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achterop

En zo zijn we met (eigenlijk zonder)
elkaar het jaar 2021 ingerold, zonder
vuurwerk en in kleine kring.
Het heeft niet zoveel zin om op het jaar
2020 terug te blikken, er is al zoveel
over gezegd en geschreven. Er valt ook
bijna geen samenvatting te geven gezien
de complexiteit van alle gebeurtenissen
en in wezen is alles wat erover te
zeggen valt al eerder gezegd.
Rest ons om met een optimistische
blik het jaar 2021 tegemoet te zien en
hoewel er nog veel onzeker is, zijn er
toch ook lichtpuntjes.
Er zullen vast weer leuke dingen
mogelijk zijn, alleen misschien op
een andere manier. Kijk naar de grote
creativiteit waarmee organisatoren
dingen mogelijk willen gaan maken.
Zelfs een evenement als het songfestival
lijkt - aangepast - door te gaan.
We hopen op een tijd waarin we niet

meer met een grote boog om de ander
heen hoeven te lopen en we weer
ontspannen in elkaars nabijheid kunnen
zijn.
We schrijven nu februari, wie weet hoe
het ervoor staat als de volgende Baarder
Kat in juni uitkomt. De vogels hebben er
in ieder geval al zin in. Als de zon maar
even schijnt gaan ze al voorzichtig uit
hun dak.
Geduld en optimisme lijkt de goede
combi voor de komende maanden en
dat is met het voorjaar in aantocht
wellicht niet al te moeilijk.


3

De Baarder Kat - Jaargang 23 - nummer 1 - maart 2021

Leestip

De Baarder Kat - Jaargang 23 - nummer 1 - maart 2021

Voordat de koffie koud wordt - Toshikazu Kawaguchi

een moderne Japanse bestseller, gevoelig, fijnzinnig en fantasievol
Over een
bepaalde
zitplaats in
een zeker
koffiezaakje
bestaat een
mysterieuze
stadslegende:
als je op die
plaats gaat
zitten kun je
je verplaatsen
naar een tijdstip
naar wens. Maar
die reis is niet
zonder risico:
de gasten moeten naar het heden
terugkeren voordat hun kopje koffie
koud is geworden en er zijn nog
een aantal ontzettend vervelende
regels. Als je niet aan alle regels
voldoet word je een geest, net als
de vrouw in de
witte jurk.
De naam van dit koffiezaakje is
Funiculi Funicolà. Het bestaat al
zo'n honderdveertig jaar en bevindt
zich in een afgelegen steegje in
Tokio. Men schenkt er zorgvuldig
gebrouwen koffie en het lijkt of de

4

tijd er heeft stil gestaan.
In vier prachtige verhalen volg
je als lezer vier verschillende
cafégasten die in de tijd willen
reizen. De eerste wil haar geliefde
confronteren, de tweede wil een
brief vinden van haar man die de
ziekte van Alzheimer heeft, de
derde wil in contact komen met
haar zus en de vierde met haar
kind. Het zijn geen losse verhalen;
de personages spelen in alle
verhalen een rol en maken zo met
elkaar één verhaal.
Hoewel het eerst wat doelloos
lijkt om in de tijd te reizen - één
van de regels is immers dat de
werkelijkheid niet veranderd kan
worden hoezeer je ook je best
zou doen - raak je al lezend sterk
betrokken bij de mensen in het
koffiehuisje en de gasten die de
moed hebben om in de tijd te
reizen.
De echte boodschap die aan het
eind van het boek duidelijk wordt
is bijzonder mooi.

onder andere door de afstandelijkheid en
de formele omgangsvormen - maar het
duurt niet lang of je wordt betoverd door
een magisch en ontroerend verhaal over
spijt, het juiste doen, leren loslaten en het
begrijpen waarom dingen zijn zoals ze zijn.
Het verhaal laat de lezer nadenken over
het leven en de futiliteit daarvan, en ook
en vooral over het niet nalaten om de
dingen nu te zeggen.

kinderbaarderij:
De redactie feliciteert Hylke en Nynke
met de geboorte van hun zoon Daan op
5 februari.

Voordat de koffie koud wordt is het
debuut van de succesvolle Japanse
theaterregisseur en -schrijver Toshikazu
Kawaguchi (1971); er werden meer dan een
miljoen exemplaren van verkocht. Het boek
is verschenen in verschillende landen en
werd ook verfilmd.
Anneke Tonnon 

Voordat de koffie koud wordt doet
aanvankelijk zeer Japans aan -
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voorstelbaard:
Henk & Christel

No ja sis, wer twa nije snúters yn
Baard. Nettsjinsteande hoopje wij
gau by de fêste ynboel fan it doarp
te hearren. Wij binne Christel Pieper
en Henk te Biesebeek. Sûnt begjin
dit jier ha wy ús te wenjen set oan
de Menistefjouwere 1. En doe’t wy
op 1 jannewaris de gerdinen iepen
diene hiene we daliks it gefoel dat
we op it júste plak terjochte kommen
binne. Alle rúten yn it doarp wiene
nammentlik wyt kalke, mar op ús
keukenrút stie yn grutte letters:
Wolkom. In bettere ûntfangst hiene
wy ús net winskje kinnen.
Christel Pieper komt oarspronklik út
it Brabantse Oss, studearre skiednis

6

oan syn wurkpaad by Omrop Fryslân.
Nei earst foar ferskate lanlike kranten
wurke te hawwen, fûn hy hjir syn gerak
as programmakker fan ûnder oaren it
kultuurprogramma De Koperen Tún en
it muzykprogramma Jazz op Snein. Ek
as redakteur hâldt de kultuer him yn ‘e
besnijing. Christel hat yntusken de doar fan
it ûndernimmerskip achter har sletten en is
fia in koarte tussenstop as beliedsadfiseur/
kommunikaasjespesjalist yn de
soarchsektor no oant it wurk
as relaasjemanager by Liander.
Se wurket derby in soad oan
energytransysjeprojekten.

