, d.w.z. van 

een voormalige Doopsgezinde Kerk, 

staat het motto van die kerk “Vrijheid 

van geloven, daden gaan woorden te 

boven”.

Het verhaaltje over in geuren en 

kleuren kunnen geloven, staat voor 

die vrijheid.

Ik ben het met alle variaties wel eens. 

Soms is geloven ernstig, soms uitge-

sproken vrolijk, soms brengt het je in 

de zevende hemel en voor sommigen 

is het vreselijk saai.

De kleur rood is in de kerk de kleur 

van Pinksteren. Op de hoofden van de 

leerlingen van Jezus verschenen de 

Geest in “tongen als van vuur” en dat 

is vertaald naar de kleur rood.

Nu we in de hele samenleving op 

afstand van elkaar moeten blijven 

en bijna alles is gestopt: de Merke, 

Palingroken, BOMmen, toneel, kaatsen 

en ook kerkgang, nu pas besef ik hoe 

ik de “warmte” van de ander zien 

mis. En het samen zingen, hoewel 

ik begrijp dat we aanvankelijk in de 

kerkdienst nog niet mogen zingen. 

Lijkt mij onmogelijk, maar ook dat zal 

wel wennen. Het  klinkt samen met 

Ronald voor de t.v. toch ook niet echt.

Pasen viel al in de periode van intel-

ligente lockdown, Pinksteren net ook 

nog op zondag 31 mei.

Maar dat neemt niet weg dat de 

“vruchten” van de Geest gewoon wel 

zichtbaar kunnen worden. Het zijn er 

volgens de bijbel maar liefst negen : 

Liefde Vreugde Vrede Geduld Vriende-

lijkheid Goedheid Geloof Zachtmoedig-

heid en Zelfbeheersing.

Niet zulke spannende zaken, zelfs wat 

zoetig en misschien wel oubollig in de 

ogen van sommigen.

Toch gaat het hierom – niet om die 

woorden, maar om de uitwerking, de 

vertaling van de ‘vruchten’ naar daad-

werkelijke daden. Want dan wordt het 

wèl spannend. Dat je van een appel 

geen instrument maakt om de ander 

naar het hoofd te gooien, maar dat er 

appelmoes van komt.

Het spant erom wie volhoudt in een 

samenleving waarin we momenteel 

wel “lief” zijn voor elkaar, maar waar-

in – vrees ik - straks het recht van 

de sterkste, driftigheid,  onverdraag-

zaamheid en “ieder voor zich” weer 

gewoon wordt. Alleen: ik weet dan 

niet zeker of daarop volgt “en God 

voor ons allen”.

Daarom ben ik zo eigenwijs om er 

nog een tiende “vrucht” aan toe te 

voegen:

het niet vergeten! Met alle gevolgen 

van dien.

Zoals we de oorlogen niet mogen ver-

geten, opdat we daadwerkelijk ervoor 

zorgen dat het nooit meer gebeurt, zo 

hoop ik dat we de tijd waarin we nu 

leven ook nooit vergeten en daarnaar 

dan ook blijven leven.

Pinksteren is voor mij: daarbij hulp 

krijgen van de Heilige Geest die 

kleurrijk onder ons waait en her en 

der vruchten laat groeien en tot bloei 

komen.

Joke van der Velden  M

Pinksteren = vrijheid in geloven
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Hoe belibje ik it hiele coronagebeu-

ren? Frjemd, mar ek hiel gesellich. 

Nettsjinsteande dat je mear ôfstân fan 

elkoar hâlde moatte. Nuver einliks, 

mar sa erfaar ik it. No’t de bern “aan 

huis gekluisterd” binne is der folle 

mear reuring yn’e hûs, oars is’t altiten 

sa stil. De hûnen ha ommers ek net 

folle te melden. Sa no en dan blaffe 

se my wol wat ta, mar ja ik ferstean 

der gjin snars fan. 

Tusken de middei sitte we dus wer 

âlderwetsk mei us allen oan tafel 

te iten. Oars iet ik mar wat tusken 

de bedriuwen troch, yn myn uppie. 

Ek wurde der wer mear spultsjes 

spile, sa as “Mens erger je niet!” 

en Yahtzee!, mar Rummikub is myn 

favoriet. Tillevyzje sjen diene wy al 

net folle, want der is net folle soeps 

mear foar tsjintwurdich. Ynstee draaie 

wy plaatjses, fan die âlde Lp’s. De 

bern fine dat ek machtich, sa is Elvis 

hjir ûntdutsen, mar ek de Stones en 

Golden Earring dogge it bêst. Tiiden 

strûne op Marktplaats foar wat leuke 

platen en soms binne se ek wol oan’e 

dyk te finen. Hartsikke leuk! 

Mar it is fansels net allinnich mar 

in ûntspannen barren, der moat ek 

noch wurke wurde. Rein docht dat sa 

folle as mooglik fan út hûs, mar kin 

yntusken ek wer steeds mear búten 

de doar oan’e slach. Iksels wurkje yn 

een fersoargingshûs, dus dat giet “ge-

woan” troch. En der wurdt it frjemd, 

yn elts gefal sa fielt it foar my…der is 

wol in risiko, want gjin oardel meter 

ôfstân (ûnmooglik) en gjin beskermj-

ende materialen. 

