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By it trochnimmen fan de kopij foar 
de Baarder Kat is it moai om te sjen 
dat der dochs wer in protte bard is 
de ôfrûne tiid. De measte aktifyteiten 
binne wer oppakt en oanpast oan de 
nije rigels. It wakkert de kreatifiteit 
oan en boppe al ha minsken wer 
sin om der wat fan te meitsjen yn 
oanpaste foarm, Sa fytsten nei de 
simmerfakaansje alle bern wér nei 
skoalle en pakten se it sporten op. 
De measte minsken sil wol in modus 
fûn ha weryn se har wurk dwaan 
kinne en we ha fansels in prachtige 
simmer hân weryn we lekker en 
foar myn gefoel feilich bûten wêze 
koenen. We wachtsje ôf wat de hjerst 
ús bringt mar yn dizze Kat stean yn 
elk gefal in pear moaie saken foar 
it neijier. Bygelyks it oars as oars 
programma fan de merkekommisje 
op snein 4 oktober en de âlder-bern 
keatspartij op 26 septimber. Is it 

jim ek opfallen dat it keatspaleis 
in nije namme hat? Mear deroer yn 
dizze Kat. Us skoalle stiet ek net stil, 
sterker noch se is folop yn beweging. 
Mei nije learlingen út Easterlittens 
en oare doarpen kin foarsichtich fan 
in lytse groei praat wurde. Ek it plan 
om fan De Stjelp in Regioskoalle te 
meitsjen is in moaie ûntwikkeling 
foar ús doarp. Mear deroer yn it 
stikje fan skoalle. Dit kear ek in nije 
rubriek: Baard Binnenste Buiten. Tina 
en Anke ha de ôftrap dyn. Ik woe 
foarstelle dat doarpsgenoaten fan de 
Tongerwei de folgende kear foar hun 
rekken nimme. In moaie wize om op 
feilige ôfstân wat te dielen.
Ik winskje jim in protte lêsnocht ta 
en dat elk mar sûn bliuwe mei!
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De Storm is 

al weer het 

17e boek van 

Jens Christian 

Grøndahl dat 

bij uitgeverij 

Meulenhoff is 

verschenen.

De zestiger 

Adam Huus — de 

ik-persoon — is 

een schrijver die 

al enige jaren 

niets meer uit 

zijn pen krijgt. Zijn (tweede) vrouw 

is de 55-jarige Harriët met wie hij 

op een dag dat Denemarken wordt 

geteisterd door een heftige storm, 

op weg is naar Jutland. Harriët heeft 

- op het punt dat ze een ultieme 

promotie zou gaan maken - haar 

baan opgezegd met de bedoeling 

om voor haar dementerende vader 

Helge te gaan zorgen. Ze wil niet 

dat hij naar een verpleeghuis gaat.

Op de veerboot ontvangt Adam 

een alarmerend telefoontje dat 

Rebecca, de dochter uit zijn eerste 

huwelijk met een angstpsychose 

op het vliegveld van Belgrado zit 

en onderweg is naar Kopenhagen. 

Als Adam zijn vrouw heeft afgezet 

bij het huis van haar vader rijdt 

hij door de zware storm terug in 

de hoop nog op tijd te zijn om 

Rebecca, die hij al vijf jaar niet 

gezien heeft, op te vangen.

Adam heeft het gevoel dat ook de 

relaties met de mensen om wie hij 

geeft in zwaar weer verkeren.

Hij vindt de beslissing van Harriët 

moeilijk te accepteren ("Je vader 

herkent je toch niet"). Zijn dochter 

Rebecca is verslaafd geraakt aan 

drugs en schiet stuurloos door het 

leven. Dat rekent Adam zichzelf 

aan want door de scheiding heeft 

"hij haar verlaten". Met Peter, zijn 

zoon uit het huwelijk met Harriët 

probeert hij een goed contact te 

hebben ("zoals vroeger") maar 

dat lukt ook al niet echt goed. En 

dan is er nog zijn bij de vrouwen 

populaire uitgever Eskild die een 

tijd geleden gedwongen ontslag 

heeft genomen omdat hij de jonge 

schrijfster Gudrun seksueel had 

lastiggevallen. Adam worstelt met 

de vraag of hij wel met Eskild 

De STORM    van Jens Christian Grøndahl 
Grøndahl schrijft weer prachtig over familiebanden en  actuele thema’s

contact wil zoeken; hij heeft hem immers 

altijd als een vriend gezien.

Op een feestje van de uitgeverij laat 

Adam zich verleiden om het (na zijn 

eigen ervaring tijdens het samenwerken 

met Gudrun) voor Eskild op te nemen. 

Het wordt een heuse MeToo affaire die 

een storm van reacties teweeg brengt in 

kranten en op sociale media. 

De Storm is geschreven vanuit de 

eerste persoon en daardoor neemt de 

hoofdpersoon je mee in zijn successen, 

zijn mislukkingen en zijn twijfel.

Grøndahl schrijft helder en pakkend. Zo 

zet hij zijn schoondochter Clare feilloos 

neer met de zin: "Mijn schoondochter was 

van top tot teen de getrimde, op maat 

gemaakte perfectie en als ik in haar buurt 

was, kreeg ik altijd het gevoel dat ik over 

de uiterste verkoopdatum was".

De schrijver slaagt erin het verhaal 

te verweven met mooie filosofische 

gedachten over scheiden, liefde, 

eenzaamheid, vriendschap en ouder 

worden.

Adam komt tot het besef dat hij zich 

gemakkelijk in zichzelf terugtrekt, dat hij 

eigenlijk geen andere mensen nodig heeft, 

dat hij in zichzelf kan verdwijnen... maar 

tegelijkertijd, dat hij op die momenten ook 

afwezig is voor anderen en dat hij "Harriët 

talloze malen had gekwetst met zijn 

afwezige onattentheid".

Uiteindelijk gaat de storm liggen...

Anneke Tonnon   

Leestip
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Het is misschien een afgezaagd onderwerp 

maar door het coronavirus hebben wij 

besloten om nog niet te starten met het 

klaverjassen, dit wordt op een later tijdstip 

bekeken. We hebben ook contact gehad met 

café Baard en ook zij zijn het eens met het 

klaverjas bestuur.

Wij hebben gemeend dat wij op dit moment 

geen verantwoording kunnen nemen voor 

het organiseren van deze kaartavonden.

Wij zullen op een later tijdstip bepalen wan-

neer we gaan klaverjassen, dit zal uiteraard 

pas gebeuren als we veilig kunnen kaarten. 

Ons klaverjasclubje is een gezelligheid club-

je en dat houdt in dat we ook gezellig aan 

de bar willen hangen.

Als het weer mogelijk is om te klaverjas-

sen dan zullen wij de mensen die bij ons 

bekend zijn, een email sturen wanneer we 

weer van start gaan.

Wij hopen dat jullie in deze rare tijd toch 

nog iets van een leuke vakantie hebben 

gehad.

Het klaverjasbestuur,
Ger en Yge  

Hallo klaverjassers! Nieuw in baard:

Van de brugcommissie €n bedankt! studeerbaard
Hallo Baarders,

Hier nog een laatste update van de brug-

commissie. Het meeste is al geschreven 

in de nieuwsbrief van juli 2020 van de 

provincie fryslân maar voor de baarders die 

de nieuwsbrief niet meer hebben een kleine 

opfrisser.

Juli 2020-september 2020
Voorbereidende werkzaamheden. (Deze zijn 

al begonnen. Oude bekabeling verwijderen)

Oktober 2020 - april 2021
Vervanging van de brug. (Geen auto's, land-

bouwverkeer en bussen mogelijk tijdens de 

uitvoering van de werkzaamheden rondom 

de brug. Er komt een tijdelijke brug voor 

voetgangers en fietsers in het verlengde van 

de Mounewei.)

April 2021
De brug is klaar voor gebruik.

Bij de parkeerplaats bij de brug zullen 2 

containers geplaatst worden voor opslag van 

materiaal voor de brug.

De containers worden geplaatst op de grond 

van de kerk, dus niet op de parkeerplaats 

zelf, totdat alle werkzaamheden zijn beëin-

digd. Dan worden ze weer weggehaald.

Meer informatie kunt u vinden op de site: 

www.fryslan.frl/brugbaard vanaf september 

kunt u de site bezoeken om op de hoogte 

te blijven.