yn Amsterdam en kaam foar de leafde
nei Fryslân, nei’t se Henk op Oerol
moete hie. Yndied, wy binne in echt
Oerol-pear. Mei de seine fan good-old
Joop Mulder, dy’t koartlyn spitgernôch
ferstoarn is.
Ienris yn Fryslân sette Christel mei
kompanjon Ingrids Spijkers útein
mei it kommunikaasje en PR-buro
PS-produkties. Mei fennoat Geard
van der Veer hat dit buro hast 25 jier
lang produksjes makke op mêd fan
tv-programma’s, kranteartikels, boekeútjeftes, seminars en de organisaasje
fan ferskate festivals as Ljouwert
Culinair.
Yntusken wurke Henk, in echte
Liwwadder, stadichoan fierder

mei it kafee-restaurant op te hâlden. Net
allinnich fanwege de smûke taapkeamer,
mar ek fanwegen it hearlike iten, wêrfan
we nettsjinsteande Corona dochs eefkes
genietsje kinnen ha.
Mei de froast fan febrewaris binne we
mei de noas yn ‘e bûter fallen. Christel en
Mare ha de redens ûnder bûn, wat Henk
spitigernôch fanwegen in nije heup noch net
koe. Ek kamen we sa yn ‘e kunde mei tal
fan doarpsbewenners, dy’t ús hûs
oer de Baardersleat foarby rieden.
Us hûn Bommel fungearet dêrby
oars ek as kommunikaasje-biner.
It entosjasme fan dizze ‘pup ‘
fan sân moanne is guon Baarders
al súver bekend. Lokkich hat er
allinnich mar goeds yn ‘e sin.

"Baard
wie ús al
in bytsje
bekend"

Totaal ha we mear as tweintich
jier yn de Fryske haadstêd wenne.
Oan de Robert Kochstrjitte mei útsicht op it
Zamenhofpark. Mei ús bern Aram Geart en
Mare Helena. We binne echte stedjers dus.
Hoewol soan Aram yn 1997 wol yn it doarp
Grou berne is, dêr’t wy as jong gesin hast
fiif jier wenne ha. Midden yn it âlde sintrum,
njonken de Poiesz. Sadwaande witte wy dus
hiel goed wat it doarpslibben ynhâlde kin.
Ien kear yn Ljouwert waard ús gesin ferrike
mei de komst fan dochter Mare.
Nei’t beide bern úteinlik it hûs útfearn binne
om yn Grins te studearjen, waard it tiid foar
wat oars. Wêrom Baard? Dat wie ús al in
bytsje bekend. It terras fan Kafee Baard is
ferneamd, seker om’t we beiden fan fytsen
en kuierje hâlde. Wy fine it dan ek o sa
spitich dat Cobus en Aggie besletten ha om

Al mei al binne wy dus hertlik ûntfongen yn
Baard en befalt it ús oant no ta tige by tige.
Baard is in prachtich doarpke mei in libbene
en hechte mienskip. En lokkich ek bêst wat
jongerein. Yntusken bliuwe wy drok drok om
ús hûs wat nei de sin te meitsjen. Want as it
oan ús leit binne wy fan doel hjir foarearst
net mear fuort te gean. Nettsjinsteande ús
stedse manieren. Hoe’t je dat werkenne
kinne? Neffens my binne wy de iennichste
doarpbewenners fan Baard dy’t by it útlitten
fan ‘e hûn in poepskepke by har ha. No sa.
Graach oant sjen!
Henk te Biesebeek
en Christel Pieper 
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Beste Baarders,
Begin november kwam onze moeder raar ten val, brak daarbij haar
dijbeen en kwam daardoor in het MCL terecht. Toevalligerwijs ging mijn
vader een paar dagen later voor onderzoek ook naar het MCL, dit omdat
hij al geruime tijd benauwdheidsklachten had. Helaas kwam uit deze
onderzoeken de diagnose uitgezaaide longkanker.
Omdat mijn moeder moest revalideren en mijn vader ook niet meer voor
zichzelf kon zorgen was er gelukkig voor beiden plek in Ny Dekema. Hier
hebben ze vijf weken samen kunnen zijn zodat ze in alle rust afscheid
van elkaar konden nemen.
Helaas is mijn vader op 6 januari jl. overleden. We hebben op 12 januari
jl. in kleine kring afscheid van hem genomen.
Mijn vader en moeder hebben bijna vijftig jaar met veel plezier in Baard
gewoond maar helaas kan mijn moeder ook in de toekomst niet meer
terug "naar huis" en woont zij nu permanent in Ny Dekema in Weidum.
In de korte tijd dat mijn vader in Ny Dekema verzorgd is miste hij het
eigen huis en het dorp enorm. Hij had het nog vaak over de bouw waar
hij graag vertoefde en waar wij heel vaak lekkere groenten vandaan
haalden als we in Baard waren. Mijn moeder, misschien minder
zichtbaar voor een aantal, mist ook het dorp enorm.
Nooit meer een rondje door het dorp, een kort praatje, vissen met de
kleinkinderen of zich ergens druk over maken.
Groet,
Martha en Gerrit Jan Panhuis
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nieuws van
dorpsbelang
Op 28 november heeft Dorpsbelang
Baard vanwege COVID-19 de vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering 2020 via de mail verspreid
onder haar leden. In deze vergaderstukken komen de gebruikelijke
punten aan de orde, maar worden
ook een aantal voorstellen gedaan
door Dorpsbelang Baard.
Omdat wij geen reacties en/of vragen
hebben ontvangen naar aanleiding
van deze voorstellen, is er ingestemd
met het volgende:
- Puur Baard is nu een commissie
van Dorpsbelang Baard
- De jaarlijkse contributie van Dorpsbelang zal voortaan (grotendeels)
middels automatische incasso
worden geïnd. U ontvangt hiervoor
nog een verzoek van de penningmeester.
- Dorpsbelang Baard gaat verder met

de plannen voor een aanlegsteiger
aan de westkant van de Dekemabrêge.
Omdat zich geen kandidaten hebben
gemeld, wordt Jacco Dijkstra herkozen in het bestuur van Dorpsbelang
Baard.
Ook tijdens deze ‘digitale versie’ van
de ALV konden de leden weer het
gewicht van het oud papier raden. De
winnaar van een lekkere taart was
deze keer Ger Luijben.
Wij hopen dat de tussenbijeenkomst
in mei weer op de bovenzaal kan
plaatsvinden.

