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Inhoudsopgave

Hallo beste Baerders, hjir kinne jo wer 
it lêtste nijs lêze út in wol hiel rêstich 
Baerd. Der bart op it heden net safolle 
tiidens de Coronacrisis soene jo hast 
tinke. Gjin itery yn’t kafee, gjin biljerten, 
gjin kaarten, alles leit stil. 
Yntusken ha wy genôch ferdivedaasje 
han oan de manlju Trump en Biden. 
OMG (Oh My God) wat in keuzestress 
der yn Amerika. Hjir hiene wy allinnich 
mar te kiezen út wol as net mei de 
lampionnen rinne. Wol fansels! Gesellich 
en gehiel coronaproof. Leuk hin al 
die moaie lampkes langs de doarren? 
Fierder op yn de Baarder Kat in lytse 
sfeerimpressie. 
Mar der barde noch folle mear. Der is 
ek al in bulte wurk fersetten op it plak 
wêr’t de nije brêge komt. Klaas van der 
Wal hâldt op facebook de hiele gang van 

saken by, mar ek in dizze 
desimberútjefte in ferhaal 
fan Klaas oer de brêge fan 
Baerd.
Anneke hat wer in goeie 
lêstip foar us, mei dizze 
donkere dagen foar de 
kryst gijn oerstalliche lúkse. 
Litte wy hoopje dat wy mei 
de kryst de waarmte en 
gesellichheid fan famylje en 
freonen wer wat opsykje 

meie. En wa wit treffe wy elkoar my âld 
en nij, op paslike ôfstân, op’e dyk. As 
wy inoar noch mar werkenne yn dizze 
tiid fan de mûlekapkes, en troch de 
extra coronakilo’s.
Mar earst fansels it Sinteklaasfeest, je 
soene de bêste man hast ferjitte no’t 
hy it Grotepietenhuis dit jier hast net 
útkomt. Tja, hy heart fansels tot de 
kwetsbere âlderen. Dochs wie hy Baard 
net fergetten. Hy kaam mei in gouden 
kat. Hoe moai is dat! Folle mear hjiroer 
yn dizze Kat.
Tusken it gedichten lêzen en kadootsjes 
útpakken troch, ha jim miskien noch 
wol tiid om de Baarder Kat te lezen.  
Út namme fan de redaksje winskje 
ik eltsenien in waarme en geselliche 
feestmuonne ta, en bliuw sûn!


Redactioneel
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Ingrid 

Hoogendijk is 

de kleindochter 

van Michiel 

Hoogendijk en 

Johanna van 

Linschoten, 

grootouders die 

zij nooit heeft 

gekend.

Ze is de dochter 

van zoon Pieter, 

het vierde kind 

van de in totaal 

7 kinderen.

Michiel en Johanna trouwen in 

1910 en wonen in Rotterdam, 

waar de eerste vijf kinderen 

worden geboren. Michiel wordt 

een succesvol stoffenhandelaar 

en in 1920 vertrekt het gezin naar 

West-Pruisen, eerst naar Peterkau, 

waar zoon Jan wordt geboren en 

vervolgens in 1922 naar het 500 

ha grote Rittergut Schakenhof in 

Oost-Pruisen, een gebied dat nu 

deels tot Rusland en deels tot 

Polen behoort. Daar wordt in 1923 

hun zevende kind, dochter Cobi 

geboren.

In Schakenhof beleeft de 

familie de opkomst van het 

nationaalsocialisme, de tweede 

wereldoorlog, de komst van de 

Russen en de ondergang van het 

Derde Rijk.

Pieter Hoogendijk keert in 1937 - 

op aanmoediging van zijn vader 

(het nationaalsocialisme kreeg het 

dagelijks leven in Duitsland steeds 

meer in zijn greep) - terug naar 

Nederland. 

Pieter trouwt met Marian Willemars. 

In 1948 krijgen zij een dochter en 

in 1949 een tweeling, een meisje 

en een jongen. Het meisje is Ingrid 

Hoogendijk.

Pieter sprak uit zichzelf niet over 

Schakenhof en zijn familie, maar hij 

had de vele brieven die zijn ouders, 

broer en zusjes hem gedurende de 

oorlog en de directe jaren daarna 

vanuit Duitsland toezonden, als 

een kostbare schat bewaard. Pieter 

stierf in 1973.

Na de dood van Cobi, de enige 

zus die naar Nederland is 

verhuisd, kreeg Ingrid Hoogendijk 

Ons gaat het in ieder geval nog goed  -  Ingrid Hoogendijk
Een Nederlandse familie in het Derde Rijk

de omvangrijke verzameling brieven in 

handen. Zij heeft daarna jaren onderzoek 

gedaan naar het verleden van haar "Duitse" 

familie.

De schrijfster heeft op ingenieuze wijze 

de uitgebreide correspondentie van 

haar grootouders, hun twee zoons en 

vijf dochters en een handjevol familie 

en vrienden aan elkaar geregen tot 

een indrukwekkende, veelbewogen 

geschiedenis van haar familie die door de 

oorlog verscheurd raakt. De brieven zijn zó 

in kaders geplaatst dat elke briefschrijver 

tot leven komt en samen met de foto's 

schetsen zij een authentiek beeld van het 

leven van een Nederlandse familie in Oost-

Pruisen.

Als lezer zie je het landschap van Oost-

Pruisen voor je: de weidse velden met 

zijn mooie luchten, de strenge winters en 

het lieflijke voorjaar, evenals de dagelijkse 

gang van zaken op een groot en veelzijdig 

boerenbedrijf als Schakenhof.

Je ziet ook dat de kinderen (behalve 

Pieter) veel Duitser zijn dan hun ouders. 

Zij worden volledig geïndoctrineerd in de 

leer van de Heil-staat van Hitler. Als drie 

van zijn dochters besluiten om met een 

Duitser te trouwen weigert Michiel zijn 

toestemming te geven. Daarmee ontstaan 

de eerste scheuren in de familie. Voor 

moeder Johanna is dit extra moeilijk en 

zij probeert uit alle macht de familie bij 

elkaar te houden, zij trekt nooit partij en 

ondersteunt haar man en kinderen waar 

ze kan.

Je leeft als lezer oprecht mee met het 

wel en wee van de gezinsleden en je wilt 

weten of en hoe zij het gaan redden als de 

intocht van de Russen nabij is.

Een boek dat je ademloos uitleest. 

Anneke Tonnon   

Leestip
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Beste Baarder dorpsgenoten,

Na meer dan 30 jaar woonplezier in 

Dronryp, kwamen we tijdens een 

zomerse fietstocht het mooiste plekje 

van Baard tegen. We waren gelijk 

verkocht. Sinds 7 november wonen 

wij, Gerard en Gerdien Hendriks, op de 

Menistefjouwere 7 in Baard.

Van oorsprong komen we beide uit 

Drenthe, samen proatte wej plat, maar 

we redden ons ook prima in het Fries. 

We hebben 3 volwassen kinderen, 

Gisanne, Kees Jan en Frederiek.

Gerard werkt al bijna 40 jaar bij Fries-

land Campina, waarvan de laatste ja-

ren als procestechnoloog bij Research 

& Development in Wageningen. In 

zijn vrije tijd mag hij graag tennissen, 

koken, kaarten, lezen en puzzelen.

Gerdien werkt op de zorgadministratie 

van GGZ Friesland voor verschillende 

teams in Leeuwarden en Sneek. Ze 

zit op een dansclubje en houdt van 

wandelen, fietsen en lezen.

We houden beide erg van reizen, maar 

vakantie vieren in Nederland afgelo-

pen zomer, is ook heel goed bevallen. 

We kijken nu al uit naar het voorjaar 

in Baard, lekker bootjes kijken aan het 

water.

Ondertussen hebben we al kort ken-

nisgemaakt met onze buurtgenoten, 

“de Baarders van Oer de Brêge”, een 

erg leuk en divers buurtje.

Hopelijk versoepelen de corona regels 

en kunnen we snel deelnemen aan 

de gezelligheid in onze buurt en het 

dorp.

Oant sjen Gerard en Gerdien   

verhuisbaard (I)

€n bedankt!

Oprop Kaart 
fan Baard 
Bêste Baarders,

By de Baarder Kat fan  maart wolle wy 

wêr in nije en aktuele kaart fan Baard 

ynslute.

Ha jim in oar tillefoannûmmer? Wenje 

jim krekt yn Baard of binne der wizi-

gings by de ferienings?

Mail it ús! debaarderkat@gmail.com 

Dan soarchje wy dat it yn kaart brocht 

wurdt.  

Collecte HandicapNL
Iedereen van harte bedankt voor de 

bijdrage (in de bus en digitaal) aan de 

collecte van HandicapNL. De opbrengst 

was ¤ 166,60.   