It is yn dizze omstannichheden triest 

foar de âlderen, in protte fiele harren 

ûngelokkich en iensum en begripe der 

soms ek neat fan. Mar it is ek bysûn-

der en tankber wurk. Neist de soarch 

dy’t wy jaan meitsje we no mear as 

oars tiid frij om mei de minsken in 

praatsje te meitsjen, video te beljen 

mei harren famylje, of om in spultsje 

te dwaan. Ommers, der wurde no gjin 

aktiviteiten mear organisearre yn’t 

hûs. Gjinien komt der noch yn as út, 

gjin frijwilligers, gjin mantelsoarchers, 

gjin fysiotherapeut, gjin kapster, neat 

fan dat alles. De doar sit letterlik op 

slot. Eltse dei bringe we safolle as 

mooglik minsken efkes nei “búten” 

ta, dat wol sizze nei de “luchtplaats” 

mei grutte hekken der omhinne wer’t 

se harren leafsten sjen kinne. In 

bewenner sei lêst al: “It liket sa wol 

wer oarloch.”

Ik hoopje foar de bewenners dat se 

sadree’t mooglik is de doarren wer 

iepen gean, want op dizze wize stjerre 

se net oan corona, mar wol oan ien-

sumheid. 

Neist myn wurk gean ik normaal ek 

noch ien dei yn’e wyke nei skoalle. 

No ha ik, krekt as de bern, online les, 

en derby in bult húswurk. No ja..de 

measten fan us ha dat yn elts gefal. 

Guon ha mear tiid foar omlummelje, 

sleutelje oan alles wat motorisearre 

is en bybaantsjes. Ek hiel wichtich 

fansels! 

Sosjale kontakten wurde beperkt ta, 

sa as se dat nimme, harren quaren-

taine freonen. Mei oare wurden it bin-

nen eltse kear deselden (2 as 3) dy’t 

se moetsje. Wat dat betreft moat ik 

fanwege myn wurk ek sa min mooglik 

búten komme en drokte út’e wei 

gean. Der ha ik gjin muoite mei, wy 

ha in poer bêst plak hjir yn’t romme 

en rêstige Baerd. 

Tina Tiedema   M

Tina en corona 'wy ha in poer bêst plak hjir...'
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Beste allen, 

Helaas hebben de commissieleden 

van Puur Baard moeten besluiten het 

Palingroken en Zomerfair Baard op 6 

juli 2020 af te lasten. Ook de reserveda-

tum in augustus is helaas niet haalbaar 

gebleken. De reden is jullie allemaal 

bekend. 

In overleg is besloten om in 2021 dit 
evenement te organiseren op zaterdag 
3 juli 2021. We gaan dan (weer) uit van 

de eerste zaterdag van juli.

Ik wil iedereen bedanken voor het 

meedenken en hoop op ieders mede-

werking in het nieuwe jaar! Blijf gezond 

en heb oog voor elkaar! 

..........................................................................

De kommisje Puur Baard wie al wer in hiel ein 

op stap mei it organisearjen fan it ielrikjen en 

de simmerfair. De fergunning wie al binnen en 

de earste standhâlders hiene harren al oanmeld. 

Mar spitgernôch hâldt it Coronavirus alles tsjin 

en binne evenminten oant september ferbean, 

dus ek it ielriken. Wy hiene al kontakt hân mei 

de ielrikkers om it dan mar wat letter te hâlden, 

mar september wurdt te let en it is ek net wis as 

de Corna dan wer fuort is en alles dan wol wer 

mei. Dêrom ha wy beslúten om it dit jier oer te 

slaan. Hiel spitich, mar elts moat no mar útsjen 

nei takomme jier, dan meitsje wy der  wer in ge-

sellige dei fan . Wy hoopje dat dan ek de bedri-

uwen wer meidwaan wolle lykas ferline jier. En 

foar alle frijwillgers: dit jier binne jim mei eare 

frij, mar wy hoopje takom jier wol wer in berop 

op jim dwaan te kinnen.Bliuw allegearre sûn en 

wy sjogge mei Puur Baard en Kobus en Aggie út 

nei it ielrikjen en simmerfair op 3 july 2021.

Groetnis fan kommisje Puur Baard,   
Inge Dekker
Jikke Jorna
Johannes de Groot
Dorothea Deelstra  M

Puur Baard, 
Ielrikjen en 
simmerfair

Normaal gesproken was er in deze 

periode al volop kaatsactie op de Kamp 

te beleven, maar helaas dit jaar is alles 

anders, en is het een vraagteken wat we 

kunnen en mogen dit seizoen.

De voorbereidingen op het nieuwe 

seizoen waren in gang gezet. Neno Vietor 

uit Winsum zou de jeugdtraining weer 

voor zijn rekening nemen en er lag al 

een wedstrijd agenda klaar. Voor de 

ledenvergadering was nog geen datum 

gepland.

Om goed voorbereid te zijn op het nieu-

we kaatsseizoen en te kunnen pieken op 

de juiste momenten waren Geert, Tjitte, 

Ale, Klaas Gerrit, Reinder en Stefan al 

vanaf begin februari aan het trainen in 

de sporthal van Easterein. 

Het Corona virus zorgde ook hier voor 

een abrupt einde en is het de vraag voor 

de jongens of hun belangrijkste wedstrij-

den in het seizoen doorgaan.

Gelukkig komt er langzaam maar zeker 

wat bewegingsruimte en zullen we zeer 

binnenkort kijken of we het een en 

ander voor de jeugd kunnen opzetten. 

Daarnaast staat (voorlopig) de KNKB 

wedstrijd voor 50+ 18 juli op de agenda 

en hopen we dat die kan doorgaan met 

deelname van verschillende toppers uit 

Baard.

Vooruitkijken is op dit moment lastig 

maar als de mogelijkheden er zijn zullen 

we de gelegenheid bieden om weer met 

elkaar een balletje te slaan op de Kamp!