Namens Dorpsbelang Baard
Yne Binnema 
9
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Vraag & antwoord
aankoop
sportveld de Kamp
Dit vraag en antwoord overzicht is
gemaakt naar aanleiding van de
vragen die gesteld zijn in de enquête.
Van wie is de enquête uitgegaan?
Nadat het bestuur van de kerk te
kennen heeft gegeven het veld te
willen verkopen zijn de besturen van
Dorpsbelang, De kaatsvereniging, de
IJsvereniging en de Merkecommissie
in overleg met elkaar gegaan om de
mogelijkheden tot aankoop binnen
het dorp te onderzoeken. Hieruit is de
enquête gemaakt om het draagvlak in
het dorp hiervoor te onderzoeken.
Uitslag enquête:
1. Vindt u dat het dorp het
sportveld “De Kamp” zelf moet
aankopen?
95 % beantwoord deze vraag met ja
2. Zou u een financiële bijdrage

10

willen leveren voor de aankoop
van de grond?
90 % beantwoord deze vraag met ja
3. In welke vorm zou u een
financiële bijdrage willen doen?
90 % geeft aan dit te willen doen
in de vorm van een eenmalige
bijdrage
4. Totaalbedrag aangegeven als
indicatie bedrag voor eigen
financiële bijdrage
¤ 6.150
Waarom wil de kerk de Kamp
verkopen?
Uit De Baarderkat, 4 december 2020:
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
besluiten 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 besloten “De
Kamp” aan te bieden aan het dorp.
Heeft u hierover meer vragen bel dan
gerust met Yge Valk of Aart Terpstra.
Waarom Stichting Welzijn Baard?
Voor de aankoop van de Kamp is
gekozen voor het oprichten van
Stichting Welzijn Baard. Het doel van
deze stichting is om het welzijn en de
leefbaarheid in Baard te bevorderen
(algemeen nut) waarmee de stichting
een ANBI-status heeft. Via de stichting
kunnen ook verschillende fondsen
en subsidies aangeschreven worden.
Daarnaast zijn door een ANBI-status
donaties aftrekbaar.
Voor de korte termijn wordt alleen de
Kamp ondergebracht in deze stichting.
Op de langere termijn biedt de stichting ook mogelijkheden om andere
dorpsprojecten welke het algemeen
nut dienen hierin onder te brengen.
Het stichtingsbestuur bestaat op dit

moment uit een afvaardiging van
Dorpsbelang, De Merke Commissie, De
IJsvereniging en de Kaatsvereniging.
De komende periode zal er een stichtingsregelement opgesteld worden
waarin ook het stichtingsbestuur een
onderdeel van zal zijn. In het stichtingsbestuur zullen de verschillende
verenigingen en commissies vertegenwoordigd zijn. Het stichtingsbestuur
moet het doel van de stichting borgen
en is verantwoordelijk voor de exploitatie van de stichting.
Wat is de aankoopprijs en is deze
onderhandelbaar?
De grond kan aangekocht worden voor
een bedrag ¤ 5,25 per m2. Dit is op
basis van de agrarische waarde en
daarmee ook de minimale prijs waar
de kerk aan gebonden is.
Totale oppervlakte van de Kamp is
2403 m2 en totale aankoopbedrag
¤ 12.615 (exclusief notariskosten en
overdrachtsbelasting).
Financiering
Het totaal benodigde bedrag is
¤ 14.000 (aankoop, notariskosten en
overdrachtsbelasting)
Via subsidies is ¤ 7.000 toegekend
via het Mienskipfonds en is ¤ 1.000
beschikbaar via het dorpenbudget
(subsidie van de Gemeente Leeuwarden).
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Benodigde eigen bijdrage uit het dorp:
¤ 6.000.
Financieringsplan dorpsbijdrage
Totaal is er ¤ 6.000 nodig. Het veld heeft
een oppervlakte van 2403 m2.
Per m2 is er ¤ 2,50 (¤ 6.000/ 2403 m2)
eigen bijdrage nodig.
De Kamp zal opgedeeld worden in 240
vakken van 10m2 waarmee elk vak een
waarde van ¤ 25 heeft.
Inwoners van Baard kunnen op deze
manier een eenmalige bijdrage van 25
euro per 10m2 of een meervoud hiervan
doneren en op die manier 1 of meerdere “vakjes” het veld sponseren (geen
eigendom of aandeel). Voor het doneren
zie de bijgevoegde flyer/brief met een
verdere uitleg hierover.
Exploitatie de Kamp na aankoop
Het normale onderhoud van het veld
blijft zoals het nu ook is in beheer van
de Kaats- en IJsverenging. Hieronder
valt het maaien, bemesten en eventueel
overig veldonderhoud. Ook de veldpomp
(voor afvoer water) valt hieronder.
Grotere posten (zoals her inzaai veld en
vervanging walbeschoeiing) zullen als
projecten opgezet worden met ondersteuning uit subsidies en fondsen.
Via het stichtingsreglement zal een
jaarlijkse afdracht aan de stichting door
de gebruikers van de Kamp vastgelegd
worden zodat de vaste kosten (bankkos-
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ten en gemeentelijke belastingen) hieruit
voldaan kunnen worden. Daarnaast zal
er op die manier een reserve opgebouwd
worden.
De exploitatiekosten bestaan uit: bankkosten (¤ 120/ jaar) en waterschapslasten (¤ 75/ jaar).
Overige vragen
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan kunnen die gesteld worden
aan: Stichtingwelzijnbaard@gmail.com

Laatste nieuws
Net voor het ter perse gaan van dit
nummer, ontving de redactie het
verheugende bericht dat de Stichting
Welzijn Baard alle 'vakken' van de
Kamp heeft verkocht. De financiering is dus rond!