De brugcommissie, Jan, Arie, Ger       

Vorig schooljaar ben ik geslaagd voor 

mavo. Ik zat op het Piter Jelles De Dyk 

in Leeuwarden. Door het gedoe met 

corona heb ik geen examens moe-

ten doen, wat voor mij een voordeel 

was omdat ik hierdoor het jaar vrij 

makkelijk gehaald heb. Nu doe ik de 

opleiding zelfstandig werkend kok op 

het Friesland College (ook in Leeuwar-

den). Deze opleiding duurt 3 jaar en ik 

zit nu in het 1e jaar. 

Reinder Dijkstra 

Wy wolle elkenien bedanke dy't in 

bydrage jûn hat oan de KWF kollekte 

(yn de bus of digitaal)!

Jenny Pekel en Anke Roorda   

Szabina, Johannes en Sverre Oane de Groot
Faldenserwei 17
8834 XH BaardFoar besite graach efkes skilje 06 50595755

20ste fan de 
Rispmoanne 2020

yn
Hoera!

suske

Dyn hantsje yn dat fan my,
sa rinne wy hân yn hân.

As broer en sus,
in izersterke bân.

Ik bin alwer wat grutter
en do bist noch sa lyts.
Do bist myn leave suske
in freontsje foar altyd.

SmSmSmSm44OereOere12:19 GramGram
1760

Sanne Richtje

Sanne 
Richtje 

de Groot

Het geboortekaartje van Sanne Richtje de Groot
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Een nieuwe rubriek in de Baarder 

Kat; Baard BinnensteBuiten. Hierin 

kan een ieder vertellen over een 

onderwerp/voorwerp bij hem/

haar thuis, hetzij iets bijzonders 

binnenshuis of buitenshuis. Het mag 

van alles zijn, misschien heb je een 

meubelstuk waar je aan gehecht 

bent en waar een verhaal aan zit. 

Of een bijzondere boom of plant in 

je tuin. Mocht je iets hebben stuur 

dan jouw verhaal met eventueel een 

foto naar debaarderkat@gmail.com 

Sinds januari van dit jaar hangt er bij ons een (voor ons) 

bijzonder schilderij aan de muur. Het is geschilderd door 

Hendrik Elings. Sinds september 2010 woont en werkt 

Hendrik Elings in een authentiek stelpboerderijtje midden 

op het Bildtse land. Dit bijzondere landschap, vlakbij de 

zeedijk, vormt de inspiratiebron en het onderwerp voor 

veel van zijn schilderijen. 

Hendrik is een vroegere kaatsmaat van Rein. Oktober 

vorig jaar overleed de heit van Rein. Hij was een enorm 

een bijzonder schilderij

kaatsliefhebber net als Rein, maar 

ook was hij groot fan van de Wiko’s. 

Vooral het lied “Tusken Fliet en Swarte 

Haan” vond hij prachtig en maakte 

daarop graag een dansje met zijn 

vrouw. De Wiko’s speelden ook vaak 

in de feesttenten bij de kaatspartijen. 

Het schilderij dat bij ons thuis hangt is 

geïnspireerd op de prachtige luchten 

boven het Wad, gezien vanaf de zeedijk 

tussen het Fliet en Swarte Haan”. 

Rein is opgegroeid in Wijnaldum en 

Midlum en was zelf vaak op de zeedijk 

te vinden, en dat maakt het cirkeltje 

weer rond en genieten we thuis van de 

prachtige luchten boven het Wad.

Tina   

baard
binnenste
buten

baard
binnenste
buten
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Ik wol der noch net te folle by stil 

stean… mar de simmer is foarby 

en de hjerst komt deroan. In blik 

nei bûten lit sjen dat yn ús hof de 

takken trochhingje fan de appels en 

de parren. It wie in waarme, droege 

simmer mar blykber goed te dwaan 

foar de fruitbeammen. 

Mar de hjerst bringt in protte moais. 

Neist fruit, pompoenen en kastanjes 

ek it prachtige ferkleuren fan it bled 

fan de  goudesk. We ha der twa op it 

hiem stean. De tûken binne grillich 

en de bledsjes binne as fearkes. Yn 

de hjerst docht er syn namme ear 

oan. It blêd kleurt goud en is fan 

fieren te sjen. As ik by Wammert riid 

sjoch ik se al stean. Prachtich!

A.R.   

baard
binnenste
buten

baard
binnenste
buten

Prachtich!

Aan onze trouwe lezers,

Na een mooie zomer maken we ons 

op voor een spannende herfst. Gaat ie 

komen of niet, de tweede golf? Begin 

augustus begonnen de cijfers weer 

aan te geven dat het aantal besmet-

tingen aan het stijgen was, natuur-

lijk ook vanwege de vele testen, de 

verplaatsingen (iedereen op vakantie) 

maar ook de vele feesten die her en 

der gegeven werden. Ook wij zouden 

een tuinfeest geven voor onze jongste 

dochter, maar anderhalve week voor 

de tijd hebben we toch maar besloten 

om het feest uit te stellen. Tot grote 

teleurstelling van het jonge stel! Maar 

verstand won het van de emotie, we 

zagen de kop al in de krant: Bron- en 

Contactonderzoek hebben uitgewezen 

dat bij de huisarts in Baard covid-19 

besmettingen hebben plaatsgevon-

den…..Het devies blijft: houdt afstand, 

alleen bij klachten je laten testen en 

neem de hygiëne in acht! Het blijkt 

dat door het vele handenwassen 

gewone zomerinfecties achterwege 

blijven!! Dat is weer een meevaller 

moet u maar denken.

In de praktijk hadden we 

opnieuw een jubileum. 

Deze maand augustus was 

Tineke Visser 12 ∞ jaar in 

onze praktijk werkzaam. 

Tineke Visser-de Beer begon 

in februari 2008 nog op de 

Dekemawei 7 in Baard als 

tweede apothekersassistente, naast 

Jantsje was zij verantwoordelijk voor 

de receptenverwerking. Vorig jaar 

hebben we Janneke Hoekstra en nu 

Tineke in de bloemetjes gezet.

Voor diegene die het nog niet weten: 

al gauw bleek dat we de praktijkruim-

te uitgroeiden in Baard, hoe gezellig 

(en efficiënt) het ook was om alles op 

één plek te hebben. Het pand in Win-

sum was al in gebruik door de praktijk 

en we besloten daarheen te verhui-

zen met de apotheek. Er volgde eind 

2008 een verbouwing en in januari 

2009 openden we de deuren van de 

apotheek aan de Skans 4 in Winsum. 

Voor alle partijen een win-win situatie. 

Later nog is de praktijk uitgebreid met 

de locatie in Mantgum. Maar nu terug 

naar 2020!

Ik begon mijn stukje over de herfst, 

die al in september begint volgens 

de meteorologische kalender; de 

afgelopen week was het al zover, met 

de stormen die over ons land raas-

den. In het Caraïbische gebied- waar 

Nieuws uit de 
huisartsen-
praktijk 
van Bergwerff

lees verder >>
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Bergwerff junior dokter is-  volgen wij 

de weerberichten ook met interes-

se, want van augustus tot en met 

november is daar het orkaanseizoen. 

Al tweemaal deze maand hebben de 

inwoners van Saba hun huis orkaan-

proof moeten afsluiten, maar gelukkig 

gingen de ergste windstoten aan 

het eiland voorbij en bleef het bij 

hevige regenbuien. Toch ieder keer 

weer spannend hoe het eiland zo’n 

tropische storm doorstaat; één van de 

dokters verblijft dan die nacht in het 

plaatselijke ziekenhuis om eventuele 

spoedpatiënten op te kunnen vangen. 

Vanwege Covid-19 kunnen de mensen 

het eiland niet af, op Sint Maarten zijn 

nog steeds nieuwe uitbraken. En al 

het vliegverkeer gáát over St.Maarten.

In de herfst worden traditiegetrouw 

de griepvaccinaties gegeven; dit jaar 

komen daar nog pneumokokken-

vaccinaties bij. U zult binnenkort 

hierover bericht ontvangen van de 

praktijk. Beide vaccinaties worden 

op dezelfde dag gegeven, maar in 

verschillende (boven)armen. De gratis 

pneumokokken prik is voor ouderen 

die tussen 1941 en 1947 geboren zijn: 

de prik geeft extra bescherming tegen 

longontsteking. In tegenstelling tot 

griep (influenza) is de pneumokok 

een bacterie, die wij allemaal bij ons 

dragen, zonder er ziek van te worden. 