M 
Naschrift van de redactie: ondertussen 
zijn de trainingen weer begonnen voor de 
kinderen van de basisschool. Op maan-
dagavond wordt er in twee groepen met 
Neno getraind.

“Nijs” van de kaatsvereniging 
in Corona tijden
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ingrediënten:
M  1 kropsla

M  Flinke hand zevenblad

M  Bosje rucola

M  Bladeren van 1 witlof, in reepjes gesneden

M  Halve groene paprika in ringen

M  Verbrokkelde oude kaas

M  Uitgebakken gerookte spekjes

M  Olijfolie

M  Balsamico of vincotto

Bereiding
Pluk de kropsla in grove stukken.

Mix de sla, rucola, witlof, paprika samen met 

de olijfolie en azijn.

Brokkel er de oude kaas over en voeg wat 

uitgebakken spekjes toe.

Eet er zuurdesem bij met olie of boter, dan heb 

je een heerlijk lunch.

Esther  M       

Heel Baard gezond!

Voorjaarssalade 
met zevenblad

Bij veel mensen groeit het tot veel 

ongenoegen in de tuin, maar mocht 

U een bofkont zijn waarbij het niet 

tussen de tegels of border groeit, 

dan kun je het vinden in de tuin van 

school, daar staat genoeg voor alle 

Baarders. Vooral de jonge blaadjes zijn 

zeer smaakvol. Ze hebben een smaak 

die lijkt op koriander en peterselie 

en kan ook goed in een stampot met 

spek. Bereid het dan als stamppot 

rauwe andijvie. Een handvol zevenblad 

in een groentesoep is ook erg lekker. 

In dit nummer heb ik gekozen voor 

een salade boordevol vitamientjes 

en hopelijk helpt dat ons gezond te 

blijven.

Ik weet niet hoe het bij de rest van 

de Baarders gaat thuis wat betreft 

koken en bakken in ‘corona’ tijd, 

maar in huize van Denderen is er heel 

wat extra gesnoept en gebakken. Of 

het nou kwam door een soort van 

verveling, of omdat iedereen thuis 

was, maar er was in ieder geval 

genoeg tijd om allerlei recepten uit te 

proberen.

Ter compensatie zal er gezond gegeten 

moeten worden en extra weerstand 

in deze tijd is geen sinecure. Voor 

dit recept kun je het dicht bij huis 

zoeken. Ik heb gekozen voor een 

kruid, wat menig tuinder voor 

onkruid aanziet, namelijk zevenblad. 
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Us bern gean al wiken net nei skoalle. 

Op moandeis meie se koart nei skoal-

le om in list fol wurk en opdrachten 

op te heljen en efkes op ôfstan mei 

juf of master te praten. Dat fine se 

in moai momint… wer efkes kontakt. 

Dernei thús oan it wurk mei digitale 

rekkenopdrachten en oare taken. Foar 

ús bêst wol ris lestich om’t der dochs 

wol in protte feroare is yn it útlizzen 

fan de stof. Sa wurkje ús bern net 

mei staartdelingen mar mei in oare 

technyk… dan moatte wy der wér 

efkes yndûke. Hulde foar skoalle dat 

se dit allegearre sa goed opsetten ha. 

De bern meie juf en 

master maile, appe 

en twa kear yn de 

wike is der kontakt 

fia zoom. Ek ha se in 

moaie fariaasje be-

tocht oan opdrach-

ten. Sa binne we al 

pompoenen oan it 

kweken, is der in herbarium makke en 

meie opdrachten filmt wurde. 

De wekker kin moarns wat letter 

foar de bern mar it giet net allegear 

fansels. Der lizze in protte ferliedingen 

op de loer as mobieltsjes, tablets, 

in trampoline en in hûn dy’t dizze 

tiid super gesellich fynt mei elkenien 

thús. 

Op moandeis gean ik nei myn wurk 

yn Snits, de rest fan de wike wurkje 

ik thús. Dus hjoed bliuwt heit thús 

om de bern te begelieden by harren 

opdrachten. De rest fan de wike is der 

wurk genôch foar him… lokkich giet 

anke en corona In dei út it libben fan 
Baarders yn Coronatiid,  
           moandei 20 april 2020

dat allegeare troch. De âldste hat ûn-

derwiis fia de I-Pad en makket ek sa 

har toetsen. Dy rêdt har foar it grutste 

part self. De earste siifers binne ek al 

binnen.

Middeis is it tiid foar wat ûntspanning 

en we treffe it mei it waar. We kinne 

hearlik bûten wêze.

Ek gean de bern it doarp yn om te 

buortsjen. It moaie fan dizze tiid is 

dat nimmen nei dûnsles, fuotbal, BIS 

of wat oars moat. Dér binne altiid 

buorters om mei te fuotballen, poli-

tie-boef te dwaan of te polstok-

springen. Dat lêste is opnij útfûn. Jûns 

yn alle rêst ite want der hoecht net 

ien fuort foar in fergadering, sport of 

oerlis. En as it meisit dogge we noch 

in spultsje; de kolonisten fan Catan is 

fan solder helle.

Moarn is der ien jierdei… en dat sil in 

rêstige jierdei wurde mei moarns pake 

op besite en middeis pake en beppe.  

Dan spilet Corona wol in rol mar foar 

de rest is dizze tiid foar ús net al te 

dreech. We boffe mar dat we yn sa’n 

moai doarpke wenje wér noch genôch 

romte is om op ôfstan te bliuwen! 