In sfearfol Sint-Marten 2020

Woansdei 11 novimber binne de legere 
skoallebern fan Baard wer by de 
doarren lâns west mei harren ferskes, 
ljochtsjes en gekleurde lampionnen. 
18.00 oere sammelen alle bern mei 
inoar yn de boarterstún, en ferdielen se 
harren oer de strjitten. Alle bewenners 
hiene gesellich de ljochtsjes bûten 
brânen, it wie in tige waarm wolkom! 
Nei ôfrin wie der ek dit jier wer in 
ôfgryslike berg snobbersguod dat 
manmachtich ferdield wurde moast! 
De opbringst foar de boarterstún wie 
fantastysk mei in bedrach fan ¤ 293,65,- 
Tige Tank allegearre!
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verhuisbaard (II)

dorpsbelang baard

Beste Baarders,

Na ruim 5 heerlijke jaren aan de 

Baerdersleat te hebben gewoond 

verruilen wij dit dorp voor een nieuwe 

uitdaging in Mantgum. Een oud huis 

waar flink geklust moet worden! 

Iets waar wij naar uitkijken. Tijdelijk 

wonen we nu in Leeuwarden maar 

missen zeker de prachtige plek aan 

het water en natuurlijk de mensen 

die wij lief hebben. Wij willen dan ook 

iedereen bedanken voor de mooie 

jaren in Baard. Het ga jullie goed, al-

vast fijne feestdagen en veel plezierig 

woongenot toegewenst! Wie weet tot 

ziens......

Met vriendelijke groeten,

Peter, Ruud en Yoppe  

baard
binnenste
buten

baard
binnenste
buten

Dit moaie stel stiet by Tiete en Ruurd yn hûs te pronken. Se binne ûnderdiel 

fan in grutte poppefersameling dy't in moai plak yn harren smûke keamer hat. 

Har earste pop, mei moaie blauwe linten yn it hier, krige Tiete 50 jier lyn fan 

Sinteklaas. En doe gong it oan. Der kamen steeds meer by. As se dan simmers 

mei de boat op paad wienen, dan kochten se faaks ûnderweis in nije oanwinst. 

Dit stel ha se doe yn Ychtenbrêge kocht. No net tinke...ik ha noch in moaie pop 

foar Tiete. Want it is klear mei sameljen. De keamer is fol. Mar genytsje dogge se 

der alle dagen fan!           

 A.R.  

Jaarverslag 2019 -2020
Wat begon als een gewoon vereni-

gingsjaar in november 2019, veran-

derde in het voorjaar van 2020, toen 

het Covid-19  virus over de wereld 

ging en er voor iedereen allerlei zaken 

in het dagelijks leven veranderden. 

Geen handen meer schudden, afstand 

houden, scholen dicht, thuis werken 

en allerlei andere maatregelingen om 

het virus buiten de deur te houden.

In Baard kon veel niet meer doorgaan: 

NL-doet, de AED-cursus, kaatswed-

strijden, de zomerfair en nog meer 

activiteiten moesten afgelast worden. 

De merkecommissie moest dit zelfs 

twee keer doen. Veel van boven-

staande brengt gezelligheid en zorgt 

voor onderlinge betrokkenheid in het 

dorp. We hebben dat dit jaar allemaal 

gemist. Gelukkig wonen we in een 

klein dorp op het platteland waar 

veel andere dingen nog wel mogelijk 

zijn. Dankzij een mooi voorjaar en 

een prachtige zomer kon iedereen 

genieten van activiteiten als wan-

delen, fietsen, bootje varen, suppen 

en zwemmen. In het dorpshuis kon 

je terecht voor een lekkere afhaal-

maaltijd en er mochten in juni weer 

gasten worden ontvangen. Jammer 

dat dat laatste sinds september weer 

teruggedraaid is.

De grootste verandering voor het 

bestuur van Dorpsbelang was dat we 
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digitaal moesten gaan vergaderen. 

Dat moet eerst wennen, maar na een 

aantal keren lukt het prima. Ook het 

overleg met de commissies en ver-

enigingen over de aanvragen uit het 

dorpenbudget ging digitaal en zo kon 

toch iedereen de aanvraag toelichten. 

Een groot project dat dit jaar in 

ons dorp is uitgevoerd, is het 

nieuwe verlichtingsplan. Het heeft 

voor meer eenheid en een mooier 

aanzicht gezorgd. Ook zijn er LED 

lampen gebruikt en is de verlich-

ting afgesteld op avond en nacht.                                                                                                                                           

In oktober zijn de werkzaamheden 

aan de nieuwe brug over de Bols-

warder Vaart begonnen en in het 

voorjaar van 2021 zal de brug klaar 

zijn. Een mooi project dat samen met 

de Provincie en de brugcommissie tot 

stand is gekomen. Dorpsbelang heeft 

voordat de werkzaamheden begon-

nen een aantal malen overleg gehad 

over de inrichting van de bouwlokatie 

om zoveel mogelijk de overlast voor 

iedereen te beperken. Deze overlast 

zal er voorlopig nog wel zijn, maar 

we hebben straks wel een nieuw 

visitekaartje: een historische brug. De 

naam van de brug die door de dorps-

bewoners is gekozen is Dekemabrêge.                                                                                                                                     

Een recente ontwikkeling in ons dorp 

is het voornemen de Kamp aan te 

kopen van de Kerk en zo in eigen be-

heer van het dorp te houden. Daartoe 

is de stichting Welzijn Baard opgericht. 

Dorpsbelang Baard, de Kaatsvereni-

ging, de IJsclub, en Merkecommissie 

willen eerst onderzoeken wat de 

jaarlijkse kosten zijn en op welke 

manier dit kan worden gefinancierd. 

Ook is het draagvlak binnen het dorp 

onderzocht middels een enquête. 

Ook een nieuwe ontwikkeling is de 

regioschool. Vorig schooljaar zijn de 

directies van de Stjelp in Baard en 

de Krunenstrobbe in Jorwert en de 

medezeggenschapsraden met elkaar 

in gesprek gegaan om na te denken 

over een vernieuwend onderwijscon-

cept voor de regio. Aanleiding hiertoe 

waren de teruglopende leerlingen-

aantallen in deze krimpregio. Na een 

zorgvuldig proces is er gezamenlijk 

besloten een Regioschool te openen 

in Baard door een fusie tussen beide 

scholen. In verschillende werkgroepen 

worden de plannen nu uitgewerkt. 

De regioschool wil ouders uit de 

omgeving een mogelijkheid bieden om 

bewust te kiezen voor het onder-

wijsconcept van deze school. In febru-

ari moeten de plannen voor een groot 

deel klaar zijn. De planning is dat de 

nieuwe school in augustus 2021 van 

start gaat.

Bovenstaande betekent dat er in deze 

tijd ook nog steeds positieve ontwik-

kelingen zijn. Er zijn nog een paar te 

noemen: van het Rabo Coöperatie-

fonds kreeg het dorp ¤ 700,- voor een 

nieuwe dorpstent, het kaatshok heeft 

een naam: de Katakombe, in februari 

kon het gerestaureerde kerkorgel 

weer in gebruik worden genomen 

en de appel- en perenpluk had een 

recordopbrengst wat zorgde voor 

meer dan 100 pakken appelperensap.                                                                                                                                   

Kort geleden was er minder goed 

nieuws. Kobus, Aggie en Boyd hebben 

aangegeven dat zij door fysieke 

problemen het dorpshuis niet langer 

draaiende kunnen houden. Heel jam-

mer dat deze enthousiaste mensen, 

die veel voor ons dorp hebben ge-

daan, gaan stoppen. Er is ondertussen 

een vacature voor een opvolger.  

Het aantal inwoners in Baard is gelijk 

gebleven met dat van vorig jaar: 200. 

Er waren een aantal verhuizingen op 

de Menistefjouwere: Johan en Nanda 

Harkema vertrokken, de nieuwe 

bewoners van nr. 3 zijn Arjan en 

Ingrid Rector; Peter Bastiani en Ruud 

Zwart verhuisden en op nr. 7 kwamen 

Gerard en Gerdien Hendriks wonen. 

Ook op de Menistefjouwere betrokken 

Gerrit en Rineke van der Meer hun 

nieuwe huis. De jongste inwoonster in 

Baard is Sanne Richtje de Groot, die in 

augustus is geboren.

Met de wens dat iedereen gezond 

blijft en dat het jaar 2021 een jaar 

wordt waar alle activiteiten in ons 

dorp weer door kunnen gaan, sluit ik 

dit jaarverslag.