Bij verminderde weerstand kan de 

pneumokok toeslaan en kunt u er 

ernstig ziek van worden. Om dit te 

voorkomen dient dus deze vaccinatie.

De organisatie van de griepprik is 

anders dan in voorgaande jaren van-

wege het corona virus. Wanneer u in 

aanmerking komt voor de griepvacci-

natie  wordt u door de praktijk uitge-

nodigd op een datum, bepaald tijdstip 

en locatie. Dat kan in Winsum zijn 

(in de Helling) of in Mantgum (in de 

praktijk aldaar). Komt u alstublieft op 

de aangegeven tijd, en ook is er het 

verzoek om een mondkapje te dragen 

in verband met het Covid-19 virus. 

Verder wordt u vriendelijk verzocht 

zich aan de covid richtlijnen te hou-

den, met name de 1,5 meter afstand. 

In de brief die u zult ontvangen staan 

de richtlijnen voor deze vaccinatie bij-

eenkomst uitgebreid vermeld. Neemt 

u er goede notie van!

Wanneer u geen griepvaccinatie eer-

der heeft gekregen  en u wilt er wel 

voor in aanmerking komen neemt u 

dan contact op met de praktijk. U belt 

of mailt met de doktersassistente om 

dit te regelen, niet met de apotheek. 

Ook wanneer de voorgestelde datum 

u niet schikt: neem per e-mail contact 

op met de praktijk voor een nieuwe 

vaccinatie datum.

Tevens vragen wij u de oproep mee 

te nemen bij de vaccinatie, er staat 

namelijk een barcode op die wij moe-

ten gebruiken. Dus NIET VERGETEN de 

oproep mee te nemen.

Nog even wat nieuws op het persoonlijke vlak: 

Dokter Ringnalda zal in het najaar met zwanger-

schapsverlof gaan. Wij wensen haar een paar 

mooie laatste weken toe en een voorspoedige 

bevalling. Voor haar in de plaats zal een vervan-

ger komen.

Naast onze ‘eigen dokter’ zijn dokter Elske de 

Wolff en dokter Joep Bontemps werkzaam in 

onze praktijk. Verder begint er in september een 

Praktijkondersteuner GGZ voor jeugdige patiën-

ten.   

Mijn stukje wil ik graag besluiten met de wens 

dat u allen gezond blijft en de herfststormen 

goed zult doorstaan. 

Tot een volgend keer,

Aukje Bergwerff- de Boer  

De afgelopen maanden heeft COVID-19 het ‘openbare leven’ 

in Baard behoorlijk plat gelegd.

Geen Merke, geen Zomerfair/palingroken, geen tussenbij-

eenkomst Dorpsbelang, geen kaatsen, etc. etc.

Jammer voor deze leuke activiteiten die belangrijk zijn voor 

de meanskip van ons dorp, maar gezondheid gaat voor. 

Voor ons als Dorpsbelang bestuur was het ook schakelen. 

Vergaderen via videobellen in plaats van de vergaderen in 

het dorpshuis.

 

Gelukkig kan er, mits er aan de kabinetsmaatregelen wordt 

voldaan, ook steeds weer meer. Zo zijn de eerste kaatswed-

strijden er al weer geweest en is café Baard ook weer open.

Als Dorpsbelang zijn we ook weer voor het eerst bij elkaar 

gekomen (op gepaste 1,5 meter afstand).

Op het schoolplein klinkt weer het geluid van kinderen. 

Baard krijgt weer langzaam wat kleur op de kin.

 

Wat speelt er bij Dorpsbelang Baard:
We zijn samen met de kaatsvereniging, ijsvereniging, kerk-

bestuur aan het kijken hoe het sportveld (‘de kamp’) en 

Baard krijgt 
weer lang-
zaam kleur 
op de kin
Bericht van 
dorpsbelang
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haar functie voor het dorp, duurzaam 

kunnen beheren. Zo kunnen we het 

sportveld blijven gebruiken en behou-

den op de manier die voor het dorp 

het beste is. 

 

Een ander project wat weldra zal 

starten is de bouw aan de nieuwe 

brug. Hierover is door de provincie 

een bulletin verspreid. Er zijn bij de 

provincie veel reacties hierover binnen 

gekomen. Mooi, dat deze zo goed 

gelezen wordt. 

Er zijn echter ook nog een paar on-

duidelijkheden waarover wij graag in 

gesprek komen met de provincie, met 

name over de situatie rondom het 

parkeerterrein. Het is een logistieke 

puzzel en het zal ook even overlast 

geven, maar dan hebben we straks 

weer een mooie brug.

 

Een ander positief geluid komt van 

de basisschool de Stjelp. Er wordt ge-

werkt aan een regioschool met locatie 

Baard. Dit is een mooie ontwikkeling 

voor Baard en haar omgeving. 

 

We zijn als Dorpsbelang ook aan 

het nadenken, hoe we de algemene 

ledenvergadering kunnen vormgeven 

in Corona-tijd. We zijn er nog niet over 

uit, maar hopen wel een oplossing te 

vinden zodanig dat iedereen die wil 

deelnemen dat ook kan.

Zodra wij hier meer over weten, zullen 

we dit communiceren. 

 

Met vriendelijke groet,

Marijn Meijberg
namens Dorpsbelang Baard  

Beste lezers van de Baarder Kat, 

Het schooljaar 2019-2020 hebben we 

afgesloten. Een schooljaar wat ons 

lang bij zal blijven gezien de Corona. 

Na een periode van thuisonderwijs 

konden we gelukkig de laatste weken 

weer “normaal” naar school. Helemaal 

normaal was en is het nog niet, maar 

we “zien” de kinderen in ieder geval 

wel weer en de kinderen elkaar ook. 

In de periode van thuisonderwijs 

konden we merken dat het echte 

contact onderling het grootste gemis 

was voor iedereen. Digitaal hebben 

we veel geleerd en er kon heel veel, 

maar het kan niet alles vervangen is 

de conclusie.

Helaas kan ook nu nog niet alles. Een 

gezellige avond in de tuin waarbij 

kinderen en alle ouders aanwezig zijn, 

is daar een voorbeeld van. Dat missen 

we zeker. Wat kan wel verantwoord en 

wat niet, het blijft zoeken. 

Gelukkig kom je met wat creativiteit 

toch een heel eind. Zo was de afslui-

ting van het schooljaar op Broektille. 

Gezinnen konden daar op 1,5 meter 

van elkaar zitten met een picknick. 

Terwijl iedereen genoot van al het 

nieuws van
basisschool
de stjelp

Groep 8 in een bootje...

lees verder >>

Bericht van de penningmeester:

Hierbij een foto van de uitreiking 

van ¤700,- van het Rabobank 

Coöperatiefonds 26-6-2020, voor het 

dorp voor aankoop dorpstent voor 

algemeen gebruik.
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Het gaat geheel tegen onze gezonde gezelligheidsgeest 
in, maar gezien de blijvende onzekerheid omtrent Corona 
en daarom het gevaar voor ons allen, kan het helaas niet 
anders dat we geen feestavond op 14 november kunnen 
organiseren. 

Maar helemaal niets….dat is ook zo “niets” dus hebben we 

gekeken om toch iets te doen op zondag 4 oktober. Dan 

hebben we ook een mooi moment om de nieuwe dorpstent 

in te wijden. 

Het programma zondag 4 oktober is als volgt:

1. 13.00 uur De fietsende puzzeltocht (op afstand)

2. 13.00 uur Mini survival run + spelletjes voor de kinderen 

onder de 10 jaar.

3. 15.00 uur “de Baarder survival run”

- buiten, max. groepjes van 6

- vanaf 10 jr tot 100 jr

4. 18.00 uur Baarder lopend stampotten buffet (op afstand) 

op de kamp.

5. 19.30 uur einde en naar hus

Nadere info en het inschrijfformulier volgt in de brieven-

bus…het zou natuurlijk mooi zijn als we met een mooie 

groep mensen dit kunnen waarmaken. 

Groeten van de Merkecommissie

Jelger, Ronald, Sander, Renzo, Klaas, Jeroen   

merke 2020
de plannen zijn gewijzigd...

lekkers, zorgden ouders en leerlin-

gen voor mooie optredens. Er werd 

gezongen en gedanst en zo werd het 

een mooie en gezellige avond. We 

namen die avond afscheid van groep 

8, en konden ook een aantal nieuwe 

gezinnen verwelkomen. 