Anke Roorda   M
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Beste lezers van de Baarder Kat, 

Ja ook in deze tijden kunnen we 

best wat vertellen over school. 

Ook bij ons gingen de deuren 

halverwege maart dicht en zijn we 

overgegaan op thuisonderwijs. We 

hebben geprobeerd als school dit zo 

praktisch en zo goed mogelijk op te 

pakken. Met de hulp van kinderen 

en ouders denken we dat dit goed 

gelukt is. 

We vonden het belangrijk om de 

opdrachten naast leerzaam ook leuk 

en gevarieerd te houden. Op school 

werken we ook. Om dan nu alleen 

met werkbladen aan de slag te 

gaan, leek ons niet heel motiverend. 

De eerste week was het voor 

iedereen echt zoeken, de tweede 

week ging het al wat 

gemakkelijker en zo 

hebben we steeds 

beter een weg weten 

te vinden en kwamen 

we bijna in een soort 

routine. 

We hebben via de 

digitale weg zoveel 

mogelijk contact 

gehouden. Want al snel 

konden we merken 

dat het elkaar zien en 

contact hebben heel 

belangrijk is en dat ook hetgeen 

is wat als eerste werd gemist door 

iedereen. Kinderen omschreven het 

als “net niks”. Het is geen vakantie, 

want je bent niet vrij. En het is 

ook geen school, want je ziet je 

klasgenootjes en leerkrachten niet. 

We hebben daarom twee wekelijks 

met de hele groep via Zoom elkaar 

even gesproken en gezien en één 

keer in de week met ouders. Verder 

konden leerlingen appen en bellen 

wanneer ze vragen hadden tijdens 

het werken. 

De kinderen hebben ontzettend 

hun best gedaan en we kregen 

als leerkrachten regelmatig foto’s 

van prachtige werkstukken, 

schrijfopdrachten, creatieve 

producten en filmpjes, te veel om 

op te noemen. Tussendoor hadden 

we naast het “gewone” werk ook 

een paar leuke acties. Zo was er het 

zwaai-en-zaai moment. Alle kinderen 

kregen een pakketje thuis bezorgd 

waarmee ze pompoenen kunnen 

kweken. We zijn benieuwd wie 

binnenkort een mooie grote pompoen 

kan showen. 

De kinderen van de midden- en 

bovenbouw schreven samen een 

krant en verzorgden zo voor elkaar 

een leuk nieuwsblad om te lezen 

tegen eventuele verveling. Er zijn 

dus genoeg leuke dingen gedaan en 

mooie momenten geweest in deze 

tijd, maar wat zijn we blij dat we 11 

mei de deuren weer open mogen 

doen!

Echt contact met de kinderen, het 

lesgeven met interactie in plaats van 

filmpjes op Youtube 

zetten met instructie, 

wat hebben we het 

gemist. We hebben er 

zin in en de kinderen 

ook hebben we 

begrepen! 

De afgelopen periode was nodig. 

Van ouders en kinderen werd veel 

gevraagd. Juf/ meester zijn en 

daarnaast ook nog vader/ moeder 

zijn. En dan ook nog daarnaast 

thuis je eigen werk moeten doen. 

We kunnen het niet vaak genoeg 

zeggen: geweldig gedaan en onze 

complimenten voor iedereen.  Tot 

de zomervakantie gaan wij enorm 

genieten van het lesgeven en het 

weer op school zijn!

Met vriendelijke groet,

Team de Stjelp M

Nieuws van oBS de stjelp
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út Húns en 

Fimme de Jong 

út Wiuwert.

Der waard  al 

wér wiken 

op woansdei 

en op sneon 

oefent foar 

dit stik dat yn 

juny te sjen 

wêzen soe. 

Wol jammer 

want It BerneIepenloftspul bestiet yn 

2020 al wer tritich jier. En om dat te fie-

ren moasten we troch de Raarder Bosk. 

Kinne jim dy útdrukking, “efkes troch 

de Raarder Bosk moatte”? As je earne 

benaud foar binne, gjin sin oan ha, 

as je net doare, koartsein, as je earne 

tsjinoan skytskoarje, dan moat je efkes 

troch de Raarder Bosk!

Dat jildt dus ek foar Hans, dy audysje 

dwaan sil foar it Berneiepenloftspul. 

Syn mem is oesa entûzjast, want dy 

hat yn 1999 ommers sels noch meidien. 

Mar Hans skytskoarret der in bytsje tsji-

noan. En dan dogge se dit jier ek noch 

wat mei mearkes. Sprookjes!

Mar alle goeie ferhalen bínne mearkes. 

Ferhalen dêr't minsken, lykas do en ik, 

troch de Raarder Bosk hinne moatte om 

har doel te berikken. Heksen en boaze 

wolven lizze oeral op de loer… mar der 

bin ek prinsen en moaie famkes mei 

lang hier. En wêr't oan 'e iene kant 

út klearebare earmoed de lêste ko 

ferkocht wurde moat, komt oan 'e oare 

kant it goud út 'e himel.

Ek Hans moat sich in paad troch de 

Raarder Bosk wrakselje, op nei it ferlos-

sende antwurd. 

Troch de Raarder Bosk is basearre op 

de Amearikaanske musical “Into the 

Woods”, dy't al sûnt 1986 oeral yn 'e 

wrâld opfierd wurd en in pear jier lyn 

suksesfol ferfilme is. It is in feestlik 

stik foar in feestlik barren: it tritichste 

Berneiepenloftspul!  Dat dan net dit jier 

mar takom jier spile wurdt. 