November 2020,

Els van der Wal, 
secretaresse Dorpsbelang Baard  
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In een tijd waarvan het einde maar niet in 

zicht komt is het idee van een Gouden Kat 

uitreiking een goed begin van een nieuwe 

traditie. De Toneelvereniging doet haar 

naam eer aan en is telkens creatief in het 

bedenken van nieuwe plannen.

Hoe de Baarders met bijzondere verdien-

sten voor ons dorp van huis zijn gelokt 

– n.b. onder kooktijd!! – dat blijft een raad-

sel. Maar ze werden door niemand minder 

dan Sinterklaas met zijn paard Ozosnel, 

waarop dit keer Piet zat, opgehaald. En 

daar waren ze: Aggie en Cobus Prins.

Zij werden met groots ceremonieel door 

Anne Marije “geridderd” in de orde van de 

Baarder Kat.

Daarna kregen Aggie en Cobus uit handen 

van de toneelvereniging In Goed Begjin de 

Gouden Kat, die hopelijk een goed begin 

van hun nieuwe levensfase mag inluiden 

en hen verder blijft begeleiden.

En toen was er een muzikaal eerbetoon 

door Claudia, Symen, Anne Marije en 

Ronald.

De bijzondere verdiensten werden na-

tuurlijk ook vermeld in een lied, hoewel 

de meeste Baarders die zelf aan den lijve 

hebben meegemaakt. Om te beginnen 

ging ons dorpscafé weer dagelijks open en 

bleek je er heerlijk te kunnen eten. Maar 

binnen de kortste keren kwamen we in de 

Leeuwarder Courant en kwam Baard meer 

op de kaart te staan. Er kwamen muziek-

optredens, onze Cobus werd zelfs in landelijke 

kranten “brugbaas en kroegwachter” genoemd. 

De zondagavonden muziek met Tseard bij het 

eten, Blues alom, o.a. op het parkeerterrein, 

de Palingrookwedstrijden, de 2e kerstdagdiners 

met ongelooflijk bijzondere menu’s van Boyd, de 

zomerse volle terrassen met de altijd aardig-blij-

vende Aggie en niet te vergeten het bezoek van 

de Internationale Baardenvereniging op Harleys. 

Dit is slechts een kleine bloemlezing, want ook 

aan alle andere evenementen en activiteiten/ver-

gaderingen in de bovenzaal in Baard gedurende 

de afgelopen 5 jaren droegen Aggie en Cobus 

geen steentje, maar enorme stenen bij!!

Ter afsluiting bood Ronald nog een kaart aan van 

Friesland, afgebeeld in allemaal Friese gedichten. 

Midden op de kaart stond Café Baard met het 

kenmerkende logo.

Er zijn wel meer mensen in Baard die bijzonde-

re verdiensten hebben. Ik kan er zo uit hoofd 

wel 193 noemen, zonder wie het café en alle 

activiteiten niet zo groots waren geworden. Maar 

Cobus, Aggie en Boyd waren ook als mensen 

bijzonder en hebben zich (misschien net iets té 

veel) met hart en ziel aan Baard en Café Baard 

gegeven.

Daarvoor is de Gouden Kat en ons aller dank!!

De toneelvereniging In Goed Begjin
Anne Marije, Dorothea en Ronald  

NB: Halldor Hogerhuis en Erik Jutte hebben alles 

op film gezet! 

In Goed Begjin
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Als je dit leest is dat laatste in volle 

gang. Maar nu, terwijl ik dit schrijf, 

vangt die nieuwe fase pas over een 

paar dagen aan. Velen zullen er naar 

uitkijken. Afbraak klinkt niet aardig, 

het heeft ook iets negatiefs. Opbouw, 

daar moeten we het van hebben! 

Beter, verder en misschien ook wel 

meer…

Als ik naar dit prachtige ontwerp kijk, 

denk ik ‘hoe zou het nu, op dit mo-

ment, met onze brug zijn?’ Waar ziet 

hij zijn levenslicht? In een staalfabriek 

hier in Friesland, rustig gelegen in een 

klein dorp met water en groene wei-

landen omgeven, waar je kilometers 

ver kunt kijken en er rust heerst of 

op een groot industrieterrein ergens 

bij een grote stad in het westen van 

ons land. Als je daar om je heen kijkt, 

zie je alleen maar meer gebouwen, 

hijskranen en drukte en grijze bedrij-

vigheid.

Ik hoop natuurlijk het eerste, dan zal 

de brug hier in Baard geen gewen-

ningsverschijnselen ondervinden en 

zich hier ogenblikkelijk thuis voelen.

Maar... is de brug überhaupt al ge-

maakt of ligt hij nog in delen in een 

fabriekshal of erger nog buiten koud 

Na afbraak
volgt opbouw

Melodie van Ramses Shaffy 

Laat me (1978)

Een Lied over mensen die wij kennen,

Zij zetten Baard weer op de kaart

Ze zijn een meester in “verwennen”

En hun gewicht in goud wel waard.

Ze kennen kroegen en Spaanse stran-

den, 

van Costa Brava tot aan Bolsward. 

Hij kent de blues uit alle landen

Zij oordeelt nooit in wit of zwart. 

LAAT ZE, LAAT ZE, LAAT ZE EEN NIEUWE 

WEG INSLAAN. 

LAAT ZE, LAAT ZE, DAT IS DE KUNST VAN 

HUN BESTAAN.

Baard zal jullie echt nooit vergeten, 

We zaten graag op het terras

En heerlijk vonden we het eten

Een grap of grol kwam vaak te pas.

De bovenzaal stond soms te trillen

De brugbaas, kroegwachter die zong

Zo’n echtpaar zouden wij weer willen

dat journalisten voor zich won.

 
LAAT ZE, LAAT ZE, LAAT ZE EEN NIEUWE 

WEG INSLAAN. 

LAAT ZE, LAAT ZE, DAT IS DE KUNST VAN 

HUN BESTAAN.

Maarten bedwong de Friese wat’ren

Zwom langs  ’t Café : een warm 

ontvangst

De Nieuwjaarsduik, je hoorde ’t 

klat’eren

En Baardenburg was erg in zwang.

De Kerstdiners wil ik nog noemen,

Je at je vingers erbij op

En het bezoek van al die baarden,

Ja Baard ging werkelijk op z’n kop!!

LAAT ZE, LAAT ZE, LAAT ZE EEN NIEUWE 

WEG INSLAAN. 

LAAT ZE, LAAT ZE, DAT IS DE KUNST VAN 

HUN BESTAAN.

Een Lied over mensen die wij kennen,

Zij zetten Baard weer op de kaart

Ze zijn een meester in “verwennen”

en hun gewicht in goud wel waard.

WE LATEN, WE LATEN, WE LATEN JIM JE 

GANG WEL GAAN

LAAT ZE, LAAT ZE, ZO HEBBEN ZE ‘T ALTIJD 

GEDAAN.

Muziek en zang: Claudia, Symen,

Annemarije en Ronald

Tekst: Joke

Laat ze! het lied dat werd gezongen bij 
de uitreiking van de gouden kat:
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baard in het nieuwsen nat te verkommeren 

en te wachten op verdere 

montage.

Ik zou dat alles op dit 

moment wel willen weten, 

om hem troost te bieden 

als hij koud en eenzaam is, 

of hem blij toe te fluisteren 

dat zijn verdere leven er 

een is van warmte en veel 

belangstelling. 

Maar stop met dit dag-

dromen. Dat van die brug, 

dat zal zeker goed komen. 

Maar we zijn nog niet zo 

ver. Komende dagen wordt 

hier op de bouwplaats een 

boorstelling geplaatst om 

de eerste betonpalen in 

de grond te boren. Alvast 

een heuglijk moment van 

opbouw, blijdschap en 

toekomst. 

En de brug? Die staat na-

tuurlijk al volop te glimmen 

en uit te kijken naar zijn 

toekomstig plek. Een plek 

in een prachtig dorp in de 

groene Greidhoeke. Een 

dorp dat trots zal zijn op 

zijn nieuwe brug!

Klaas van der Wal   

Bliuw 'up to date' en folgje alles oer de brege op 
de site fan provinsje fryslân.
Gean nei de webside fan de provinsje en ful yn: brug Baard. 
Understeande menu mei reade knop bringt je te plak.

Het werk aan de 
brug haalde de 
kolommen van het 
Friesch Dagblad. 
Op 'e Skille had daar-
naast ook aandacht 
voor het naderende 
afscheid van Cobus, 
Aggie en Boyd
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Geachte dorpsbewoner, 

In de vorige Baarder Kat heeft u kunnen 

lezen dat de kerk het kaatsveld wil ver-

kopen. In oktober heeft u een enquête-

formulier gekregen van de verschillende 

verenigingen, om het draagvlak van het 

plan om het veld aan te kopen te peilen.