Als afsluiter van de avond ging groep 

8 in een bootje richting school om 

daar een nacht te slapen. Een mooie 

afsluiter en nu op naar het VO! 

Tijdens de vakantie gebeurde er ook 

het één en ander op school. Zo werd 

er in de schooltuin een prachtig 

tuinhuisje neergezet door een aantal 

vaders. Dit was nog een hele klus. We 

zijn ontzettend blij met het hokje en 

dat er ouders zijn die de school hierbij 

willen helpen. 

We kunnen niet alleen rekenen op 

hulp van ouders, ook op bewoners 

van het dorp mogen we rekenen. 

Aart en Fred hebben de zorg voor de 

kip en vis op zich genomen. Via deze 

weg willen we ze daarvoor nogmaals 

bedanken. 

Het nieuwe schooljaar is nu net een 

paar weken begonnen. Iedereen heeft 

er weer zin in en we waren blij ieder-

een weer in goede gezondheid aan te 

treffen. We zijn het schooljaar gestart 

met het thema; “Sport; Klaar voor de 

start!”. De eerste schooldag werden 

de kinderen opgewacht door het spor-

tieve team van De Stjelp. Er blijkt een 

honkbalcoach op school te werken. Er 

werd een flinke warming-up gedaan 

en allerlei sportieve uitdagingen. 

Het thema wordt afgesloten met een 

sportdag samen met de school van 

Jorwert. Groep 1-4 zal naar Jorwert 

gaan om te sporten en groep 5-8 gaat 

in Baard allerlei spelletjes doen. 

Zo leren de kinderen en de teams 

elkaar een beetje beter kennen, want 

samen met Jorwert gaan we dit jaar 

heel hard werken om een regioschool 

neer te zetten. De komende periode 

gaan de teams om tafel om in aug. 

2021 als regioschool los te kunnen. 

Teamleden en ouders van beide scho-

len zullen in werkgroepen nadenken 

over de school. Er moet veel gebeu-

ren, maar we hebben er zin in om een 

unieke school neer te zetten voor de 

kinderen in deze regio. De locatie van 

deze school zal in Baard zijn.

Naast de sportdag zullen de kinderen 

dit jaar meerdere activiteiten samen 

doen. Een creatieve ochtend en een 

buitenlesdag in het bos staan al 

gepland. En we gaan kijken of er later 

dit jaar ook structureel samengewerkt 

kan worden. 

Het beloofd een mooi en bijzonder 

jaar te worden!

Met vriendelijke groet,

Jetske Hettinga  

Ach ja, die goeie ouwe tijd...
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En zo ontstond het idee van een tour-

nooitje met ijzeren boules in plaats 

van de gebruikelijke ivoren ballen.

Nadat de locatie 'Kaatsveld' was afge-

keurd op logistieke gronden (te ver lo-

pen naar de tap), besloot het bestuur 

de wedstrijd te laten plaatsvinden bij 

het Dekemamonument. 

Het zat de organisatie beslist niet te-

gen: een glad geschoren grasmat, een 

enthousiast deelnemersveld en een 

temperatuur die een aantal drinkpau-

zes onontbeerlijk maakte.

Dat de spelregels van het 'petanque' 

niet bij alle leden bekend waren, 

mocht de pret niet drukken... zelden 

vlogen ballen zo fanatiek in de rondte 

als tijdens deze mooie zomeravond. 

Toch kon schrijver dezes zich niet aan 

de indruk onttrekken dat menigeen 

behendiger was in de indoor-variant 

mét keu, dan in dit buitenbalspelletje.

De onwennigheid met het spel stond 

een zeker fanatisme niet in de weg: 

menigmaal moest het meetlint eraan 

te pas komen om te beslissen welke 

bal er dichter bij de but lag. Op de 

milimeter nauwkeurig ging het.

Vreemd was dat fanatisme niet, de 

meeste deelnemers hadden name-

lijk lucht gekregen van het opulente 

prijzenpakket dat door het bestuur ter 

beschikking was gesteld.

Dat de helft van het bestuur aan het 

eind van de avond met een prijs naar 

huis ging (waaronder de hoofdprijs!) 

deed natuurlijk wel weer wat wenk-

brauwen fronsen, helemaal daar de 

puntentelling geheel ondoorzichtig in 

handen was van datzelfde bestuur. 

Maar ach... met een aangename nazit 

op het terras, was het een heel gezel-

lige zomeravond.

ED 

Biljartclub heeft een boule plezier

Middenin de dorpskern ligt het 
prachtige karakteristieke sportveld 
van Baard wat eigendom is van 
de kerk. Een prachtig veld wat in 
de zomermaanden gebruikt wordt 
door de jeugd om te spelen en te 
voetballen, door de kaatsvereniging, 
door de Stjelp en om de Merke te 
vieren. Daarnaast wordt het veld 
in de winter door de IJsvereniging 
omgetoverd tot een ijsbaan. Kortom 
het vervult een grote rol in het 
dorpsleven van Baard.

Recent heeft het bestuur van de 
kerk te kennen gegeven het veld 
te willen verkopen met daarbij de 
wens dat het veld in zijn huidige 
vorm behouden blijft voor het dorp.
Met als uitgangspunt het behoud 
van het sportveld voor iedereen zijn 
de besturen van Dorpsbelang Baard, 

De Kaatsvereniging, De IJsclub 
en de Merke commissie aan het 
onderzoeken om het veld als dorp 
aan te kopen en zo te behouden in 
zijn huidige vorm. 

Onderzocht zal worden wat de 
jaarlijkse kosten zijn, hoe deze 
dekkend te krijgen en hoe een 
eventuele aankoop te financieren. 
Daarnaast zal ook via een enquete 
het draagvlak binnen het dorp 
onderzocht worden. Doel is om 
een concreet plan uit te werken 
wat ingebracht zal worden op de 
algememe ledenvergadering van 
Dorpsbelang Baard in november 
zodat we met elkaar de juiste 
beslissing en keuze hierin kunnen 
maken. 

Sportveld De Kamp

kaats- en kampberichten

Corona-zomer 2020: al bijna een half jaar waren de keu's 
niet uit het foudraal gekomen en lagen de biljartballen te 
verstoffen. "Dit kan zo toch niet langer..." verzuchtten de 
bestuursleden van de Baarder Biljartclub, "...we moeten 
wat doen."
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kaats- en kampberichten

Jaseker, in robot yn Baerd. Jo 

moatte mei jo tiid mei gean en 

sa hat de keatsferiening beslúten 

dat it oars moast. Gjin brullende 

machine mear op 'e Kamp 

mar in moderne meanrobot op 

elektrisch. Folle skjinner fansels 

en hielendal fan dizze tiid. 

Mar eigenwiis is sa'n ding wol. 

Wiene we went dat der meant 

waard as ik tocht dat it gers 

te lang wie, dan (hast) rjochte 

banen it fjild oer en pas ophâlde 

as ik klear wie, docht dizze 

generaasje dat oars. Lûkt sich 

nearne wat fan oan, kriskras 

it fjild oer, ophâlde as de accu 

leech is, oplade en wer fierder. 

We kinne der noch wat fan leare. 

Ienkennich is er ek, op 'e Kamp 

tusken syn linen docht er syn 

wurk, mar steur him net want 

dan ferrekt er alles. It apparaat 

is sa befeilige dat as er optild 

as meinommen wurd neat 

mear docht. En ek net earder 

wer yn aksje komme sil as mei 

goedfienen fan de mannen fan 

de KF. Handig tsjin stellerij, mar 

wol in bytsje jammer, hy hie hjir 

thús de tún ek moai dwaan kinnen. 

It is noch in bytsje siekjen, der bliuwt 

wol ris in pôltsje stean mar geandewei 

sil dat better wurde. Troch alle dagen 

te meanen, hieltiid mar in puntsje 

der ôf, leit der straks net mear in 

tekken fan droech gers op it fjild, sa 

set it meansel better om ta kompost 

en hâlde we in moaie griene Kamp 

yn ús doarp. En as ik dat meanen no 

misse sil, no ja, in bytsje miskien, ik 

ha it altiid mei nocht dyn. Mar op de 

wyn fan juster kinst hjoed net sile, 

dus tiid foar wat nijs. De boat leit by 

de Tongerbrêge en as skylk sa fier is 

sette we it seil.

Groet Jan Franke Mar eigenwiis is sa'n ding wol. 