M

BIS SPILET 
"TROCH DE RAARDERBOSK"
MAR NET DIT JIER!

En ek it iepenloftspul giet net troch dit jier… mar lokkich 

meie alle bern wér meidwaan foar de útfiering fan takom 

jier. 

Dit jier wiene út Baard Rens Bos en Anna de Roo troch de 

seleksje kaam. Tegearre mei hun klasgenoaten fan De Stjelp 

út Baard; Hester Dieuwke de Boer út Lúns, Fardau Kuiper 
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Natuurlijk heeft de corona pande-

mie ook ons dorp momenteel in zijn 

lugubere greep. Angst, onzekerheid en 

het nog lang niet in zicht zijnde einde. 

Elke keer weer moeten anticiperen op 

“een nieuw normaal”. En dan zitten 

wij godszijdank in een gebied waarvan 

corona amper sprake is. Vooral met 

elkaar zo houden! En dat vergt nu 

eenmaal die maatregelen waarvan van 

ons verwacht wordt eraan te voldoen.

Ach, voor mij verandert er niet zo heel 

veel. Daags vier keer lopen met de 

honden en nog prima mijn bood-

schappen kunnen doen. Opvallend 

daarbij vind ik het begrip respect en 

de vriendelijkheid die men naar elkaar 

uitstraalt. Uitzonderingen daargelaten, 

maar die had je altijd al. Nee mijn 

grootste pijn zit in het amper of niet 

zien van mijn (klein)kinderen. Maar 

ach, als het nooit groter wordt…

Diep respect voor een ieder die in 

deze thuissituatie moet werken en de 

grootste gemene deler daarin moet 

zoeken.

Spil van ons dorp, het café en de 

boppeseal. Cobus, Aggie en Boyd 

hebben er in de jaren dat ze hier zijn 

een florerend bedrijf van gemaakt, 

uitstralend naar ons hele dorp. Meer 

dan door hun Baard op de (menu) 

kaart! Echter dat breekt ze nu min of 

meer noodgedwongen om de handen 

af, vanwege de maatregelen en de 

onmacht om meer te willen, maar niet 

te mogen. 

De Baarder vlag is voor mij symptoma-

tisch voor deze tijd. Ooit fier wappe-

rend en vervolgens als vod verpieterd. 

Tot mijn geluk hangt er sinds kort 

weer een nieuwe. Teken van geloof, 

hoop en vertrouwen. Verder houd ik 

me vast aan het helaas veel te vroeg 

overleden Groninger fenomeen Ede 

Staal.

’t Het nog nooit, nog nooit zo donker 
west of ’t wer altied wel weer licht… 

Aart Kuyt   M

AART en corona Hoe de vlag erbij hangt...
Baarders,

 

Luid zingend en kwetterende vogels, heel 
af en toe onderbroken door het geluid van 
een auto die door het dorp rijdt of een 
trekker in de verte. Zo klinkt Baard nu het 
coronavirus het maatschappelijk leven stil 
heeft gelegd.

Aldus de Leeuwarden courant op 9 april. 

Een reporter van de courant was benieuwd 

wat voor impact corona heeft op het 

dorpse leven. Cobus Prins (plaatselijke 

horeca), Stefan van der Meer ( plaatselijk 

kaatsheld), Jetske Hettinga ( schoolleider 

van de Stjelp) en ondergetekende werden 

geïnterviewd. Conclusie: ‘Het is stil en de 

sjeu is er wat af’. Inmiddels is bekend dat 

de Merke niet door gaat en het palingro-

ken & zomerfair ook niet. Helaas, maar 

de gezondheid komt op de eerste plaats. 

Langzaam lijkt er steeds weer wat meer 

mogelijk te zijn, maar we zullen geduld 

moeten hebben. En eventueel rekening 

houden dat het ook weer, minder kan 

worden. Op het schoolplein overstemt 

het geluid van de kinderen gelukkig weer 

de kwetterende vogels, en er is ook weer 

kaatsen voor de basisschooljeugd, een 

mooi begin.

 

Ook voor het Dorpsbelang was het wennen 

aan de nieuwe corona regels. Vergaderen 

in het dorpsbelangkamer in het dorpshuis 

kon niet meer, wat zijn dan de 

alternatieven? Beeldbellen!, en zo ging ook 

het Dorpsbelang mee in de digitale tijd.

Even wennen, maar het ging best goed. 

We hadden een volle agenda, omdat we 

even de vergaderingen op pauze hadden 

gezet. Naast de vele afgelastingen lopen er 

ook nog zaken gewoon door.

Zo is er een gesprek geweest tussen 

de gemeente Leeuwarden (Wethouder 

Tjeerdema, dorpen coördinator Bram 

Louwerse en Bart van der Scheer ( nieuwe 

dorpen-coördinator vanaf 1 mei) en 

een afvaardiging van Baard, Yge Valk, 

(kerkbestuur), Gerrit Meulenaar (kaats-

club) en Gilbert Valk en Marijn Meijberg 

(beide Dorpsbelang Baard). Belangrijk 

gesprekspunt was de hoogte OZB voor het 

kaatsveld en kaatshokje. Dit is voor veel 

sportverenigingen uit het vroegere Litten-

seradiel een probleem, omdat deze fors 

omhoog is gegaan, na de overgang naar 

de gemeente Leeuwarden. Dit punt zal ook 

de het overleg orgaan “Nij Baarderadiel” 

op de kaart gezet worden. Verder hebben 

we het gehad over het onderhoud en de 

veiligheid in en naar het dorp. Als laatste 

hebben we het nog gehad over het belang 

van dorpsscholen voor de regio. Een goed 

gesprek, met een aantal aanknopingspun-

ten om verder over te praten.