Hoewel wij als kerk uitgelegd hebben 

waarom we het kaatsveld, en overigens 

meerdere stukjes grond, willen verkopen, 

ook aan leden van het dorpsbelang, blijkt 

dat er vragen zijn. Vragen over de rede-

nen van de kerk om het kaatsveld aan te 

bieden aan het dorp.

Daarom is door dorpsbelang aan mij 

gevraagd een en ander te verduidelijken 

in een stukje in de Baarder Kat. U kunt 

natuurlijk ook altijd zelf rechtstreeks 

vragen aan ons stellen.

Wij als kerkrentmeesters weten dat er 

aan een zelfstandig bestaan van onze 

kerk een einde komt, alleen nog niet 

wanneer.

Nu kunnen we nog zelfstandig beslui-

ten nemen, later niet meer. Hoewel er 

gesprekken staan gepland met de kerken 

van Easterlittens en Winsum, is er geen 

duidelijkheid over de toekomst. In het 

slechtste scenario gaat er eigendom naar 

het landelijke kantoor van de PKN en 

dan ben je de zeggenschap kwijt. Waar 

de Baarder gemeenschap in het verleden 

voor heeft gezorgd, wordt dan landelijk 

eigendom.

Stel dat er dan grond wordt verkocht, 

dan gaat het om geheel andere bedragen 

dan nu.

Om dat te voorkomen hebben wij  be-

sloten “De Kamp”aan te bieden aan het 

dorp. Heeft u hierover meer vragen bel 

dan gerust met Yge Valk of Aart Terpstra.

Namens het kerkbestuur,
Yge Valk  

Sportveld De Kamp

baard (nog meer) in het nieuws

In het Friesch Dagblad werden 
maar liefst drie pagina's gevuld met 
een verhaal over de ecologische 
bouwactiviteiten van Anke Söhne 
en Oep Elbers.
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Vanuit onze nieuwe stichting Welzijn 

Baard willen we alle inwoners enorm 

bedanken voor de grote betrokkenheid en 

het invullen van de enquêtes.

Het overgrote deel van onze bewoners wil 

graag de "regie" in eigen handen houden. 

Zoals een Baarder mooi verwoordde: "Er 

is zoveel moois gebeurd op de Baarder 

Kamp, dat moet behouden blijven voor de 

huidige en nieuwe generatie's"

De uitkomst van de enquête is 

overduidelijk:

• 95% is voor behoud van de Kamp voor 

het Dorp  

(Vraag 1 JA)

• Het overgrote deel van de bewoners wil 

een (eenmalige) bijdrage leveren (Vraag 

2a + 2B)

Ook de (indicatie) van de door u ingevulde 

financiële bijdragen geeft een duidelijk 

inzicht en hierdoor kan onze stichting de 

vervolgstappen zetten met het doel om 

"de Kamp" in eigen beheer te houden voor 

en door het dorp. Er zijn ook verschillende 

vragen gesteld, daar komen wij t.z.t op 

terug. Wij zullen met de input van deze 

enquete ons verdere plan opstellen.

Wij zullen u op de hoogte houden over 

de ontwikkelingen, bedankt voor uw 

medewerking!

Stichting Welzijn Baard   

stichtingwelzijnbaard@gmail.com   

aankoop “de kamp” 

wat vindt u?

Ek dit jier ha wer mei in grutte ploech 

Baarders oan it appelplukken west. 

It gong lekker fluch omdat op fersyk 

fan Doarpsbelang in soad minsken de 

appels yn de eigen tún al plukt hiene. 

Blykber hat it in groeisem seizoen 

west foar de appels en parren, want 

wy hiene een rekord opbringst oan 

sap.

De oanhanger fan Nico wie ôfladen 

mei appels en parren, der koe neat 

mear by. Dêrmei binne wy nei Stegger-

da riden, dêr’t dit jier de persynstal-

laasje stie. In pear oeren letter wie 

ca. 750 kg fruit omsetten yn 516 liter 

hearlik Baarder appelsap (mei 20%  

parren der troch hinne). 

Nei it persen wurdt it sap pastue-

risearre, dêtroch wiene de pakken 

noch waarm doe’t wy se meinamen. 

Dorothea is fuortendaliks begûn meit 

it sap út te súteljen, de earste pakken 

wiene noch waarm doe’t se ferkocht 

waarden.

In pear dagen letter wie it measte 

al ferkocht, fansels earst oan de 

Baarders dy’t appels levere ha en 

meiholpen ha mei it plukken. En 

it smakke blykber lekker, want der 

wiene nochal wat neibestellingen. 

Yn 2 wike tiid wie alles folslein 

útferkocht, hie elkenien betelle en 

koe Doarpsbelang weromsjen op in in 

leuke doarpsaktiviteit. 

Gabe en Dorothea  

De Baarder appelplukdeiResultaten van de enquête 



De Baarder Kat - Jaargang 22 - nummer 4 - december 2020 De Baarder Kat - Jaargang 22 - nummer 4 - december 2020

22 23

Groentetaart 
met geroosterde aardappel

heel baard bakt

Wat je nodig hebt voor 

6 personen

• 400 gr vastkokende 

aardappels (of meer)

• 2 teentjes knoflook, geplet

• 2 takjes rozemarijn, alleen de 

blaadjes

• zeezout

• olijfolie

• 200 gr zoete aardappels, 

geschild en in kleine blokjes

• 1 rode ui, gesnipperd

• 2 teentjes knoflook, fijngehakt

• 200 gr palmkool, zonder nerf 

en fijngehakt (boerenkool kan 

ook)

• zwarte peper

• 1 tl pimenton (gerookt 

paprikapoeder)

• 3 eieren + 1 extra

• 200 ml slagroom

• 75 gr feta

• 20 gr gedroogde cranberry’s

• 40 gr walnoten, grofgehakt

• 1 rol koelvers deeg voor 

hartige taart of bladerdeeg

•  quichevorm, rechthoekig

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 

210 ˚C. Bekleed een bakblik 

met bakpapier en verdeel 

hier de aardappels over met 

de knoflook, rozemarijn en 

een snuf zout en wat olie. 

Rooster de aardappels 20 tot 

30 minuten in de oven tot 

ze goudbruin zijn en aan de 

buitenkant een krokant laagje 

hebben gekregen. Schep hal-

verwege om en houd ze goed 

in de gaten.

2. Kook de blokjes zoete aard-

appel beetgaar in een bodem-

pje water, dit duurt ongeveer 

5 minuten. Giet daarna af.

3. Fruit de rode ui en knoflook 

in 2 el olie, voeg de palmkool 

toe en roerbak tot de kool is 

geslonken. Breng op smaak 

met zout, peper en pimenton.

4. Klop de 3 eieren los met de 

slagroom in een grote kom. 

Verkruimel de feta erboven 

en roer de zoete aardappels, 

roergebakken palmkool, cran-

berry’s en walnoten erdoor.

5. Vet een rechthoekige qui-

chevorm of een andere mooie 

vorm in en bekleed met het 

taartdeeg. Prik met een vork 

gaatjes in de bodem en stort 

de vulling in de vorm. Verdeel 

de vulling gelijkmatig. Snijd 

overtollig bladerdeeg weg en 

steek daar kerstvormpjes uit 

die je op de vulling legt. Klop 

het laatste ei los en bestrijk 

daarmee licht het deeg.

6. Bak de groentetaart 30 – 35 

minuten in de oven op 200 

graden. Serveer met de ge-

roosterde aardappels.

Succes gewenst en 
fijne feestdagen!

Zoals de meesten weten ben ik niet geheel vegetarisch, 
maar ik wil mensen graag wat bewuster maken zodat je 
met de feestdagen voor de deur, niet altijd voor een vlees-

gerecht hoeft te kiezen. Als je voor een vegetarisch hoofdgerecht 
gaat, kun je ook iets heel moois op tafel zetten tijdens het 
kerstdiner. Het gaat niet alleen om smaak maar tevens om de 
presentatie van een gerecht. Deze groentetaart met geroosterde 
aardappelen bijvoorbeeld! Qua voorbereiding kun je voor dit 
gerecht de aardappels een dag eerder kort voorkoken, bak ze 
pas vlak voor het diner af. De groentetaart kun je een dag eer-
der bereiden en weer opwarmen in de oven vlak voor het diner, 
maar vers is in dit geval lekkerder...
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Ingrid: ik ben in 1949 geboren in Leeu-

warden. Op m’n 16de ga ik al uit huis 

en begin aan de 5-jarige kweekschool. 

In Leeuwarden is geen katholieke, dus 

beland ik op een internaat. Op m’n 

18de mag ik op kamers en rond de 

studie af. Dan ben ik 21. Sta vervol-

gens in Joure en Emmen voor de klas. 