Kerstavond
24 december
2020
De lichtjes in de dorpskerstboom brandden
al enige uren.
Om 21.55 begonnen de kerkklokken te
luiden.....
We trokken warme jassen aan en gingen
naar buiten....
De noordenwind blies venijnig maar wij
keken alleen maar naar het
mooi verlichte kerkje. De deuren stonden
wijd open en er klonk muziek.
Orgelklanken dreven naar buiten.
Op een paar stappen van ons huis luisterden we naar de de aloude kerstliederen.
Dicht tegen elkaar aangedrukt tegen de kou
keken we naar het kerkje en naar
het verlichte silhouet van de kerstboom
verderop.
Zachtjes zongen we de kerstliederen mee
en na de laatste klanken liepen
we terug naar huis, blij en vol verwachting
van een mooi kerstfeest.
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Koning Winter,
maar nog steeds Keizer Corona
Wat een week en wat zijn we hier
aan toe! Van bitter koud tot het
mooiste winterweer dat je maar
kunt bedenken. Te danken aan een
hogedruk gebied en oostenwind.
Het weer doet daardoor wat
voorspellers al beloven. De laatste
keer dat mensen echt langs mijn
huis schaatsen, dateert al weer
van 10 februari 2012. Hoe ik het zo
precies weet? De volgende dag wordt
mijn tweede kleinzoon geboren. Dat
weekend volgen de Baerderadieltocht
en de 8 fan Jorwert elkaar op.
Vervolgens kwakkelt de winter alleen
maar door. Tot zondag de 7de! De
striemende wind en stuifsneeuw
doen mij denken aan 1979. Wonend in
Sneek kan ik alleen maar lopend naar
school. Het beeld van metershoge
sneeuwduinen staat nog op mijn
netvlies. Zo gek is het nu niet, maar
ik geniet volop en met mij de honden.
Tegen kou kun je je namelijk kleden
en zij dartelen uitgelaten (2 keer).
Elke soortgenoot wordt zoals altijd
uitbundig en kwispelend begroet.
Zelden ontstaat een situatie waarbij
honden minder met elkaar op kunnen
schieten, als je ze maar loslaat!
Anders leren ze nooit hun grenzen.
Geldt dat ook niet voor mensen
14

vandaag de dag? Corona hangt als
een demonische schaduw over al ons
doen en laten en wurgt ons in een
denkbeeldige riem. Vandaar dan ook
geen “In gesprek met” in deze Kat.
Zelf opgegroeid in de best denkbare
periode waarin je maar op kan
groeien, de sixties, heb ik oprecht
medelijden met de jongeren van
vandaag de dag en begrijp hun
recalcitrantie volkomen, maar keur het
absoluut niet goed.
We snakken allemaal naar meer
ruimte. Die wordt ons dan plotseling
gegund op het ijs! Zie voorbij
strompelende schaatsers vanwege het
slechte ijs, maar iedereen is blij! Ook
het ijsbaantje geeft eindelijk vorm aan
ultiem schaatsplezier voor onze jeugd.
En dan maakt 15 januari plotseling
rigoureus een einde aan al die pret.
Over extreem gesproken. De volgende
week worden temperaturen van 15
graden verwacht, een amplitude van
30 graden. Maar wees gerust, er is
niets mis met het klimaat hoor!
Oh ja, die reiger. Staat voor mij
symbool voor wachten en hopen.
Doen we dat niet met elkaar?

Ontwikkelingen
van de Regioschool
in Baard
Op donderdag 18 februari was er
een digitale informatieavond voor
de ouders van de leerlingen van De
Krunenstrobbe Jorwert en De Stjelp
Baard over de ontwikkelingen van de
Regioschool. Een moment om te laten
zien en te vertellen wat de stand van
zaken op dit moment is en wat er
allemaal al is uitgedacht en hoe het
onderwijs er uit gaat zien Er is een
visieplaat met als titel 'Jouw wereld
begint hier' (Samen in beweging
vanuit eigen omgeving) gemaakt
en een blad met informatie over:
Aanleiding, Organisatie, Kernwaarden,
Leeromgeving, Gezien en gehoord
worden en Bewegen en bewegend
leren.
Op de volgende pagina's kun je de
visieplaat bekijken.

Aart 
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Aanleiding
In Jorwert en Baard
staan scholen die
relatief klein zijn. Het
leerlingenaantal daalt.
Landelijk is de
ondergrens ten aanzien
van de bekostiging
gesteld op 23 leerlingen. Deze scholen lopen op termijn het
risico gesloten te moeten worden. We vinden het meer dan
wenselijk om vanuit de leefbaarheid vanuit de dorpen en de
regio goede onderwijsvoorzieningen te organiseren. Daarnaast
vinden we dat kleinere dorpsscholen uniek zijn en niet verloren
mogen gaan. Het is belangrijk dat er een keus in type/ soort
onderwijs is en blijft voor kinderen die in deze regio wonen. Om
deze reden zijn ouders, bewoners van de dorpen, directie,
teams en MR-en met elkaar in gesprek gegaan.