 

Zoals hier al boven gemeld wordt Bart 

van der Scheer onze nieuwe dorpen 

Lees verder >>>

nieuws van          dorpsbelang
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coördinator. Bart is al bekend met 

Baard en heeft vorig jaar op de 

algemene ledenvergadering een 

toelichting gegeven op het nieuwe 

verlichtingsplan voor Baard ( LED-

verlichting en vernieuwen/opknappen 

bestaande lantarenpalen). Bart heeft 

er zin in en we hopen de komende 

tijd prettig met hem samen te werken. 

We hebben Bram Louwerse bedankt 

voor de prettige samenwerking van de 

afgelopen jaren.

 

Normaal gesproken zouden we nu 

druk zijn met het organiseren met de 

halfjaar bijeenkomst, maar die gaat 

vanwege Corona ook niet door. Als 

alternatief zullen we wel via mail en/

of telefoon input vragen, die we als 

Dorpsbelang mee kunnen nemen.

In het vorige stukje van Dorpsbelang 

stond nog een oproep voor een (her-

haling)cursus voor het gebruik van de 

AED, deze gaat ook niet door, en zal in 

het najaar weer gepland worden.

 

Tot slot, doe voorzichtig en blijf ge-

zond.

 

Met vriendelijk groet,

Marijn Meijberg
Namens Dorpsbelang Baard  M

In de bijna 32 jaar dat wij een 

huisartsenpraktijk in Baard hebben 

is een crisis als deze nog nooit 

voorgekomen, en in de bijna 40 

jaar dat mijn man huisarts is, heb-

ben we dit nog nooit meegemaakt.

Ook niet in de tropen, waar we wel 

politieke malaise hebben meege-

maakt, twee staatsgrepen en toen 

een bancaire crisis, maar iets in-

grijpends als deze pandemie niet!

Wat er achter de voordeur van 

de praktijk gebeurt is interessant 

genoeg voor de ‘nieuws-uit-de-

praktijk’ rubriek!

Allereerst hopen we dat u dit in 

goede gezondheid leest! 

U zou wat snotterig kunnen zijn of 

wat vaker niezen of misschien ook 

gewoon de voorjaars blues kunnen 

hebben; de pollen van de berk (en 

andere bomen) zijn momenteel 

actief en die kunnen jeukende 

ogen geven en allergische klachten 

oproepen. Denk nu niet direct aan 

Corona..

Wat de corona besmetting betreft 

gaat het echt om koorts en pijn 

in de keel en een toenemende 

benauwdheid met hoesten. Wat de 

precieze verschijnselen zijn heeft 

u allemaal al lang kunnen lezen.

Ook start de Covid-19 infectie soms 

met buikklachten en diarrhee. 

En lang niet iedereen krijgt het in 

die hevige mate, dat opname in het 

ziekenhuis noodzakelijk is.

Ook onze praktijk heeft maatregelen 

genomen om de patiëntenstromen 

aan te kunnen of te scheiden en de 

deur van de praktijk is zelfs op slot. 

Even aanbellen en dan kan de patiënt 

(zonder luchtwegklachten) binnen ko-

men. Bij voorkeur echter telefonisch 

contact opnemen; als er beoordeeld 

moet worden of er luchtwegklachten 

zijn bij koorts dan wordt er in overleg 

met de huisarts een visite door een 

dokter afgelegd in beschermende 

kleding.

Ook kunnen patiënten met luchtweg-

klachten naar de locatie in Mantgum  

komen en in de auto  blijven zitten 

tot de huisarts de patiënt binnen 

roept. Er zijn dan geen andere 

patiënten binnen, zo houden we de 

patiëntenstroom gescheiden. U moet 

dan wel een afspraak hebben!

Het bloed prikken in Winsum is tot 

nader orde opgeschort. We willen 

niet meer dan twee patiënten in de 

wachtkamer hebben en dit is niet 

haalbaar bij het bloedprikken. Het 

spoed lab bevindt zich in Franeker 

aan het Want, iedere dag van 8:00 tot 

10:00 uur of in Leeuwarden naast het 

MCL in het Ronald Mac Donald huis.

Het afhalen van de medicijnen vindt 

plaats tussen 16:00 en 17:00 uur. 

Een assistente reikt bij de voordeur 

de bestelling aan. De mensen staan 

in een rij met in achtneming van de 

1,5 meter afstand. Zo stonden er al 

rijen tot aan de weg. Als een eigen 

bijdrage nodig is zit een rekening in 

het zakje. Bezorgen van medicijnen 

is op vrijdag, onze vaste bezorgers  

Wierenga en van der Kooi zijn even 

gestopt.   Op verzoek kunnen ook op 

een andere dag medicijnen aan huis 

bezorgd worden.

De schaarste aan middelen- niet 

alleen de persoonlijke beschermings-

middelen- maar de geneesmiddelen is 

een volgend probleem waar we mee 

te maken gaan krijgen. Helaas zijn 

alle fabrikanten van geneesmiddelen 

in de afgelopen jaren verplaatst naar 

de zg. ‘lage lonen landen’, China, 

India zijn hiervan de grootste. Het in-

koopbeleid is sinds de marktwerking 

Vervolg Dorpsbelang Maart-april-mei 2020:

Uw huisartsen praktijk in Corona tijd

Lees verder >>>
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in de zorg gericht op de laagste prijs 

voor geneesmiddelen; dus staat de 

Nederlandse zorg achteraan in de rij 

bij de aanschaf van hulp- en genees-

middelen. Dit verklaart het tekort aan 

mondkapjes, schorten, handschoenen, 

slaapmiddelen, beademingsappara-

tuur enz. Overal zijn initiatieven om  

MONDKAPJES ZELF te MAKEN, het helpt 

altijd een beetje.