Op m’n 30ste ga ik vanuit het niets 

naar Leerdam, gegrepen door het 

Jenaplan onderwijs. Eerst als leer-

kracht, later als leidinggevende. Zoals 

alles bij mij impulsief kan gebeuren, 

school ik mij vervolgens om en ben 

het bedrijfsleven in gegaan.

Kees: ik ben in 1964 in Den Bosch 

geboren. Heb een onbezorgde jeugd 

gehad en studeer op mijn 18de wis-

kunde in Eindhoven. Eerst nog op en 

neer. Bij de vervolgstudie woon ik op 

kamers. Als ik 27 ben ga ik werken als 

ingenieur en verhuis naar Engeland. 

Hoe beland je in Baard
Ingrid: dat is wel een mooi verhaal. 

Ik werk op dat moment voor  het Ne-

derlands Bureau voor Toerisme vanuit 

Leidschendam. In het kader van Sim-

mer 2000 moet ik elke dag gedurende 

drie weken een column schrijven ter 

in gesprek met:
Ingrid Fischer en Kees Koenen

promotie en ben dus in Friesland. Op 

dat moment is het voor mij duidelijk: 

“Je hoort hier!” Henk Kroes attendeert 

mij op een huis in Baard. Ben met 

mijn broer wezen kijken en dus gelijk 

verkocht. Heb mijn baan opgezegd en 

in 2002 hier komen wonen.

Kees: om de liefde! Na Engeland werk 

ik 9 jaar in Hengelo en  aansluitend 

Rotterdam. Mijn ouders zijn inmiddels 

overleden. Toen ben ik op reis gegaan 

naar Oost-Duitsland. Eind 2004 kom ik 

Ingrid tegen in Dresden.

Ingrid: ik ben dan op weg naar Jena, 

om in de voetsporen te treden van 

Peter Petersen. Zijn filosofie over het 

Jenaplan onderwijs heb ik jarenlang 

uitgedragen in Leerdam; als leerkracht 

en vervolgens als leidinggevende. 

Kees: in 2005 werk ik in Rotterdam en 

woon in Den Bosch. Elk weekend met 

de trein naar Leeuwarden om Ingrid 

te zien. Gelukkig heeft mijn bedrijf 

ook een kantoor in Haren, al weer een 

stuk dichterbij! Niet lang daarna ga ik 

naar de Gasunie in Groningen. Daar 

werk in nu al weer 12 jaar op de vei-

ligheidsafdeling; 4 dagen in de week.

Bezige bij
Ja, dat kun je wel stellen; een opsom-

ming. 20 Jaar onderwijs, 10 jaar Bu-

reau voor Toerisme, interim manager, 

sociaal pedagogische dienst Leeu-

warden, Respect voor Verandering, 

(zo heet mijn bedrijf), International 

Education Forum (bemiddeling voor 

leerlingen om in Amerika te kunnen 

studeren), holland.com opgericht om 

het internetgebeuren onder de knie 

te krijgen. Ach je kan alles aan met 

een positieve insteek; het komt altijd 

goed! Een aantal keren ben ik gewoon 

gestopt en heb me in de avonduren 

omgeschoold. Momenteel is mijn 

enige business het verhuren van onze 

twee appartementen op Ameland en 

die van nog een ander. Daarnaast 

schrijf ik een aantal keren in het blad 

Ameland Inzicht.

Ameland
Ik kom er al vanaf mijn geboorte. Mijn 

vader koopt er in de 60 jaren een 

caravan en laat later een bungalow 

bouwen.

Kees: door de relatie met Ingrid 

beland ik in beduidend rustiger 

vaarwater en leer Ameland kennen. 

De eenvoud, schoonheid, stilte, rust 

die het eiland heeft en de dingen die 

daar te ontdekken zijn is bijzonder 

inspirerend voor me geweest.

Wederzijdse versterking
Kees: we hebben een compleet andere 
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achtergrond en andere interesses, 

terwijl we ook heel veel gezamenlijk 

delen. Houden van kunst en reizen 

graag.

Ingrid: mijn algemene ontwikkeling is 

sterk vooruit gegaan, omdat Kees zo 

verschrikkelijk veel weet. 

Kees: door Ingrid ben ik de natuur 

enorm gaan waarderen; daar had ik 

vroeger niks mee.

Cultuur
In 2015 besluiten we tot een sabbati-

cal voor vier maanden. Vliegen naar 

Rome, om vervolgens met elk denk-

baar vervoermiddel  op de bonnefooi 

uiteindelijk in Gdansk terecht te 

komen. En dan ontmoet je alle lagen 

der beschaving. In de wc hangt een 

kaart van Europa waar we samen zijn 

geweest. ’s Zomers gaan we meestal 

naar het platteland van Frankrijk, voor 

de rust en om eindeloos boeken te 

lezen. Daar schilder ik ook.(Kees).

Hobby’s
Kees: ik lees heel veel boeken over 

geschiedenis, met name de tweede 

wereldoorlog. Daarbinnen is één 

onderwerp voor mij essentieel en fas-

cinerend. Dat is het kasteel Colditz in 

de buurt van Dresden, waar geallieer-

de gevangenen worden vastgehouden. 

Ik heb er zo’n 80 boeken over. In onze 

drang daarover meer te willen weten 

volgen we de reis van die gevangenen 

en ontsnappingen daarbij. Het gaat 

zelfs zover dat ik een maquette maak 

van het kasteel uit restmateriaal van 

karton en bezig ben met een schilderij 

en een boek. 

Ingrid: ook ik ben daardoor 

meegesleept, volg die fascinatie en 

ben er helemaal bij betrokken. Het 

intrigeert ons enorm als mensen 

doorgaan waar anderen stoppen. 

Kees: zo ga ik ook naar Weimar om 

alles van Goethe te weten te komen.

Wat zijn we vergeten
Ingrid: het is ondertussen wel een 

heel verhaal geworden hoor Aart. 

We zijn nog steeds stapelgek met 

elkaar. Dat ik op mijn 55ste mijn 

grote liefde tegenkom! Vrienden 

zeggen wel eens: “Het is ongelooflijk 

hoe jullie elkaar aanvullen.” Een 

kruisbestuivend Godsgeschenk. Wij 

zijn zondagskinderen en hebben altijd 

geluk. Tel je zegeningen!

Wat moet ik daar nog aan toevoegen…

Aart  

Maquette van Colditz gemaakt door Kees

Drie maanden geleden sprak ik nog 

over een ‘eventuele’ tweede golf. Of 

die zou komen of niet?

Inmiddels zitten we alweer twee 

weken in een soort van lock down, 

géén horeca, sportactiviteiten, muse-

umbezoek of theater. De afhaal biedt 

ons gelukkig wat variatie op onze 

eigen kookkunsten, fijn dat dit wèl 

doorgaat!!

De griepvaccinaties verliepen als een 

trein, zowel in Mantgum als in Win-

sum en we hebben het erg gewaar-

deerd dat iedereen ons verzoek om 

een neus- en mondkapje te dragen 

gehonoreerd heeft. Sommigen waren 

nog wat onwennig daarin en sloegen 

gemakshalve de neus maar over, ech-

ter oefening baart kunst! Immers, de 

neus dient ook ‘bekapt’ te zijn. 

De laatste inzichten zijn dat het virus 

behalve in de aerosolen, vooral in 

snot en oogvocht welig tiert, dus door 

neus èn mond te bedekken en een 

bril te dragen schijn je het minste an-

deren te besmetten. Voortschrijdend 

inzicht zullen we maar zeggen!

De zorg om de Covid patiënt beperkt 

zich niet meer tot de ziekenhuizen; 

een herstellende patiënt kan nu ook 

thuis uitzieken (kon natuurlijk altijd 

al!) onder begeleiding van de huisarts. 

Dit kan de druk op de verpleegafdelin-

gen doen afnemen. Extra zuurstof en 

een saturatiemeter (of je genoeg zuur-

stof in je bloed hebt) zijn middelen 

die eventueel ingezet kunnen worden 

mocht je je toch zieker gaan voelen. 

En dan zijn er natuurlijk de gunsti-

ge berichten over een vaccin! In de 

volgende editie van de Baarder Kat 

hoop ik daar meer over te kunnen 

berichten! Een ding is nu al zeker: een 

vaccinatie betekent niet dat de regels 

kunnen versoepelen, Maar het is een 

goed begin…!

Een nieuwtje is ook dat we afscheid 

gaan nemen van onze ‘drankjesman’ 

Gerrit Wierenga. Daarover elders in 

de Kat méér. Ook Meindert van der 

Kooi die in Easterlittens de medicijnen 

bezorgt wil gaan stoppen. We nemen 

met weemoed afscheid van beide 

mannen, einde van een tijdperk…

Echter, het bezorgen van medicijnen 

gaat wel door maar in iets andere 

vorm.