Organisatie
De vakken rekenen,
spelling en lezen worden
methodisch aangeboden.
Wereldoriëntatie bieden
we thematisch aan, ieder
jaar zijn er zo’n 6 thema’s
waar we aan werken. Begrijpend lezen en taal integreren we in
de wereldoriëntatie thema’s. Deze vakken krijgen zo meer
betekenis en geleerde taalvaardigheden worden in de praktijk
toegepast. Onderzoek wijst uit dat je zo meer opsteekt van de
wereldoriëntatie én de taalvaardigheden beter ontwikkelt, win
win. Door theorie in de praktijk te gebruiken en in de praktijk de
theorie eigen te kunnen maken, komen we tegemoet aan de
verschillende manieren van leren.
We werken met de kinderen in drie groepen. Een onder-,
midden-, en bovenbouw. In de verschillende bouwen worden
onderwijsassistenten ingezet. Om kinderen in hun ontwikkeling
extra te kunnen ondersteunen, maar ook om bijvoorbeeld kindgesprekken te kunnen organiseren.
Alle groepen gaan 5 dagen in de week van 8:30 uur tot 14:15 uur
naar school (voorstel bij MR). Kinderen kunnen na schooltijd
gebruik maken van de BSO op school.
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Kernwaarden
Enthousiasme:
“Wêz in sinnestriel, in oar hat der ferlet
fan.”
Met enthousiasme staan we voor de
groep. Ons eigen enthousiasme mag gezien worden. Onze leerlingen en ouders
ervaren school als een plek waar we samen leren en samen plezier maken. En daar waar het kan, zorgen we ervoor dat
we soms nét even op een andere manier leren.
Betrokkenheid:
We zien graag taakbetrokken leerlingen. Het stellen van goede vragen helpt ons
daarbij. Wij vinden het belangrijk onderwijs op maat te bieden en boeiende lessen
te verzorgen. We maken leren betekenisvol. Levensecht.
We zien ook graag betrokken leerkrachten en ouders: hoe zorgen we er samen
voor dat uw kind werkelijk wordt gezien. Wat verwachten we daarbij van elkaar.
En hoe kunnen we elkaar helpen.
Vertrouwen:
Leerlingen, ouders en personeel functioneren het best in een sfeer van vertrouwen. Daarvoor is het nodig dat we duidelijk zijn in verwachtingen naar elkaar. Duidelijkheid geven en ook consequent handelen. Structuur en veiligheid. We zijn
aanspreekbaar; ouders en leerlingen kunnen bij ons terecht met vragen en opmerkingen. Juist ook als vertrouwen mist. Altijd met de bedoeling elkaar te begrijpen en verder te kunnen. Daar willen en moeten we samen moeite voor doen.
Ontwikkeling:
De school, het team, de kinderen. We zijn niet op school om te doen wat we kunnen. School is er om te leren. We zijn lerend. Dat heeft betekenis. We willen het
maximale uit elkaar halen. De groeimogelijkheden benutten.
In de interactie stimuleren we elkaar tot creatief denken en brengen we elkaar op
een hoger niveau. We stimuleren zelfvertrouwen door het hebben van een eigen
inbreng.
Groei gaat over brede ontwikkeling. Er is ruimte voor het experiment en innovatie, een onderzoekende houding. We geven onze leerlingen graag de ruimte om te
ontdekken en te ontwikkelen wat zij goed kunnen. Resultaatgericht, maar wel
door een rijke oriëntatie en een gevarieerd aanbod. Ook onze leerkrachten krijgen
ruimte om te onderzoeken en te ontwikkelen. Dat gaat verder dan beperkt werken met een methode. Werk met leerlijnen. Vertrouw op het resultaat.
Zijn wie je bent:
We zien verschillen in mensen als verrijkend. Je mag je als mens onderscheiden.
Sterker: we stimuleren je te laten zien wie je bent! Authenticiteit en saamhorigheid kunnen prima naast elkaar functioneren. Zelf een stap terug doen om een
ander de ruimte te geven. Weten waar je goed in bent, wat bij je past, en samen
met anderen verantwoordelijkheid nemen voor ontwikkeling.

Leeeerromgeving
We kiezen ervoor de groene omgeving van
wonen en opgroeien te gebruiken als rijke
leeromgeving. Onze school staat er midden
in! Oriëntatie op taal, natuurontwikkeling,
geografie, historie en zelfs sociale geografie
geven we betekenis in deze levensechte
context in je eigen omgeving. Waar leer je
beter over de terp, dan op de terp zelf. Waar ontwikkel je beter gevoel voor
historie dan op archeologische gronden, met een metaaldetector in de
hand, speurend en onderzoekend. Verhalen uit jouw eigen dorp, van
mensen uit het dorp. Boeiend!

Gezien en gehoord worden
We stimuleren onze leerlingen om vanuit
eigenaarschap en zelfvertrouwen,
betrokken te zijn bij het werk. Kinderen
krijgen de ruimte om te proberen, te
experimenteren en te ontdekken. Kinderen
leren zichzelf de goede vragen te stellen.
We richten onze regioschool zó in, dat onze leerlingen ook werkelijk gezien
en gehoord worden in die individuele vragen. In een leergesprek of gewoon
in een omgeving van denken. Die werkelijke aandacht voor wat onze
leerlingen beweegt, vraagt om menskracht. We investeren in voldoende
menskracht. Zo kunnen we helpen in verschillende instructies, échte
aandacht aan kinderen te geven en we kunnen een goed diagnostisch
gesprek voeren en tegelijk de groepen beter laten functioneren. We zien
en horen de kinderen. We zien talent!

Bewegen en bewegend leren
Wetenschap leert ons dat bewegen de
cognitieve ontwikkeling ondersteunt. Dus door
bewegen en leren te combineren en af te
wisselen, zijn we beter in staat nieuwe dingen
te leren. Een kans die we ten volle willen
benutten. Dat is terug te zien in de inrichting
van de binnen- en buitenruimte, de kansen die
leren in de buitenlucht geeft en de invulling van
de dagroosters. Naast bewegend leren is er ook extra ruimte en tijd om te
sporten. Sporten die passen bij de seizoenen zoals schaatsen. Sporten die
passen bij de cultuur van de dorpen zoals kaatsen. En sporten om even
lekker in beweging te zijn of juist te ontspannen.
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Min
iis...
in soad
wille!