Als een patiënt in de praktijk op het 

spreekuur komt is het soms raad-

zaam om een mondkapje te dragen 

en staat er alcohol om de handen te 

ontsmetten. Uiteraard schudden we 

geen handen. Het virus verspreidt zich 

via druppeltjes, maar valt na zo’n 60 

cm naar beneden, het blijft dus niet 

‘in de lucht’ hangen. Daarom zijn 

de voorschriften van 1,5 m en het 

reinigen van de handen zo belangrijk. 

Evenals het laten doorwaaien van de 

praktijk om het uur; en contact opper-

vlakken en deurklinken worden om de 

twee uur met alcohol schoongemaakt.

Er is dus meer telefonisch besproken 

afgelopen weken, ook door de prak-

tijkondersteuners. 

Het kan zijn dat iemand die onver-

wacht toch aan de balie langskomt, 

onverrichterzake weggestuurd wordt. 

Misschien wel vervelend maar nu 

even een noodzakelijke maatregel.

Wanneer u serieuze andere klachten 

heeft dan corona gerelateerde klach-

ten TOCH de praktijk bellen. We willen 

niet een stuwmeer aan achterstallig 

onderhoud opbouwen; de zorg voor al 

onze patiënten staat bij ons hoog in 

het vaandel.

Op de praktijk was er veel overleg en 

instructie naar het personeel toe. Dit 

is nu wat minder omdat de besmet-

tingsgraad afgenomen is.

In het noorden van NL zijn we op 

tijd begonnen de maatregelen van 

de overheid uit te voeren, misschien 

heeft dat ertoe geleid dat er in ver-

houding minder besmettingshaarden 

zijn. Dat is meer geluk dan wijsheid, 

al valt het wel op dat men hier heel 

gedisciplineerd is. En uiteraard be-

schikken we hier over ruimte.

Met de andere praktijken in de 

huisartsengroep is er veel overleg 

geweest.

Ook zijn er videovergaderingen 

of webinars, waarbij de laatste 

ontwikkelingen besproken worden.

Het virus is zo nieuw dat er heel 

weinig over bekend is. Gelukkig zijn 

er in onze praktijken vooralsnog 

voldoende beschermings materialen.  

Van alle kanten werden mondkapjes 

aangeboden, heel bijzonder dat 

iedereen zo meeleeft!

Hulde ook aan ons personeel die 

zich geweldig inzet; zij moeten deze 

periode inzetbaar blijven.

Natuurlijk wel hun vakanties 

opnemen, maar niet te ver weg gaan!

Nu de samenleving vrijwel tot 

stilstand komt en we pas op de 

plaats moeten maken, komen we 

met zijn allen een heel eind in de 

bestrijding van deze virusinfectie. 

Hopelijk resulteert dit snel in 

versoepeling van de maatregelen, 

zodat de scholen en hopelijk de 

horeca voorzichtig weer open kunnen 

gaan. Dit zal niet helemaal zonder 

beschermingsmiddelen kunnen, de 

mondkapjes blijven noodzakelijk voor 

een afstand binnen de 1,5 meter. Een 

zelfgemaakt kapje kan al een goede 

aanzet geven in bescherming van 

uzelf of een ander. Wat de openbare 

ruimte betreft heeft het dragen van 

een kapje geen zin, tenzij u weer 

binnen de grens van 1,5 m komt.

Verdere ontwikkelingen: In de praktijk 

in Mantgum is er een extra kamer 

gemaakt waar de doktersassistenten 

administratieve werkzaamheden kun-

nen doen, de dokters kunnen bijstaan 

en de telefoon kunnen opnemen. Het 

idee is dat de telefonische druk ver-

deeld kan worden over beide locaties. 

Voor het personeel in Mantgum is het 

plaatsje ingericht met wat tuinmeu-

belen, zodat zij buiten kunnen zitten 

tussen de middag.

Nu maar hopen dat er betere tijden 

aanbreken en we alle ruimte weer 

kunnen benutten!

Deze tekst is in de afgelopen weken 

geschreven; nu de lock down zijn 

langste tijd gehad heeft kijken we  

vooruit en proberen we de gang van 

zaken weer op te pakken. Volgt u 

vooral de website om te kijken waar 

we staan. Tot een volgend bericht!

Vanuit het doktershuis,

Aukje Bergwerff  M

Vervolg 

huisartsenpraktijk
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Van Grieneko zou je geen onderwerp 

over koken verwachten! Maar het pas 

uitgekomen boek van de kok Pierre 

Wind geeft een reeks tips hoe je ook 

bij het eten bereiden stevig op het 

energieverbruik kunt besparen. Niet 

alleen dat, maar ook vele tips over 

verduurzaming van je dagelijkse eten.

Een flink hoofdstuk gaat over be-

sparing op energie tijdens het koken 

en daarbij ook nog met veel minder 

verlies van smaak. Met bijv. de Kook-

stop-methode bespaar je meer dan de 

helft op je energietoevoer! Het is de 

moderne variant van de ‘hooikist’!

Wat houdt die Kookstop-methode in:

• Kook altijd met de deksel erop.

• Kook met niet meer water dan 2 cm. 

boven het te koken product waarbij 

een pan met een grotere diameter 

bij dezelfde hoeveelheid te koken 

product veel minder energie kost 

(tot 30%).