Wiene we went dat der meant 

waard as ik tocht dat it gers 

te lang wie, dan (hast) rjochte 

tusken syn linen docht er syn 

wurk, mar steur him net want 

dan ferrekt er alles. It apparaat 

is sa befeilige dat as er optild 

as meinommen wurd neat 

mear docht. En ek net earder 

wer yn aksje komme sil as mei 

goedfienen fan de mannen fan 

de KF. Handig tsjin stellerij, mar 

wol in bytsje jammer, hy hie hjir 

robot-grasmaaier
op het kaatsveld!

Gezien door Katertje:

robot yn baard

'nijs' van de kaatsvereniging
Eindelijk kon dit jaar de 1e ledenwedstrijd van 

dit seizoen gekaatst worden op zaterdag 22 

augustus.

Een goed deelnemersveld zowel bij de jeugd 

als de senioren en mooie prijzen beschikbaar 

gesteld door de familie Bergwerff waren de 

ingredienten voor een mooie kaatsmiddag!

De uitslagen bij de jeugd:
1e prijs: Sigert Bouma

2e prijs: Jurre Jepkema

3e prijs: Job van Denderen

4e prijs: Anna de Roo

De uitslagen bij de Senioren:
1e prijs: Doutsen Meijberg (Dames) en 

Jelmer de Jong (Heren)

2e prijs: Tjitte Reitsma

3e prijs: Gerrit Meulenaar

4e prijs: Eppie Veenstra

Zaterdag 26 september willen we het 

seizoen afsluiten met de jaarlijkse ouder-

kindpartij.

Veldonderhoud
Inmiddels is de zitmaaier vervangen voor een 

robotmaaier welke het gras nu kort houdt. 

Vanuit het gemeentelijk dorpenbudget is er de 

afgelopen jaren geld gereserveerd zodat we 

deze investering konden doen en waarmee we 

weer jaren vooruit kunnen. 
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kaats- en kampberichten

Flau wurd ik derfan,sa flau as 

potstro en bytiden grimmitich. 

“Cookies, tevredenheids-

metingen, enquêtes, represen-

tatieve steekproeven”. Ik hoech 

mar wat te sykjen op ynternet of 

hop der springt in hokje yn byld 

mei de fraach of ik akkoart bin 

mei it ferwurkjen fan ynfor-

maasje fan myn tastel, lokaasje, 

surfgedrach, browser koartsein 

mei koekjes.  

As ik wat keapje by de Expert, 

ha ik de oare deis al in fragenlist 

mei it freonlike fersyk dy yn te 

foljen, sadat se yn dy winkel har 

klanten noch better fan tsjinst 

wêze kinne.

As ik in app op myn laptop 

delhelje, krij ik tagelyk mei de 

app ek in formulier om oan te 

jaan wat myn ûnderfinings binne 

en hoe’t it foldocht sadat de 

brûkers derfan mei noch mear 

nocht en wille hjirmei oan de 

slach kinne.

Doch ik eefkes neat, krij ik 

dochs in meeltsje om’t myn 

persoantsje selekteard is om mei 

te wurkjen oan in represintative 

stekproef wêrfan de resultaten 

anonym brûkt wurde sille foar 

it omheech bringen fan de 

kwaliteit fan de tsjinstferliening.

STOP DERMEI!

Lit my gewoan wat opsykje 

sûnder dat ik hûndert kear myn 

tastimming earne foar jaan 

moat, lit my in tillefoan keapje 

sûnder dat ik fertelle moat as 

er wol of net foldocht en freegje 

my asjebleaft net as útkeazen 

persoan ideeën oan te dragen 

wêr’t ik sels al neat fan wit, dus 

wêr’t in oar fêst ek neat mei kin!

Sa, dat is der út, mar hoe 

kom ik hjir eins op? O ja, 

sneontemiddei om tsien oer 

ienen hearde ik de beltoan fan 

myn krekt oanskafte telefoan 

(dy’t my sa goed foldocht, dy 

ja). Normaal sjoch ik earst altiid 

nei it nûmer (ik kin nmtl. gjin 

nee sizze) om der wis fan te 

wêzen dat it net in ferkeaper 

fan ien of oar enerzjybedriuw 

is dy’t in hast net foar my te 

missen oanbieding hat of in 

Fan koekjes en katakombes

fertsjintwurdiger fan in goed doel 

mei de fraach oft ik wol wat foar dat 

doel oer ha, mar no die ik dat net. In 

sêfte stim oan de oare kant fan de 

line frege my hiel hoeden of ik útlizze 

woe hoe’t de namme fan it nije 

keatskastiel ta stân kommen wie en ik 

sei dus ja.

Ik hie trije nammen betocht, mar 

kattebak fûn ik wat fulgêr, boppeslach 

wie my te gewoan sadat katakombe 

oerbleaun, fandêr.   

Noot1; catacombe is een onderaardse 
begraafplaats of de ruimte onder de 
tribunes van een stadion (waar evt. 
de kleedkamers zijn gevestigd)

Noot2; in verband met de wet op 
de privacy en mede door de zwakke 
weerbaarheid van de schrijver dezes 
wordt zijn naam niet vermeld, maar is 
bekend bij de redactie.
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Wat hadden we een hitte deze zomer! 

De mussen vielen van het dak. Dan 

denk je niet aan een schoorsteenve-

ger. Nou, ik wel. Ik schrijf dit stukje 

met 33 graden boven nul. 

Maar goed. Ter zake. Er komt tenslotte 

ook weer een herfst en we willen in 

Baard veilig de winter in.

De schoorsteenveger, Klaas Dijkstra 

uit Grou, komt dit jaar op dinsdag 20 

oktober.

Noteer het maar vast.

Graag hoor ik (het liefste per mail : 

info@metrespect.nl) vóór 13 oktober 

wie de schoorsteen wil laten vegen. 

Het kost ¤ 30,00 
Het is handig als je in je mail alvast 

aangeeft op welk tijdstip op dinsdag 

de 20e oktober je het beste past.

• ochtend vroeg

• ochtend laat

• middag vroeg

• middag laat

• of: maakt niet uit

Ik zal t.z.t. jullie allemaal weer een 

mail sturen met het tijdschema van de 

‘schoorsteenveegdag in Baard’

En als het op 20.10.2020  hagelt, 

sneeuwt, of pijpenstelen gaat regenen 

dan hoor je uiteraard een alternatieve 

datum.

Voor nu, geniet van de herfst…

Hartelijke groet,

Ingrid Fischer
Tel: 341159
info@metrespect.nl 

de  
schoor-

steen-
veger 
komt 

eraan!

Veel moeite hebben 

we in het voorjaar 

gedaan om het 

veldje tegenover het 

café klaar te maken, 

om er een prachtige 

bloemenweide van 

te maken. Met de 

inzet van dorpsbe-

woners hadden we 

heel veel stekken 

(met dank aan Inge) 

van Cosmea en 

Zonnebloemen geplant. Maart, April en 

Mei zagen er nog veelbelovend uit er 

bloeide goudsbloem, margrieten, klap-

roos, korenbloem, kamille, morgenster 

en een ‘echte’ koeksbloem. Ik had goe-

de hoop dat we verrast zouden worden 

met mooie bloemenspektakels, helaas 

nam een andere plant het over…. 

Bijvoet. Ik  heb het even opgezocht en 

hoopte eerst nog dat het Melde zou 

zijn, dat is heel makkelijk weg te trek-

ken. Nee Bijvoet is niet makkelijk weg 

te halen evenals de distels waar we de 

strijd wel mee zijn aangegaan. Toch is 

het niet alleen maar kommer en kwel, 

na het lezen over deze alledaagse 

plant ga je er toch anders tegen aankij-

ken en misschien wel liefhebben. 

Bijvoet een plant met enorm veel toe-

passingen. Je kunt haar gebruiken als 

wierook, verwerken in eten, drinken en 

voor in je schoenen….

In je schoenen? JA! Waarom denk je 

dat het BIJ-VOET heet? Al lang geleden 

ontdekte de Romeinse soldaten dat 

als ze de bladeren in hun sandalen 

legden, ze minder vermoeide voeten 

kregen tijdens hun lange veldtochten. 