Wat ha we it troffen mei it winterske waar. Earst in bêst pak snie en doe kaam
der iis. Einliks de iisbaan wér yn gebrûk. Wat in feest foar de bern!
Lekker bûten wêze, kuierje, ride en klúne. Want o heden, wat wie it min iis
op sommige plakken. It wie mear strofeljen dan streekjen mar elkenien hie de
fleur deryn! Yn alle opsichten winterwille yn in tiid wér de wille somtiden fier
te sykjen is.
20
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op pasen aan!
17 februari jl. was het As-woensdag. Het einde
van carnaval, dat door corona helaas in het
water is gevallen en het begin van de vastentijd
(carne vale = vlees laten staan) of de veertigdagentijd (die uit 47 dagen – 40 + 7 zondagen
bestaat tot aan Pasen).
Deze tijd is in kerkelijke kringen bedoeld om je
voor te bereiden op het Paasfeest.
Maar voor het eeuwen geleden Pasen werd, gebeurden er een aantal gruwelijke zaken. Bedrog
en verraad, bespotting en haat wat uitliep op
een openbare kruisiging en de dood van een
jongeman waarvan de “schuld”/ het kwaad dat
hij zou hebben gedaan niet was aangetoond.
Een schijnproces met dodelijke afloop.
Vandaag de dag is het ook voor gelovigen moeilijk voor te stellen wat die gebeurtenissen aan
het begin van onze jaartelling nu nog betekenen
voor het leven anno 2021. Daarom heeft de kerk
3 avonddiensten voorafgaand aan Pasen om als
het ware de “stappen” die toen werden gezet
na te beleven en naar de verhalen uit de bijbel
daarbij samen te luisteren
Jammer genoeg ziet het ernaar uit dat we tegen
die tijd nog niet mogen zingen in de kerk wat
extra onhandig is voor mij en velen met mij.
Mijn moeder zei altijd “kun je het niet zeggen,
zing het dan maar” en dat geldt zeker voor geloven. Ik kan uit volle borst zingen “het heerlijk
morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is
opgestaan.”
Maar als ik dat uitspreek, dan denk ik onmiddellijk “Wat zeg ik nu voor vreemds? Wat geloof
22

ik daar nu precies
van? Zo leg je toch
niet Pasen uit aan
anderen?!”
Maar goed: die drie
avonddiensten die
kan iedereen via
www.lankmeamert.
nl op 1, 2 en 3 april
2021 om 19.30 uur
volgen en daarin
wordt uitgelegd wat Witte donderdag, Goede
vrijdag en Stille zaterdag betekenen op weg naar
het Paasfeest.
Ds. Jurjen Hilverda en ik zullen samen die drie
korte diensten leiden.
Witte Donderdag – Jezus viert het pesach-maal
met zijn leerlingen met matzes en wijn, zoet en
bittere kruiden n.a.v. het uittocht-verhaal van
de Israëlieten uit Egypte. Een bevrijdingsverhaal
waarbij alles in kannen en kruiken lijkt, maar
Judas staat op van die maaltijd om Jezus te verraden en dan gaat het van kwaad tot erger.
De kerk noemt het Jezus’ laatste maal in de
avond en viert zelf het zgn. avondmaal, met
brood dat wordt gebroken en wijn die rondgaat.
Om het heel eenvoudig te zeggen: gedeelde
smart is halve smart en gedeelde vreugd is dubbele vreugd. Het breken van het brood verwijst
naar het lichaam van Jezus dat gebroken wordt,
de wijn mag ook wijzen naar de vreugde die
desondanks volgt met Pasen.

Goede Vrijdag – ik vraag me wel eens af of
mensen die een kruisje om hun nek hebben
hangen wel weten waar het voor staat. Baat het
niet, schaadt het niet?
Dat deze dag “goed” wordt genoemd, helpt
daarbij ook niet. Er is niets goeds aan een
kruisiging – letterlijk noch figuurlijk. In café
Baard hangt de tekst “wij hebben geen wifi, wij
praten met elkaar”. Wat zou het mooi zijn als
dat voor de hele
samenleving gold.
Natuurlijk moeten
er regels/wetten
zijn en dus ook
straffen, maar wel
rechtvaardig en
met oog voor de
menselijke maat.
De kaars die altijd
brandt in alle kerken over de hele
wereld wordt in
deze dienst uitgeblazen. Woorden
schieten tekort –
we gaan in stilte de
kerk uit.

wordt de hele nacht door tot aan de Paasmorgen
een wake gehouden. Dat is vanwege corona niet
mogelijk. Wij ontsteken een nieuwe kaars en een
lied uit Taizé klinkt telkens “Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur, dat nooit meer
dooft, vuur dat nooit meer dooft.” De tekst van
een kinderlied helpt mij om het nog iets meer
te snappen: “Wil je niet opstaan, blijf dan maar
liggen, moet je maar weten wat ervan komt!”
Dat slaat natuurlijk op uitslapers, maar het slaat
ook op dat onbegrijpelijke gebeuren van de
opstanding. Het slaat op de overgang van duister
naar licht, van smart naar vreugde, van haat
naar vriendschap, de hemel dicht naar een open
hemel, toegankelijk voor ieder mens, die dat wil.
We kunnen best blijven twitteren, klagen en
schelden op alles en iedereen.
We kunnen ook op Pasen aan, als je wilt opstaan
en de andere kant wilt zien.
Je kunt misschien beter even kijken drie
avonden een half uurtje want er is veel meer te
zien, veel symbolen, die het nog beter verklaren
dan mij lukt met woorden.
Op naar Pasen!
Joke van der Velden 