Jacob Zondervan, echtgenoot van onze 

apothekersassistente Linda, neemt 

deze taak over en gaat rijden in een 

auto-met-logo. Waarschijnlijk met in-

gang van het nieuwe jaar, op dinsdag 

en vrijdag.

Natuurlijk is het ook mogelijk om 

update uit de praktijk
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in de apotheek medicijnen af te 

halen, deze tijden zijn verruimd om 

piekbelasting te verminderen en lange 

rijen voor de praktijk te voorkomen. 

Er kan maar één patiënt tegelijk in de 

apotheek ontvangen worden, wilt u 

daarmee rekening houden? U kunt na-

tuurlijk wel binnenkomen, mits u de 

1,5 m respecteert en tot nader order 

een neus-en-mondkapje draagt.

In Winsum: dagelijks van 11.30 tot 
12.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur. 
Op woensdag tot 18.00 uur.
In Mantgum: maandag tot en met 
donderdag van 16.00-17.00 uur.

Eind oktober is dokter Ringnalda met 

zwangerschapsverlof gegaan; voor 

haar in de plaats hebben we dokter 

Goodijk bereid gevonden haar plek 

in te nemen totdat zij weer terug is. 

We heten Jeltina Goodijk van harte 

welkom in onze praktijk. Verder zijn 

Elske de Wolff en Joep Bontemps als 

huisartsen aktief in onze praktijk, dan 

weet u ook wie er allemaal medische 

zorg verlenen naast Herman Berg-

werff. Op het wachtkamerscherm in 

de praktijk stellen deze dokters zich 

aan u voor.

Wanneer deze Kat bij u op de mat valt 

is het jaar 2020 bijna weer ten einde. 

Voor de meesten van u waarschijnlijk 

een moeilijk jaar; sommigen hebben 

ook de keerzijde van de beperkingen 

als positief ervaren. Hier in het noor-

den zaten we toch gebeiteld en was 

er nog aardig bewegingsvrijheid. 

Laten we hopen dat 2021 in alle op-

zichten een nieuw begin is! 

Folle Lok, Sûnens en Seine, sizze we 

dan op 1 jannewaris….

Vanuit het doktershuis, 

Aukje Bergwerff  

Van ‘Drankjesman’ of
‘Boodschappenhuis’ 
naar Medicijnbezorgdienst

Per 1 januari 2021 gaat er een nieuwe 

wind waaien bij het bezorgen van be-

stelde medicijnen in de apotheek van 

het Medisch Centrum Winsum e.o.  

Gerrit Wierenga, voorheen de drank-

jesman genoemd, gaat na 37,5 jaar 

stoppen met de bezorgdienst. Gerrit 

is inmiddels 85 en heeft naar eigen 

zeggen dit werk met veel plezier 

gedaan, eerst alleen en later met zijn 

vrouw Sietske Rodenhuis. Vier keer in 

de week- vakanties uitgezonderd en 

misschien een keertje niet door ziekte 

of ongemak- kwam hij in de apotheek 

zijn bakken vullen met bestellingen. 

In maart 1983 is hij daarmee begon-

nen op verzoek van huisarts Mauser 

en toen Bergwerff diens praktijk over-

nam in oktober 1988 ging de bezorg-

dienst gewoon door. Wat fijn dat de 

nieuwbakken dokter kon steunen op 

de ervaren ‘drankjesman’! Voorheen 

werden veel medicijnen klaargemaakt 

als een drankje en daarom ging de be-

zorger ‘drankjesman heten’. Je moet 

het maar weten….

Vanwege zijn lichamelijke condi-

tie werd Gerrit afgekeurd voor het 

werk dat hij toentertijd deed, maar 

medicijnen rondbrengen ging hem 

goed af; ook kon hij de naam en 

adressen meestal goed lezen, want in 

die tijd waren met de hand geschre-

ven etiketten op papieren zakjes de 

gewoonste zaak van de wereld. En 

het handschrift van dokter (of in dit 

geval van mevrouw Mauser) was niet 

altijd duidelijk leesbaar…. Het kwam 

zelden voor dat hij de bestelling niet 

kon afleveren omdat hij het adres niet 

kende. 

Eind jaren ’80 werd bij de patiën-

ten de medicijnen knaak ingevoerd: 

dan moest op een kaart de knaak 

afgestempeld worden en de knaak 

geïnd. Dit werd dan weer doorgegeven 

aan het ziekenfonds; als de kaart vol 

gestempeld was hoefden de mensen 

deze knaak niet meer te betalen, 

een soort eigen bijdrage dus. Best 

ingewikkeld allemaal, nu gebeurt dit 

automatisch bij je zorgverzekeraar. 

Nadat hij zijn rondje gemaakt had- in 

de winter vaak in het donker, want 

na vijven- werd het geld afgegeven 

bij de Mausers en de niet afgeleverde 

medicijnen gingen weer terug naar de 

apotheek. 
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Na 1988 ging het niet veel anders. Ik 

kan me nog goed herinneren dat we 

met het hele gezin aan tafel zaten en 

dan kwam Gerrit nog via de zijdeur 

binnen om zijn spullen af te geven. 

Later, toen de praktijk en apotheek 

verhuisden naar Winsum werd dit 

allemaal verleden tijd.

Op mijn vraag wat het rondbrengen 

zo waardevol heeft gemaakt voor 

de Wierenga’s antwoordt Gerrit: het 

contact dat hij kreeg met de mensen. 

Lief en leed deelde je onwillekeurig 

tóch, ook al wist je niets over de 

medicijnen die de mensen gebruik-

ten, of waarvóór. Gerrit haalt nog een 

anekdote aan over een moeder die 

vond dat de pillen niet open en bloot 

aangereikt moesten worden, want “de 

mensen hoefden niet te weten dat 

hun dochter aan de pil was”. Hoezo 

beroepsgeheim? En dan te bedenken 

dat er vroeger vaak een kastje aan de 

buitengevel hing waar de medicijnen 

in gezet werden….

Ook toen wij in Baard kwamen wonen 

hing er een dergelijk medicijnkastje; 

dat was onze eerste daad van verzet, 

wij vonden dat zoiets niet kon in 

verband met privacyregels. Ook kwam 

er vitrage voor de ramen, je hoefde 

immers niet te weten wie er bij de 

dokter zat? 

Wat hij minder leuk vond waren de 

strenge winters van toen, gladheid 

door sneeuw of ijzel. Daar had hij een 

hekel aan en sneeuwbanden waren er 

in die tijd nog niet. Zo heeft hij ook 

wel eens een flinke uitglijder gemaakt 

op ijzige paadjes. De latere winters 

waren zo streng niet meer. 

In 2008 deed Gerrit dit werk 25 jaar 

en toen is er een lintje uitgereikt  in 

het gemeentehuis van Wommels. Het 

heeft hare Majesteit behaagd…… Een 

feestelijke bijeenkomst, die ook in de 

eetkamer van de dokter gevierd wordt 

met koffie en taart en een cadeau.

Het is nu 12,5 jaar later en voor Gerrit 

is de tijd gekomen om te genieten 

van zijn ‘oude dag’. Veel van zijn 

vaste adresjes zijn er niet meer, hij 

deelde vreugde en verdriet met hen.            

Terugkijkend op een fantastische 

periode in zijn leven hoopt hij- fit 

als hij is-  toe te komen aan andere 

zaken. En het feit dat er iemand is om 

zijn werkzaamheden over te nemen 

heeft hier ook een rol in gespeeld. 

Dus we nemen met weemoed afscheid 

van deze twee steunpilaren in onze 

praktijkorganisatie en wensen hen 

nog vele mooie jaren samen. 

Bedankt, Gerrit en Sietske!

En dan het ‘Boodschappenhuis’, wat 

betekent dat dan? In de tijd dat niet 

iedereen vervoer of een telefoon had 

werd in veel dorpen een boodschap 

voor de dokter achtergelaten op een 

bepaald adres, veelal bij iemand die 

altijd thuis was: de boodschap was of 

de dokter langs kon komen, of dat er 

medicijnen bezorgd konden worden. 

Ook werden lege medicijndoosjes of 

flesjes afgegeven die dan weer gevuld 

terug moesten komen bij de patiënt. 

Deze boodschappenhuizen bevonden 

zich in Easterlittens, Wjelsrijp, Hilaard 

of Jorwert; de meeste van onze 

oudere patiënten kennen dit systeem 

nog wel.   