De bladeren zorgen er o.a. voor dat je 

voeten minder snel zweten en langer 

kan doorstappen!

bijen-
Flinterlint

Foto rechts:

de boosdoener,

Bijvoet
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Het blad en de bloemen werden ook 

gebruikt om bier- en wijn mee op 

smaak te brengen. Nog steeds wordt 

het verwerkt in allerlei kruidenbit-

ters. De sterk smakende blaadjes 

voeg je toe aan gebakken aardap-

pelen en hartige soepen. Duitsers 

verwerken ze vooral bij vette vlees-

gerechten zoals varken en gans. Een 

klein handje versnipperd blad door 

een salade met sla en sinaasappel 

smaakt heerlijk. Wegens het hoge 

gehalte aan thujon mag je het niet 

te lang en te veel achter elkaar 

gebruiken. En zwangere en zogende 

vrouwen moeten er vanaf blijven.

Door de sterke smaak zal je er 

ook niet snel te veel van eten. De 

blaadjes pluk je vóór de bloei. En 

de meeste bijvoet bloeit nu in juli. 

Sommige planten pas in september. 

Te laat om de blaadjes te plukken? 

Ga dan voor de bloemknoppen die 

net open gaan of net open zijn! 

Na een dag of 10 drogen, kun je 

ze tussen je handen rollen tot een 

compact sliertje en dan aansteken. 

Je hebt dan heerlijk geurige wierook, 

vergelijkbaar met de geur van witte 

salie. Volgens sommigen reinigt het 

de ruimte waarin je het verbrandt 

en zou je er lekker bij slapen, met 

levendige dromen. In de klassieke 

acupunctuur worden de bloemen 

verwerkt tot 'moxa-staafjes', die ook 

verbrand worden vlakbij de drukpunten.

En..heb je last van muggen en vliegen? De fik 

er in! Ze houden niet van deze geurige rook. De 

steppe-mongolen doen het ook. De Engelsen 

kennen het als 'sailorstobacco', blad en bloem 

werd gerookt als tabak. Deze veelzijdige plant 

houdt zich op in ruige wegbermen, braakliggend 

terrein en andere open plekken. Ze wordt 50-150 

cm hoog, heeft diep ingesneden donkergroene 

bladeren, met viltig zilvergrijs blad van onde-

ren. De stengel is heel stevig en loopt bij ouder 

worden rood/paars aan. Het blad geurt kruidig, 

een beetje vergelijkbaar met naaste familie zoals 

absint-alsem en boerenwormkruid. De bloem-

knoppen zijn kleine grijs/groene balletjes die 

aan het uiteinde groeien. En als je er over wrijft, 

komt er een heerlijk aroma vrij! 

Tot slot nog even een tip. We hebben, zoals som-

migen misschien eerder hebben kunnen lezen 

in de krant, het wandelpad van de Him naar 

Jorwert ingezaaid over een lengte van ongeveer 

1,5 km. Het is er prachtig! Een paars lint van 

Phacellia, korenbloem, goudsbloem, kool- en 

mosterdzaad, klaproos, boekweit, komkom-

merkruid en ik kan nog door gaan, maar ga het 

liever zelf aanschouwen. De moeite zeker waard 

om er eens te wandelen en te genieten van wat 

er te zien is en te horen, want het stikt er van 

de insecten, een groot succes!

Esther   

Foto's op deze pagina's: BijenFlinterLint langs 

het wandelpad van de Him naar Jorwert
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ingrediënten:
∏ Handvol kerstomaatjes 

gehalveerd 

∏ Venkel in reepjes 

gesneden

∏ 1 rode ui gesnipperd

∏ 250 groene linzen

∏ Tijm

∏ Olijfolie

∏ Scheutje Balsamicoazijn

∏ 2 el Wittewijnazijn

∏ Peper en zout

∏ Handvol bieslook, dille 

en kervel (andere kruiden 

kunnen natuurlijk ook)

∏ Ongeveer 150 gr oude 

kaas of voor de liefhebber 

zachte geitenkaas

Bereiding 
Oven voorverwarmen op 

180 graden

Kook de linzen in onge-

veer 25 minuten gaar en 

laat ze dan uitlekken. Let 

erop dat je ze niet te lang 

kookt want anders krijg je 

linzenpap en dan lust je 

nooit linzen meer, echt niet 

lekker, ze moeten een beet-

je een bite hebben, dus af 

en toe even proeven. Roer 

er de witte wijnazijn en wat 

olijfolie door en laat het 

geheel wat afkoelen. Leg de 

venkel op een bakplaat en 

besprenkel deze met balsa-

micoazijn en olijfolie. Strooi 

er de tijm over, kruid het 

met peper en zout en zet 

samen met de tomaatjes 

ongeveer 20/30 minuutjes 

de oven tot het gaar is.

Meng de linzen met de 

helft van de gehakte 

kruiden en de ui en verdeel 

dit over een mooie schaal. 

Leg er de gegrilde groenten 

bovenop en de overige 

kruiden. Werk het af met 

de kaassnippers. Serveer 

de salade met knapperig 

zuurdesem en misschien 

als extra een gekookt eitje.

Smakelijk eten!

Esther 

Heel Baard gezond!

venkelsalade venkelsalade 
met linzenmet linzen

De Kastanjes hangen nog aan de 

bomen ondanks de zomerstorm, maar 

alle eikels van dit jaar zijn nog nooit 

eerder zo vroeg gevallen, dit kwam 

dan weer door de droogte van de 

fantastische zomerweken. Nog heel 

eventjes en dan ligt dat weer achter 

ons, dan kunnen we ons weer rond 

eten aan paddenstoelen en stoofpot-

jes, beukennootjes, peren, vijgen, ik 

zie dan herfstige borrelplateau’s en 

herfstbiertjes voor me, maar helaas 

zover zijn we nog niet. 

We zijn in de overgang naar de herfst 

en dan maak ik recepten met wat er 

nu geoogst wordt in dit geval o.a. ven-

kel en tomaten. Ik gebruik geen vlees, 

dat is totaal overbodig en ik wil jullie 

graag fan maken van peulvruchten, in 

dit geval linzen. Een goede vervanger 

en op veel manieren te verwerken. 

Supergezond en veelzijdig. Zie hier 

een lekkere salade voor lunch of als 

avondeten.
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Ooit kregen we een zelfgemaakt vogel-

huisje met een heel bijzonder bin-

nenwerk. Als je het klepje open deed, 

verschenen er twee borrelglaasjes en 

in het kastje zelf stond een fles sterke 

drank voor het geval je daar ineens als 

je in de tuin stond, behoefte aan zou 

hebben(!?!)

We geloofden niet dat er ooit een vogel 

van gebruik zou maken, maar op een 

dag zag ik toch een vogeltje een tijdje 

op het stokje zag zitten en zowaar naar 

binnen zag wippen via het ronde gaat-

je. Nog niks aan de hand, totdat Ronald 

toch maar eens het klepje open deed. 

En tot onze verbazing was er tussen de 

glaasjes en de fles een nestje te zien 

met maar liefst zes eitjes.

Een week later nogmaals gekeken en 

toen kwamen de eitjes net uit. We 

hebben nog een flink tijdje heel veel 

gepiep gehoord en vader en moeder 

heen en weer zien vliegen met voer. 

Misschien vraagt u zich af wat voor vo-

gel het was, maar het kan niet missen.

Een pimpelmees natuurlijk! 

Joke en Ronald   

dieren lief en leed i

dieren lief en leed ii

water en ei volgehouden maar 

tegen de ochtend bleek toch dat 

dit een brug te ver was voor het 

beestje. 

Om positief te eindigen: in de heg 

tussen de buren en ons terras rit-

selt het voortdurend. Onze nieuwe 

kat Mimi vindt het erg interessant 

maar is er ook een beetje bang 

voor. Logisch want het is een 

egelfamilie en dat steekt. 

In het voorjaar hadden we al één 

egel gezien, maar nu is het een 

hele familie die zich natuurlijk 

nauwelijks laat zien, maar wel 

af en toe water komt drinken uit 

de bek van een pelikaan, die in 

onze tuin daarvoor klaar staat met 

water voor zowel vogels, egels als 

katten.

Ronald en Joke   

Het was zonnig en warm en de bermen langs het 

fietspad waren net gemaaid evenals het grasveldje 

vlak voor de brug richting Easterlittens. Ronald 

wandelde daar en zag iets vreemds. Het bleek een 

landschildpad te zijn, die helaas een ingedeukt en 

kapot schild had. Vermoedelijk onder de maaier 

terecht gekomen, en door het kapotte schild kon 

hij(of zij) een achterpoot niet bewegen. 

Thuisgekomen meteen de dierenambulance gebeld, 

want de “cursus schildpadden” zat bij Ronald niet 

meer zo vers in het geheugen. De ambulance zou 

direct komen maar daar langs het fietspad kunnen 

ze natuurlijk niet rijden dus op de fiets weer terug 

en de schildpad in het bakje voorop mee naar huis.