Stille Zaterdag – de
dag waarop Jezus
in zijn graf ligt en
er dus niets meer
te zeggen valt. In
sommige kerken
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In deze rubriek 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

baard
binnenste
buten

Deze schat hoed ik...
Wat was ik verrast toen ik in de
no-nonsens-kunststof-naaidoos van
mijn overleden moeder deze 10 oude
vingerhoedjes vond! Mijn moeder
hield zich qua naaien alleen bezig
met verstelwerk, ik had haar nooit
een vingerhoed zien gebruiken.
Deze 10 vingerhoedjes moesten wel
afkomstig zijn van de moeder van
mijn moeder. Of van de moeders vóór
haar, aangezien veel textielvrouwen
haar zijn voorgegaan in de
familiegeschiedenis.
De moeder van mijn moeder, mijn
oma Jenny Miedema, was een
sterke en onafhankelijke vrouw. Een
geëmancipeerde vrouw ook. Haar
eigen bedrijf, een gordijnenatelier,
had de meest chique stoffeerders
als klant. Ondanks haar schamele
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inkomen omringde ze zich met
prachtige stoffen en kleedde ze zich
alsof elk moment de koningin op
bezoek kon komen. Ze straalde kracht
en trots uit.
Ik was dol op mijn oma. Hoe druk ze
het ook had, ik was altijd welkom,
voelde me geliefd.
De vingerhoedjes herinneren me
aan het atelier met de enorme tafels
waarop ze de gordijnen legde. Onder
de tafels en in de stellages met
stoffen kon je je heerlijk verstoppen.
Bij de oliekachel was er altijd een
beker chocolademelk en hartjes en
beertjes uit de snoeptrommel. Ik
ruik nog de geuren van het atelier. Ik
hoor nog het snorren van de Singer
trapnaaimachine, aangedreven met
een separaat motortje. Ik zie nog voor
me hoe de gevallen spelden op de

grond zich ‘tik-tik-tik’ vastzogen aan
de magneet-op-stok.
De 10 vingerhoedjes hoeden nu
liefdevolle herinneringen.
Oma is te plotseling, te vroeg,
gestorven. Als ik naar de sterren kijk
zie ik haar, want dat leerde zij me
vroeger, en vraag ik haar: ‘Wat vind
je ervan, oompie, dat ik nu ook een
textielatelier heb?’ En dan voel ik weer
even haar warmte.
Truus Huijbregts 

25

De Baarder Kat - Jaargang 23 - nummer 1 - maart 2021

De Baarder Kat - Jaargang 23 - nummer 1 - maart 2021

O

heel baard bakt

ndanks de smeltende sneeuw proef ik reeds het voorjaar. We reizen meestal
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Quinoa cake

met appel

rond dit tijdstip naar de bergen om nog een week te genieten van wintersport. Helaas zit dat er niet en om toch een vakantiegevoel te krijgen heb ik

bedacht Oostenrijk naar Friesland te halen in de vorm van een vakantie vol Oostenrijkse recepten. Misschien een leuke idee om dat thuis ook te doen, denk aan Kaiserschmarrn, Schnitzel en Knoedels. Veel van deze recepten heb ik al eens geplaatst
in de Baarderkat dus daarom heb ik gekozen voor een net iets gezondere variant
(vanwege de kilo’s) en omdat er in de Oostenrijkse keuken veel met allerlei soorten
granen wordt gewerkt heb ik gekozen voor Quinoa. Dat is makkelijk te krijgen en
weer eens wat anders dan alleen maar bloem. Het is heerlijk om het lauwwarm te
eten, maar een dag later smaakt het ook nog fantastisch… en tot slot een Schnaps,
om de lente in te luiden!

Wat je nodig hebt
• 170 gram Quinoa gekookt
• 125 gram zelfrijzend bakmeel
• 100 gram bruine suiker (of
minder)
• 125 gram rozijnen
• 2 eieren
• 2 appels in blokjes
• 100 gram gesmolten boter
• Theelepel kaneel, gemberpoeder, nootmuskaat en een
snuf zout

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 175
graden
Kook de Quinoa volgens het
pak en zeker niet langer anders
wordt het een brij. Het is
het lekkerst als het nog een
beetje knispert. Laat het goed
uitlekken en afkoelen. Meng de
Quinoa met het meel, de suiker
en de specerijen.

Voeg dan de rozijnen, appel,
gesmolten boter en tot slot de
eieren toe en schep het goed
door elkaar.
Vul een ingevette cakevorm
met het beslag en bak de cake
ongeveer een uur net onder het
midden van de oven. Laat de
cake op een rooster afkoelen.
Eet smakelijk!
Esther 
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nieuws van de stjelp
De gymles op het ijs,
de pauzes op het ijs

en soms tussendoor ook nog
even een stukje schaatsen...
Beste lezers van de Baarder Kat,
Het jaar 2020 eindigde vreemd. De
laatste dag van de Kerstvakantie was
eerder dan gepland door de lockdown.
Juist de dagen dat we Kerst zouden
vieren met school, zaten we thuis.
We hebben snel nog een Kerstlunch
kunnen organiseren en hebben
dus toch een soort van Kerstviering
gehouden.
Het nieuwe jaar ging van start met
thuisonderwijs. Leerlingen, ouders
en leerkrachten hebben inmiddels
28

de nodige ervaring hiermee, dus
het opstarten verliep vrij vlot. Wat
hebben de kinderen (en ouders) hard
gewerkt. Er is veel gedaan en geleerd.
We zijn ondertussen allemaal handig
met digitale snufjes om toch contact
te houden. Daarnaast leerden we
veel over flexibiliteit, het belang van
contact, zelfstandigheid en doorzetten
als het tegenzit. Maar laten we het
ook niet mooier maken dan dat het
is. Wat zijn we blij dat we iedereen
nu weer zien. Hoewel met extra
maatregelen, het blijft beter dan op
afstand lesgeven en leren.