• Kook zo mogelijk in kleinere delen. 

Aardappels bijv. in 4 of 6 partjes

• Verwarm totdat het kookt, zet gas of 

stroom uit en laat het dan staan tot 

het gewenste resultaat. Steeds met 

de deksel erop. In zijn boek staan 

tabellen per product. Ook dit lever 

tot 30% energiewinst op!

• Kook niet op maximale capaciteit! 

Op 3/4 van de capaciteit duurt het 

wat langer maar je bespaart zeker 

25% op energie.

Een paar voorbeelden: (altijd deksel 

erop!)

Aardappels in partjes: na aan de 

kook brengen, gas/stroom uit en 

ongeveer 15 minuten  laten staan; 

geeft ook meer smaak.

Eieren: zacht: na koken 4 min., 

halfzacht: na koken 6 min., hard: na 

koken 8 min.

In het boek staan vele voorbeelden!!!

Ga het eens proberen: bij ons thuis 

hebben we het ingevoerd, met enige 

aarzeling, maar we zijn om!!

Andere duurzame  zaken:

• Lokale warmtenetten onder kaats-/

schaatsvelden of uit vaarten: een 

werkgroep met deelnemers van 8 

regio’s/lokale energiecoöperaties in 

Friesland is gestart om kennis te 

verzamelen, te delen en plannen 

te formuleren om nog dit jaar aan 

de slag te kunnen. Klaas Spanjer en 

Ook in deze tijd zit Grieneko niet stil 
De Eco-keuken van Wind:

Jelte Pars maken deel uit van de werk-

groep.

• Het derde collectieve zonnedak (Grie-

neko 3, Britswert): heel vervelend dat 

Liander ondanks een heldere overeen-

komst geen aansluiting kan/wil rea-

liseren binnen de gestelde wettelijke 

termijn van 18 weken. Het is nu zelfs 

zo dat Grieneko twee procedures is 

gestart bij de Autoriteit Consument en 

Markt en bij de Geschillencommissie 

energie. Helaas vergen die procedures 

veel tijd voordat men tot een uitspraak 

komt. Zie Friesch Dagblad van 13 mei 

(zie ook onze website www.grieneko.

frl).

• Project duurzame woningen: zodra 

Corona dat weer toelaat pakken we dit 

project weer vol energie op. We krijgen 

aanzienlijke subsidies om dat te facili-

teren. U doet toch ook mee?

• Onze energiemaatschappij Energie 

VanOns: steeds meer huishoudens en 

bedrijven nemen energie af van Ener-

gie VanOns: supergroen, lokaal/regio-

naal opgewekt en qua prijs iets lager 

dan of gelijk aan andere energiemaat-

schappijen voor echt groene stroom in 

Nederland geproduceerd!

Wijs Corona de deur, blijf gezond en 

optimistisch!

Met groet, 

het bestuur van Grieneko M
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NLdoet is de landelijke actie van het 

Oranjefonds waarbij vrijwilligers elk 

jaar de handen uit de mouwen steken. 

Het Oranjefonds ondersteunt deze ini-

tiatieven door subsidie beschikbaar te 

stellen. De actie stond op de kalender 

voor 13 en 14 maart j.l. Ook Dorps-

belang had op 13 maart een aantal 

klussen gepland op het Dekemalandje. 

Er was al een oproep voor vrijwilligers 

de deur uit en er waren al bepaalde 

zaken ingekocht. Maar een dag van te 

voren gooiden de landelijke richtlijnen 

omtrent het coronavirus roet in het 

eten. We moesten de actie jammer 

genoeg  afblazen. 

Gelukkig werd er ondertussen thuis in 

bakjes gezaaid en werden er plantjes 

van zonnebloemen en cosmea opge-

kweekt. Eind april werd het tijd om ze 

in de grond te zetten. Met een groepje 

nieuws van de groencommissie
zijn we, op gepaste afstand, aan het 

werk geweest. 

Het landje wordt, wat vorig jaar 

ook al duidelijk was, geplaagd door 

distelgroei. Dus naast het in de grond 

zetten van de kleine plantjes zijn er 

ook een flink aantal distels verwijderd. 

Voor de verdere werkzaamheden die 

op de planning stonden, hopen we op 

een ander moment weer een beroep 

te kunnen doen op vrijwilligers!

We hopen dat er in de loop van de 

zomer een mooi bloemenveld zal 

ontstaan!

Namens de groencommissie,

Els van der Wal M

vrijwilligers gaan 
           de strijd aan met distels
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En zo haalden we weer eens de krant...
(LC 9-4 jl)



Baar data

Katertje

Zon. 21 jun. 09.30 u
Dienst door ds. 
J.Hilverda

Kerkenraad 
v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Zat. 11 juli Weekend
De oudpapiercontainer 
staat er weer

Ver. van Dorpsbelang
Parkeerplaats bij de 
brug

Zat. 18 juli onder voorbeh. KNKB wedstrijd 50+ Keatsferiening Baerd Kaatsveld

Zon. 26 juli 09.30 u
Dienst door ds. 
J.v.d.Velden

Kerkenraad 
v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Baard

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

Zon. 23 aug. 09.30 u
Dienst door ds. 
J.v.d.Velden

Kerkenraad 
v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Zat. 19 sept. Weekend
De oudpapiercontainer 
staat er weer

Ver. van Dorpsbelang
Parkeerplaats bij de 
brug

Zat. 14 nov. onder voorbeh.
“Baarder Corona 
Bevrijdingsfeestje”

Merkecommissie Bovenzaal Dorpshuis?