We probeerden of het dier wat wilde eten. Groen 

spul zoals sla en gras had ‘ie vermoedelijk al 

genoeg gehad, maar een tomaatje ging 

er wel in!

De  mensen van de dierenambu-

lance waren snel en zeer adequaat. 

Landschildpadden mag je niet zomaar 

houden, die moeten een chip hebben, 

zo leerden we. Maar deze had dat 

niet, dus was zij(of hij) illegaal. 

Desalniettemin namen ze de schildpad 

mee want… in Friesland is zowaar een 

schildpaddenopvangcentrum in Har-

kema! Hopelijk heeft het dier verder 

geen inwendige kwetsuren en kan de 

achterpoot daar bevrijd worden.

Inmiddels is het nog zonniger en 

warmer en een buurman staat op 

de stoep met een mini-mini vogeltje 

dat snakt naar lucht. Of Ronald er 

misschien iets aan kan doen? Een 

poes was ermee aan het spelen en 

hij (de buurman) had al alle bomen 

en struiken bekeken of er ergens een 

vogelnest te vinden was.

Dus een doosje gezocht, vogeltje erin 

– vermoedelijk een merel - en elk uur 

met een pipet wat water toedienen en 

zelfs een poging om wat gekookt ei 

naar binnen te krijgen lukte. Je moest 

wel goed kijken als Ronald het diertje 

in zijn hand had, want het was hoog-

uit een week oud en ontzettend klein 

en breekbaar.

Die nacht hebben we het ritme van 
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Sinds jaar en dag kom ik hem zo 

nu en dan op het pad tegen. Een 

uiterst aimabele man met een 

kolos van een zwarte New Found-

lander, die bepaalt hoe er gelopen 

wordt, maar wel bewonderens-

waardig onder appel. Mijn honden 

stuiven er meestal blaffend op af. 

Wat volgt is dan uiteindelijk een 

vriendelijke ontmoeting tussen 

zowel mannen als honden. Dan 

zie ik hem eens met een jasje vol 

allerlei badges. Hij legt uit dat dat 

alles te maken heeft met hand-

boogschieten. Mijn nieuwsgierig-

heid  is gewekt en rechtvaardigt 

een in gesprek met. Temeer daar 

Hendrikje ook een bijzondere hob-

by blijkt te hebben.

De 63 jarige Joop: ik ben geboren 

in Leeuwarden. Als nog maar 

een mantsje verhuizen we naar 

Mûnein, Oentsjerk, Gietsjerk en 

weer terug naar Leeuwarden. 

Vervolgens wonen we in Joure 

en Workum. Ik krijg dan werk bij 

Nestlé in Bolsward. Mijn vader en 

moeder willen weer terug naar 

Haren, maar ik blijf hier, omdat ik 

al verkering met Hendrikje heb. 

De 60 jarige Hendrikje: ik heb tot 

mijn 15de in Workum gewoond 

als boerendochter. We verhuizen daarna 

van de ene naar de andere boerderij, 

St. Nic, Doniaga; een hele belevenis. We 

hebben daar land richting Tjeukemeer 

en Spannenburg. Ga vaak bij Beppe 

in Workum ût fan hûs. Zo hebben we 

elkaar weer getroffen. We trouwen heel 

jong; ik ben dan 19. We kopen een huis 

in Lollum. Daar wordt in 1988 onze 

dochter Marije geboren. Het huis is aan 

de kleine kant en we gaan op zoek naar 

iets anders. Dat wordt uiteindelijk deze 

stek in Baard, ondanks dat er tot Joops 

ongenoegen geen garage bij is. Hier krij-

gen we onze zoon Johan. Ondertussen 

hebben we ook al 5 kleinkinderen.

Werk
Joop: In 1977 ben ik begonnen bij Nestlé, 

in 2006 overgenomen door de Duitse 

zuivelcoöperatie Hochwald. Daar werk ik 

nog steeds naar volle tevredenheid.

Hendrikje: De eerste 8,5 jaar in Lollum 

heb ik bij de melkcontrole gewerkt. Na 

de geboorte van Marije word ik full time 

huismoeder. Als onze kinderen naar 

school gaan zet ik me in als handenar-

beid- luizen- bak- en overblijfmoeder. 

Joop begeleidt schoolreisjes en kampen. 

Met Geertje Valk ben ik 10 jaar lang 

betrokken geweest bij zondagsschool 

gebeuren, met name het kerstfeest. Ook 

pak ik de melkcontrole weer op. Deze 

keer vanuit Nylân. Ik krijg de lijsten van 

de koeien en schrijf het aantal liters op 

per koe. Door lucht toe te voegen in gro-

te flessen begint de melk te borrelen en 

goed door elkaar te husselen. Ik tap dan 

twee keer per dag een kleine hoeveel-

heid af. Nylân ziet dan hoeveel eiwitten 

en vetten erin zitten. Verder verzorg ik 

een totale administratie voor wat betreft 

wanneer een koe tochtig is, kan kalven, 

droog staat; voor k.i. stations en eventu-

ele verkoop. Twee jaar geleden ben ik er 

echter mee gestopt. Nu pas ik met veel 

plezier een aantal keren per week op op 

de kinderen van Marije vanwege haar 

onregelmatige diensten als verpleegkun-

dige op de ambulance. 

Tjalke
Is alweer de 5de New Foundlander. Er is 

voor ons maar één ras. Als je een hond 

neemt ben je verplicht op puppy cursus 

te gaan om te socialiseren, aldus Joop.

Hobby’s
Joop: Zeker een uit de hand gelopen 

hobby! Sinds 2005 mag ik verrekte graag 

handboog schieten. Ontstaan uit het feit 

dat we voor Johan een passende sport of 

hobby zoeken. Hij vindt echter nergens 

wat aan. 

We raken in contact met Jappie Balstra, 

ooit 2de bij de Paralympics. Hij verwijst 

in gesprek met:
Joop en Hendrikje Dillema

Joop: 'Een uit de hand gelopen hobby...'
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ons naar D(oor) O(ontspanning) V(alide) 

in Leeuwarden. “Neem hem eens mee 

naar een 3D toernooi”, is zijn advies.

Daar raakt niet Johan, maar ik besmet 

met het virus. In het kort gezegd: in een 

bos of veld staan overal plastic beesten 

opgesteld met allemaal cirkels. Op 10, 

20, 50, of 80 meter afstand moet je dan 

schieten. Raak je de middelste, is het 

een kill. Daarbuiten is het meer of min-

der gewond. Het parcours is ongeveer 7 

kilometer lang. Vervolgens toont Joop mij 

een indrukwekkende boog, die gespan-

nen zo’n 25 kg op je biceps drukt.

Hendrikje: Ik mag ontzettend graag 

handwerken en heb daarvoor een specia-

le werkkamer. De techniek die ik gebruik 

heet quilten. Qua kleur werk ik dan 

seizoensgebonden. Ze laat vervolgens 

prachtige creaties zien. Maar de 

tijd voor de beppesizzers is nu 

toch wel mijn grootste rijkdom!

Coronatijd
Ik ben altijd nog aan het werk 

gebleven, maar mijn hobby niet 

meer naar behoren kunnen 

uitvoeren steekt me behoorlijk. 

De N(ederlandse) H(andboog) 

C(lub) organiseert door heel 

Nederland één keer per jaar 

kampioenschappen door het 

hele land. Zo geweldig! Normaal 

ga ik daarheen met de camper, maar 

ja… En onze gezamenlijke hobby, samen 

met die camper op reis is ook onzeker. 

Schotland, Ierland en Engeland genie-

ten daarbij onze absolute voorkeur qua 

natuurschoon en beleving. 

Wat moet er anders in Baard 
en wat is er goed
We wenje hjir poer best nij’t sin! We 

hebben niet veel contacten, maar die er 

zijn, zijn heel goed. En zo hoort het ook. 

Tot slot showt Joop vol trots de nieuw 

gebouwde garage met daarin de naar 

eigen inzicht verbouwde camper.

Wat een heerlijk open gesprek!

Oh ja, ze zijn echt verre familie van 

Foekje…

Aart 

Hendrikje met een van haar quilts

Grieneko hoopt (en u natuurlijk 
ook) dat dit najaar we weer lopen-
de zaken voortvarend kunnen op-
pakken. De tijd zal het leren. Blijf 
intussen gezond en ver verwijderd 
van dat virusmonster!