We werkten de thuisperiode aan
“Bouw je eigen stad”. Kinderen
ontwierpen droomhuizen, schreven
verkooptematen de oppervlakte
van hun woonkamer, keuken enz..
De middenbouw maakte ondanks
de afstand een groepswerk. Iedere
leerling kreeg een doos en maakte
daarin een mooie ruimte. Deze
ruimtes zijn nu samen de Petteflet en
staat in het lokaal.
De eerste schooldag was nog even
spannend. Zouden we op school
kunnen komen. Gelukkig lukte dat

prima en werd het een heerlijke
eerste dag. Het was fijn om iedereen
weer te zien en we konden lekker
spelen in de sneeuw. Maar de week
werd nóg mooier, want vanaf de
woensdag konden we ook schaatsen!
Wat fantastisch dat er een ijsbaan
voor de deur ligt. We hebben er veel
gebruik van gemaakt. De gymles
op het ijs, de pauzes op het ijs en
soms tussendoor ook nog even een
stukje schaatsen. Al die training was
niet voor niets, want vrijdags was
de Elfstedentocht. Door de goede
training wist iedereen de finish te

lees verder >
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halen. En waren we allemaal winnaars.
De ijsvereniging had voor iedereen
een mooie medaille en voor de snelste
rijders was de medaille extra groot.
Ontzettend bedankt!
Ondanks het weinige contact wat er
kan en mag zijn, doen we ons best
om de ontwikkelingen rondom de
regioschool zo goed en vlot mogelijk
door te laten gaan. Dat lukt best goed!
Er is hard gewerkt, door leerkrachten
en ouders van Jorwert en Baard. De
invulling van de buitenschoolse opvang
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wordt duidelijker en donderdag 18
februari is er aan ouders een prachtig
onderwijsconcept gepresenteerd.
Bewoners van de dorpen kunnen het
onderwijsconcept ook zien. Op de sites
staat een filmpje en een visieplaat met
tekst en uitleg. Zeker de moeite waard
om eens te bekijken (zie ook elders in
deze Kat - red.).
De komende periode hopen we vooral
dat we rustig fysiek onderwijs kunnen
blijven geven. En dat we op den duur
ook weer eens een afsluiting van een

thema met ouders en/ of met
jullie als bewoners kunnen
organiseren. Tot die tijd
kunnen jullie ons op afstand
blijven volgen via de site en
Facebook. De komende periode
zal daar op te zien zijn hoe
we werken aan het thema:
‘Wie beslist? Stem op mij!’.
Een thema wat aansluit bij de
verkiezingen rond die tijd.
Met vriendelijke groet,
Jetske Hettinga 
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Lyts wenjen
yn Baard?
Uit gesprekken met huishoudens als
reactie op de enquêtes die we als
Grieneko gehouden hebben werd
meerdere malen aangegeven dat
men graag in Baard wil blijven wonen
maar nu de kinderen de deur uit zijn
kleiner wil wonen.
Lyts Wenjen
Ook starters geven aan dat er voor
hen nauwelijks woonmogelijkheden
zijn. Hetzelfde komen we tegen in
de andere dorpen in ons werkgebied.
Als Grieneko hebben we het initiatief
genomen om te onderzoeken of er
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mogelijkheden zijn voor een pilot Lyts
Wenjen in Baard.

zodat we wat hebben om over te
praten (zie de afbeelding hierboven).

Koop
We hebben een plan opgesteld voor
enkele kleinere zeer duurzame
woningen te ontwikkelen op de grond
(de driehoek) achter de parkeerplaats
en achter het Dekema monument.
Het gaat dan om (5-6) woningen met
een woonoppervlak van 60-70 m2,
generatiebestendig.
Het gaat om koop voor een bedrag
wat zeer aantrekkelijk kan zijn.
We hebben een schets laten maken

Gemeente Leeuwarden
2 oriënterende gesprekken hebben
we met gemeente Leeuwarden
gehad. Men toonde een ‘positieve
grondhouding’, maar gaf ook aan
dat procedureel er het nodige werk
verricht moet worden voordat een
aanvraag in behandeling kan worden
genomen.
Ons is gezonden een lijst met
vragen die we gaan beantwoorden.
Dorpsbelang Baard houden we steeds

op de hoogte.
Waarom Grieneko?
Naast activiteiten voor verduurzaming
staat in de Grieneko statuten dat we
ons ook bezig kunnen houden met
andere sociaal- maatschappelijke
activiteiten. Komt uit ons onderzoek
dat er mogelijkheden zijn dan is ons
onderzoek afgerond en stapt Grieneko
er uit. Dan zal er een aparte structuur
moeten komen.
Waarom een pilot?
Meerdere dorpen hebben al
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aangegeven interesse te hebben in
een dergelijk plan. Met de pilot in
Baard leren we hoe dat het beste
kan, waar we tegenaan lopen, wat
we leren. Daaruit kan volgen een
uitrol naar andere dorpen. Dan ligt
voor de hand een structuur met per
dorp een Vereniging voor Eigenaren
en overkoepelend een coöperatie.
Maar een andere structuur kan ook:
dat ervaren we dan in de pilot.
Al belangstelling?
Omdat het plan al een wat
rondzingt hebben 3 mensen al
aangegeven geïnteresseerd te
zijn. Ook enkele dorpen gaven
aan interesse te hebben of op de
hoogte te willen blijven.
Vragen?
Laat maar weten, bel of stuur een
mail: info@grieneko.frl
Het bestuur van Grieneko 
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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: baard.info.
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.

Baar da ta

Zat. 13 mrt.

Weekend

De oud papiercontainer
staat er weer

Ver. van Dorpsbelang

Parkeerplaats bij de brug

Zon. 21 mrt.

09.30 uur

Dienst door ds. L. Westra

Kerkenraad v.d. Streekgem.

Herv. Kerk Winsum

Zat. 3 apr.

20.30 uur

Dienst door ds. J. Hilverda
Stille zaterdag

Kerkenraad v.d. Streekgem.

Herv. Kerk Winsum

Zon. 18 apr.

09.30 uur

Dienst door ds. A.Terlouw

Kerkenraad v.d. Streekgem.

Herv. Kerk Winsum

Zat. 15 mei

weekend

De oudpapiercontainer
staat er weer

Ver. van Dorpsbelang

Parkeerplaats over de brug

Zat. 15 mei

Op tijd

Inleveren kopij

Redactie DeBaarderKat

Kopij bij Anke Roorda of
debaarderkat@gmail.com

Zon. 23 mei

09.30 uur

Dienst door ds.J. Hilverda
Pinksteren

Kerkenraad v.d. Streekgem.

Herv. Kerk Winsum

Zon. 27 jun.

09.30 uur

Dienst door ds. Reitsma

Kerkenraad v.d. Streekgem.

Herv. Kerk Winsum

Dag winter,
welkom voorjaar!