In Easterlittens was het boodschap-

penhuis eerst bij de familie van der 

Meer, sinds 1990 bij Meindert van der 

Kooi. Bij Van der Meer en later bij van 

der Kooi werden niet alleen doosjes 

afgegeven maar werden de gevulde 

doosjes ook door hen bezorgd bij 

de mensen in het dorp. Opmerkelijk 

détail: niet over de brug, dus niet 

naar Wammert, Skrins of Wieuwens.  

Littens had dus zijn eigen medicijnbe-

zorger, heel duurzaam op de fiets! 

In 1985 verving hij van der Meer wel 

tijdens vakanties, vanaf 1990 nam 

hij de functie van boodschappenhuis 

over evenals de bezorging. Op dinsdag 

en vrijdag was het vaste prik: dan 

maakte hij zijn rondje en de mensen 

rekenden er al op. Bij de een stond 

de koffie met een gevulde koek klaar, 

bij de ander lagen er zoute haringen 

op hem te wachten of een doosje 

eieren. Begrippen als wederkerigheid 

of de menselijke maat komen in 

ons gesprek voorbij: hij betekende 

wat voor de mensen, maar na het 

overlijden van Meinderts vrouw 

Minnie in 1992 betekenden dit soort 

contacten ook veel voor Meindert.                                                  

Met de apotheek was er een goede 

samenwerking, want als er grote do-

zen afgeleverd moesten worden dan 

belde de apotheek dat hij beter eerst 

met de auto kon komen om de dozen 

op te halen, dat was met de fiets dan 

niet zo handig. Met collega’s Gerrit 

en Sietske was het contact ook goed, 

tijdens vakanties namen de bezorgers 

voor elkaar waar om zo voor continu-

iteit te zorgen. En wat een loyaliteit 

naar de apotheek toe! Daar boften wij 

maar weer mee!

Maar aan alles komt een eind en 

Meindert heeft aangegeven te willen 

stoppen na bijna 30 jaar.  Altijd 

trouw èn betrouwbaar, ook Mein-

dert zijn wij veel dank verschuldigd.                                                                                         

Gelukkig gaat Jacob Zondervan het 

werk van beide ‘drankjesmannen’ 

overnemen en daar zijn we heel blij 

mee en naar wij hopen: u ook!            

Aukje Bergwerff   
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Je ziet het regelmatig hangen: bij de 

ingang van een winkel, bij een bedrijf 

of gewoon een huisdeur “wegens om-

standigheden gesloten”. Soms staan 

de omstandigheden er ook bij en die 

zijn meestal niet vrolijk, hoewel je ook 

vanwege een huwelijk of een geboorte 

“de tent” dicht kunt doen.

Wij leven in bijzondere omstandighe-

den. Onze deuren blijven veel dicht 

omdat dat moet. Of nou ja… omdat 

dat dringend aan ons gevraagd wordt 

om dat te doen.

Zowel de vrolijke als de verdrietige 

gebeurtenissen in ons leven kunnen 

we maar beperkt samen beleven. En 

bij een geboorte mogen de schaarse 

gasten slechts op afstand het nieuwe 

mensenkind bewonderen.

In het kerstverhaal in de bijbel zoals 

het staat in het Lukas-evangelie zijn 

de omstandigheden ook verre van 

ideaal. In de herberg is geen plaats; 

die wordt opzettelijk dicht gehouden 

voor het hoogzwangere stel. (Dat zou 

hier in café Baard niet gebeuren – 

corona of geen corona! Maar dat even 

terzijde!)

Gelukkig vonden ze ergens een afdak 

met een voerbak voor de dieren en 

daarin werd het kind gelegd met wat 

doeken eromheen.

De enige kraamvisite zijn wat herders. 

Logisch zou je zeggen want dat afdak 

met die voerbak was waarschijnlijk 

van hen. Maar zo beschrijft Lukas het 

niet.

Die vertelt dat de herders het van 

een engel hebben gehoord dat er een 

bijzonder kind is geboren Een Amster-

damse predikant die in de ziekenhui-

zen met dia’s op de kinderafdeling het 

kerstverhaal kwam vertellen en die de kinderen 

het verhaal zo’n beetje zelf lieten uitleggen 

aan elkaar, hoorde opeens een meisje vragen 

“Wat zei die engel dan?” En uit een bedje wat 

verderop klonk toen: “die engel zei ”jullie motte 

niet so bang wese, ik sal jullie niet opvrete! /Ga 

nou maar kijke!!”

Hoe vreemd de omstandigheden ook, dat kind 

in de voerbak werd wel het begin van een 

wereldwijde godsdienst. En praktisch iedereen – 

gelovig of niet - viert het kerstfeest, zij het dan 

op heel verschillende manieren.

Dit jaar is het natuurlijk niet mogelijk om knus 

en opgepropt in de Baarder Geertrudiskerk 

samen te komen in de kerstnachtdienst. Maar ik 

beloof u: alles wat wèl mogelijk is zal gepro-

beerd worden te realiseren. Het zal wel buiten 

worden, waarschijnlijk zelfs zonder afdak. 

Over het hoe, wat en waar krijgt u een flyer in 

de brievenbus. Maar het kerstfeest gaat door, 

want dat kindeke is nu eenmaal ruim 2000 jaar 

geleden geboren in die bijzondere omstandig-

heden. Dus houdt 24 december rond 22 uur vrij 

om dat samen te vieren. En wees niet bang, de 

corona zal ons niet “opvrete”, daar wordt goed 

rekening mee gehouden!

Van Friese vrienden kreeg ik het volgende:

Omstannichheden

Yn 1943, yn ‘e oarloch dus, koe ik krystspul 
fan ‘e tsjerklike jongereinferiening “Nocht en 
wille” út Jorwert fanwege omstannichheden net 
trochgean.

Dy onstannichheden wiene neffen it tsjerkeb-
ledsje:
Joazef siet foar de Arbeitseinsatz yn Dútslân.
Marije wie evakuearre.
It bern wie ûnderdûkt.
De hoeders fochten oan it eastfront.
De ingels koene net sjonge omt se net oanslet-
ten wiene by de Kultuerkeamer.
De stjêr wie fertsjustere.
De Trije Keningen wiene ôftreden.
De kryststâl wie foardere.
De okse klandestyn slachte en
De ezel wie boargemaster wurden.
Dus koe it feest net trochgean.

Wel: in Baard geldt:

Wegens omstandigheden gaat het feest WEL 

door!!

Joke van der Velden  

P.S. Omdat de kerken van Eaterlittens en Baard 

te klein zijn, vaste banken hebben en moeilijk 

geventileerd kunnen worden, wordt er helaas 

alleen in Winsum gekerkt.

Dat is natuurlijk voor onze veiligheid en gezond-

heid.

De kerkdienst op 1e Kerstdag is daarom dus in 

Winsum om 9.30 uur en ik hoop daar voor te 

gaan. Ik ga een moderne versie op het verhaal 

uit Jorwert maken en het  thema van de dienst 

is ook “wegens omstandigheden…” 

Iedereen is welkom, maar graag doorgeven als 

je wilt komen, omdat er eventueel een tweede 

dienst nodig(om 10.30 uur) is bij meer dan 30 

personen. 

Wegens omstandigheden…..
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De Mienskip???
Corona lijkt alles weg te drukken. 
Niks is minder waar!

Het rijk, de provincies en gemeentes 

zijn druk bezig om vorm te geven aan 

de energietransitie. In alle teksten 

staat dat de burgerij, in Fryslân de 

Mienskip betrokken moet worden: 

zonder de Mienskip wordt het niks!

Maar hoe wordt dan de Mienskip 

daarbij betrokken? Incidenteel 

worden lokale energiecoöperaties 

gevraagd om hun mening of om bij 

te dragen: direct of vertegenwoordigd 

door koepels zoals UsKoöperaasje, 

Doarpswurk en netwerk duurzame 

dorpen (provinciaal) of Energie Samen 

landelijk. Vele rapporten, online 

bijeenkomsten, websites, subsidies en 

gunstige leningen. Door de bomen het 

bos niet zien?

Het maakt het voor burgers 

onoverzichtelijk, een ‘ver van mijn 

bed show’. Hoe krijg je dan burgers 

zo ver dat men werk maakt van 

verduurzaming van de woning: 

comfortabel en leeftijdsbestendig.

Als Grieneko proberen we toch zo 

goed als mogelijk voor de bewoners 

op te komen. Daarbij zoeken we 

steeds naar mogelijkheden om 

verduurzaming van de woning 

haalbaar te maken. De nodige 

huishoudens doen mee, hebben 

hun woning al aangepast of hebben 

vergaande plannen  om stapsgewijs 

de komende jaren dat te realiseren. 

We adviseren en begeleiden, maken 

plannen van aanpak, desnoods 

een bestek. Het is een zgn. ‘no 

regret’ aanpak: uw plannen voor 

aanpassingen aan de woning in de 

tijd zo op elkaar afstemmen dat 

verduurzamingsstappen logisch 

meegenomen worden.