Duurzame  zaken:

• Het derde collectieve zonnedak 

(Grieneko 3, Britswert): Na veel 

druk, klachtenprocedures, een 

schadeclaim bij Liander en lang 

wachten  wordt naar verwach-

ting de tweede week september 

het collectieve zonnedak door 

Liander aangesloten. De parti-

cipanten ( vooral uit Wiuwert 

en Britswert) krijgen binnenkort 

de te tekenen participatieover-

eenkomst toegestuurd www.

grieneko.frl). Er zijn nog enkele 

participaties beschikbaar: Geïn-

teresseerd in 15 jaar energiebe-

lasting terug + netto opbrengst 

zonnepanelen? Laat het ons 

weten. 

• Als Covid-19 dat toelaat proberen 

we dit najaar in elk van de 

dorpen waar we actief zijn in 

goede samenwerking met de 

dorpsbelangen energierijke en 

duurzame bijeenkomsten te 

houden. Dit om u te informe-

ren en uw mening te vragen in 

eigen omgeving  over provinci-

ale, gemeentelijke en overige 

duurzaamheidszaken waar u als 

huishouden/uw woning mee te 

maken krijgt. Eind november 

hopen we aansluitend onze 

algemene ledenvergadering te 

houden

• Op onze ledenvergadering dit 

najaar kunt u weer kiezen over 

voorstellen voor bijdragen voor 

duurzame zaken in de dorpen 

uit onze duurzame gelden pot. U 

kunt ook bestuursleden tevoren 

ideeën hiervoor aanleveren. 

Hoeveel geld beschikbaar is is 

nu nog niet bekend. Bedenk dat 

de 4 dorpshuizen ieder al ¤ 500 

hebben gekregen ivm. Corona 

gevolgen.

• Bijna 40% van de huishoudens 

in ons werkgebied zijn nu lid 

van Grieneko. 69 huishoudens 

nemen energie af van Energie-

VanOns.

• Pilot project duurzame woningen 

Ook in deze tijd zit 
Grieneko niet stil
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Greidhoeke: zodra Corona dat weer 

toelaat pakken we dit project weer 

vol energie op. We krijgen aanzien-

lijke subsidies om dat te faciliteren. 

We zijn druk bezig om een goede 

opzet voor projectmatige aanpak + 

verantwoording te realiseren. We 

zetten in enkele energiecoaches, 2 

maatwerkadviseurs en een pro-

jectadministrateur (allen lokaal/re-

gionaal) aan voor een professionele 

aanpak. Daarbij een degelijke en 

professionele financiële administra-

tie  met begeleiding door een pro-

fessioneel bureau. Zowel gemeente 

als provincie en de EU (POP3/

Leader) steunen onze initiatieven 

financieel en anderszins. U doet 

toch ook mee?      

Wiuwert en Britswert vallen onder 

de gemeente SüdWest Fryslân. Daar 

nemen we contact mee op.

Deze pilot wordt mede gerealiseerd 
dankzij steun uit het ELFPO “Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsont-
wikkeling: Europa investeert in zijn 
platteland”
• 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 Jelte Pars maken deel uit van de 

werkgroep.

• Onze energiemaatschappij Energie 

VanOns: steeds meer huishoudens 

en bedrijven nemen energie af van 

Energie VanOns: supergroen, lokaal/

regionaal opgewekt en qua prijs iets 

lager dan of gelijk aan andere ener-

giemaatschappijen voor echt groene 

stroom in Nederland geproduceerd! 

Iets voor U in geval u nog niet over 

gegaan bent? Aanmelden kan via 

onze website (www.grieneko.frl )

• Grieneko Deelauto: In Easterlittens is 

nu net geplaatst een Hyundai deel-

auto. De vorige (Nissan Leaf) had 

slechts een bereik van max. 90 km. 

Deze heeft een bereik van minimaal 

350 km. Deze is daarmee echt een 

alternatief voor incidenteel gebruik 

of als alternatief voor een moge-

lijk tweede auto thuis. Binnenkort 

zullen we bekend maken hoe het 

werkt en wat de ( lage) kosten voor 

gebruik zijn. 

• En: al duurzaam gekookt volgend de 

principes van kok Pierre Wind? Deel 

ons uw ervaringen!

Wijs Corona de deur, blijf gezond en 
optimistisch! 
Met groet, het bestuur van Grieneko 
coöp UA

Beste Baarders,

Graag willen wij als bestuur van de Stichting Dorpshuis Baard jullie op 
de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen omtrent het Café-
Dorpshuis Baard.

Cobus, Aggie en Boyd hebben, met pijn in hun hart, aangegeven fysiek 
niet langer in staat te zijn om het Café-Dorpshuis op termijn draaiende 
te houden. De afgelopen 5 jaar hebben ze met veel enthousiasme en 
inspanning er een mooi bedrijf van gemaakt en Baard positief op de 
kaart gezet. Wij betreuren het besluit maar respecteren hun beslissing 
uiteraard en gaan achter de schermen alles in het werk stellen om de 
continuïteit van het Café-Dorpshuis te waarborgen. Binnenkort zal er een 
vacature uitgaan voor een nieuwe opvolger die de ingezette koers wil 
voortzetten. 

Mochten er vragen of suggesties zijn dan horen wij dat graag persoonlijk 
of reageer per mail.

Met vriendelijke groet,

Gabe Schaaf, voorzitter
Hedwich Stienstra, secretaresse
Albert Bosscha, penningmeester
Herman Bergwerff, lid
Nico de Roo, lid

nieuws van stichting 
dorpshuis baard
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E-mail: debaarderkat@gmail.com 
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Vormgeving:

Edzer Dillema

Informatie:

De Baarder Kat verschijnt vier maal per jaar (te weten 

rond 1 maart, 1 juni, 15 september en 1 december) met de 

agenda, het nieuws en de activiteiten en / of bijeenkomsten 

van de stichtingen, verenigingen, commissies en clubs van 

Baard voor de eerstkomende drie maanden, aangevuld met 

ingezonden stukken, oproepen en redactionele artikelen, 

verzameld in een onafhankelijke krant.Kopij hiervoor dient 

het liefst vier weken voor de verschijningsdatum te worden 

ingeleverd bij voorkeur per e-mail. 

De Baarder Kat wordt GRATIS verspreid onder alle inwoners 

van Baard en bezorgd bij actieve buiten-Baarders. Overige 

belangstellenden kunnen zich abonneren voor ¤ 6,- per jaar, 

incl. verzendkosten. De Baarder Kat is ook digitaal te lezen. 

U gaat daarvoor naar de website: www.baard-frl.nl

De redactie is niet aansprakelijk voor fouten in de tekst of 

de aangeleverde kopij en zij behoudt zich het recht voor 

deze te redigeren en zonodig in te korten.

ColofonSup(er) 
  Simmer
yn Baard



Baar data
Zat. 19 sept. Weekend

De oudpapiercontainer staat 
er weer

Ver. van Dorpsbelang Parkeerplaats bij de brug

Zat. 26 sept. ? Ouder/Kind Kaatspartij Keatsferiening Baerd Kaatsveld

Zon. 04 okt. 13.00 u. De fi etsende puzzeltocht Merkecommissie Volgt

13.00 u. Mini survival run Merkecommissie Volgt

15.00 u. “de Baarder survival run” Merkecommissie Volgt

18.00 u.
Baarder lopend stampotten 
buff et

Merkecommissie

19.30 u. Einde en naar huis Merkecommissie Parkeerplaats bij de brug

Zon. 11 okt. 09.30 u Dienst door ds. J.Hilverda Kerkenraad v.d.Streekgem. Herv. Kerk Winsum

Zon. 08 nov. 09.30 u Dienst door ds. Eppink Kerkenraad v.d.Streekgem. Herv. Kerk Winsum

Zat. 14 nov. Weekend
De oudpapiercontainer staat 
er weer

Ver. van Dorpsbelang Parkeerplaats bij de brug

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

Zon. 13 dec 09.30 u Dienst door ds. J.Hilverda Kerkenraad v.d.Streekgem. Herv. Kerk Winsum

Don. 24 dec. 22.00 u
Dienst door ds. J.Hilverda 
Kerstnachtdienst

Kerkenraad v.d.Streekgem. Herv. Kerk Baard of Winsum

zomer va n2 0 2 0
Goodbye

De redactie wenst iedereen een mooie na-zomer!