Dit najaar waren we van plan 

dorpsbijeenkomsten te organiseren: 

informatie over de regionale 

energiestrategie. De plannen van 

de gemeente: nu als concept juni 

2021 definitief. Wat gaat er wanneer 

gebeuren in wijk en dorp tot 2030 

om inhoud te geven aan milieueisen. 

Onze najaar ledenvergadering zullen 

we of online proberen of anders 

sturen we de leden de nodige stukken 

met ook voorstellen waar u op kunt 

reageren.

Stand van zaken Grieneko: 
(zie ook www.grieneko.frl en 

facebook)

• 176 leden, 71 afnemers 

EnergieVanOns. 

• Wiuwert en Britswert hebben zich bij 

Grieneko aangesloten

• 3 collectieve zoninstallaties 

op staldaken. In totaal 630 

zonnepanelen.

• Bijna 50 zonpaneelinstallaties op 

daken van woningen

• 25 woningen begeleid met 

verduurzaming in 2019/2020 

en 10+onderweg. Een tiental 

huishoudens is geadviseerd: 

soms met scans, enkelen met 

scan en rapport. 4 oude huizen in 

Easterlittens  recent ‘all electric’: 

= van het gas af.  Dit is een 

pilotproject samen met gemeente 

Leeuwarden.

• Vele adviezen over subsidies en 

financieringen voor verduurzaming

• Leden krijgen korting op LED 

verlichting, isolatiemateriaal en hout

• Ja: wij zoeken nog 2 bestuursleden!

• We hebben een deelauto: een 

Hyundai Kona met bijna 400 

km actieradius. Deze staat in 

Easterlittens. Geinteresseerd? Laat 

het even weten met een berichtje 

naar info@grieneko.frl 

• Onze collectieve energiemaatschappij 

EnergieVanOns: Ook in november de 

laagste totaalprijs voor echt groene 

energie en CO2 gecompenseerd gas 

+ percentage lokaal biogas. Zie onze 

website!!

Het ga u goed en blijf gezond!!

Het bestuur van Grieneko coöp.UA
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Beste lezers van de BaarderKat, 
Ook van school in deze editie weer 

een stukje over activiteiten die plaats 

hebben gevonden en wat ons zoal 

bezighoudt op de Stjelp. Een aantal 

activiteiten konden door Corona niet 

plaatsvinden, maar gelukkig gebeurt 

er nog genoeg. We blijven wel heel 

voorzichtig. Corona kwam vlak na de 

herfstvakantie even heel dichtbij toen 

we onder het personeel met besmet-

tingen te maken kregen. Dat was echt 

best even schrikken. Dit dwong ons 

om een week te 

sluiten, organi-

satorisch kregen 

we het niet meer 

verantwoord rond. 

Gelukkig konden 

we rekenen op 

support van ouders 

en konden we na 

een week iedereen 

al snel weer in 

goede gezondheid 

en verantwoord 

ontvangen. 

Op dit moment werken de kinderen 

rondom het thema: ‘Voedsel’. De on-

derbouw runt een restaurant. Voor het 

beheren van het café is het nog wat 

vroeg, maar voor in de toekomst zijn 

er goede kandidaten te verwachten. 

De bestellingen worden opgenomen 

en genoteerd, de kosten worden be-

rekend en de tijden van de reserve-

ringen krijgen ook extra aandacht dit 

thema. 

Verder wordt er door alle groepen re-

gelmatig iets gekookt. Vandaag maakt 

de onderbouw eiersalade. Tijdens de 

eerste Corona-golf en het thuisonder-

wijs zijn er pompoenzaadjes uitge-

deeld. Deze pompoenen worden nu 

gebruikt om bijv. lekkere cheesecake 

van te maken.

Er waren meer leuke activiteiten zoals 

de buitenlesdag voor de herfstvakan-

tie. De bovenbouw 

volgt een aantal 

weken als groep 

een training van 

Rots en Water. 

Doel van het 

Rots en Water 

programma is het 

vergroten van de 

communicatie- en 

sociale vaardig-

heden en welzijn 

bij kinderen en 

het voorkomen 

van sociale problemen. Het helpt 

leerlingen meer zelfvertrouwen te 

krijgen door o.a. Chinees te boksen. 

Een prachtige lessenserie voor de 

kinderen. 

De middenbouw volgde een workshop 

van een professioneel dichter. De 

dichter kwam op school en ging samen met de 

kinderen spelen met taal/ woorden. Uiteindelijk 

schreven ze nog daadwerkelijk een gedicht. De 

gedichten waren stuk voor stuk prachtig, de 

leerlingen waren duidelijk geïnspireerd. 

De kinderen van de school in Jorwert en Baard 

hebben elkaar opgezocht om verder kennis met 

elkaar te maken. Het jaar startten we met een 

sportieve activiteit en deze maand hebben de 

kinderen samen aan een lampion gewerkt. 

Als school zitten we volop in de ontwikkelingen 

van een Regioschool in Baard. Samen met Jor-

wert zijn we hard aan het werk om dit te onder-

zoeken en te kijken hoe we dit het best kunnen 

neerzetten. De eerste gezamenlijke ouderavond 

is geweest en de teams zien elkaar regelmatig. 

Inmiddels zijn er een aantal kernwaarden van 

de nieuwe school gekozen. Deze kernwaarden 

proberen we nu om te zetten naar een uniek 

(onderwijs)concept. Een mooi proces!

We proberen jullie als dorpsbewoners zo goed 

mogelijk op de hoogte te houden. Info-bulletins 

worden huis-aan-huis verspreid en ook via de 

digitale weg proberen we iedereen te bereiken. 

We doen dit om te informeren, maar ook 

zeker om jullie als bewoners bij dit alles 

te betrekken. Ideeën of opmerkingen 

zijn van harte welkom, mail of bel de 

school gerust.

Info-bulletins, veel gestelde vragen met 

antwoorden (FAQ) en ook andere infor-

matie over de school zijn te vinden op: 

www.destjelp.nl 

Tot zover weer het kijkje in de school. 

We wensen iedereen een mooie decembermaand 

toe en een prachtig 2021 vol vreugde, gezond-

heid en geluk!

Met vriendelijke groet,

Jetske Hettinga   

nieuws van de stjelp
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ColofonCorona spilet ek trúkjes op Baard's 

mienskip. 

Gjin Merke 2020, gjin partij as 

alternatyf yn novimber. Mar dan soe 

it barre op 4 oktober: in sportive 

bûtendei folge troch in rinnende 

stoofbuffet yn en om de nije doarps-

tinte. 

De Tonielferieniging "In goed Begjin", 

de lêste tiid net sa aktyf, hat yn it 

geheim in bistespektakel betocht 

(ommers 4 oktober Wrâlddieredei!) 

dy't him manifestearje soe by de 

aktiviteiten. Corona soarge derfoar 

dat ek dat waard annulearre. 

Wat in soad wurk foar de feestkom-

misje mei altyd in grutte kater. Wy 

binne de kommisje fan 'e katerfeest 

tige tankber foar al har ynset. Dêrom 

earden de Pink Panther en in Gorrilla 

de katerdrank fan 'e feestkommisje 

op sneon 3 oktober mei in besite. Net 

mei lege hannen, mar mei blommen 

foar elkenien en hûnen of katte iten 

foar har húsdieren fanwegen Wrâld-

dieredei.

Dorothea,
Ronald (gorilla) en 
Michiel (pink panther)   

geheim 
bistespektakel Editie:

jaargang 22, nummer 4, december 2020  

oplage 110 exemplaren.
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Baar data
Zon. 13 dec 09.30 u

Dienst door ds. J.Hilverda  
I.v.m. corona worden alle 
diensten voorlopig in de Maria 
kerk in Winsum gehouden

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 

Zat. 16 jan. Weekend
De oudpapiercontainer staat 
er weer

Ver. van Dorpsbelang Parkeerplaats bij de brug

Zon. 17 jan. 09.30 u Dienst door ds. G. Wessels Kerkenraad v.d.Streekgem Herv. Kerk Winsum

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

Zon. 21 febr. 09.30 u Dienst door ds. J.Hilverda Kerkenraad v.d.Streekgem. Herv. Kerk Winsum

Zat. 13 mrt. Weekend
De oudpapiercontainer staat 
er weer

Ver. van Dorpsbelang Parkeerplaats bij de brug

Zon. 21 mrt. 09.30 u Dienst door ds. L. Westra Kerkenraad v.d.Streekgem. Herv. Kerk Winsum

zo was het...
nog even geduld baard... 
je krijgt een mooie nieuwe brug!


