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Baardata achterop

Inhoudsopgave

It juny nûmmer hat as tema “nij” 
meikrigen. Wat fansels it meast yn it 
each springt is de nije brêge, dy’t mei 
dit skriuwen sa goed as klear is. Derby 
komt noch de fernijing fan de romte 
derom hinne. It hat in hiel projekt west 
mar it leit der aanst wer as nij by. 

Ek gean dizze moanne de nije útbaters 
fan café Baard fan start. Yn dit nûmmer 
stelle se harren foar. Wolkom yn Baard!  

Ek nij binne in tal fan bewenners dy’t 
har te wenjen sette op de H.Sytstrawei, 
Mounewei en Dekemawei. It slagget 
net mear foar dit nûmmer mar yn it 
septimbernûmmer mear oer harren. 
En sa krije oare Baarders wér in nij 
wenplak yn of bûten Baard. 

Noch mear nij? Jawis….ús skoalle wurdt 
ek nij. De fuzje mei Jorwert is rûn en nei 
de simmer start de skoalle mei in nije 

namme, in protte nije bern en ek nije 
juffen en masters. En dan wol of net 
plannen foar nijbou. Omke Wopke is hjir 
wat prikkelbaard oer.

En fansels binne de ferskaate kommisjes 
alltiid op syk nei nije minsken dy’t 
har ynsette wolle foar de saak of it 
doarp. Nije minsken foar it koar of nije 
minsken dy’t ielrikjen wér op kaart sette 
wolle,  En somtiiden ûntstiet der ek 
samar in nij ‘evenement’. Sa as de BHB 
rin. Wa wit groeit dit út ta in klassieker. 
Dat bringt je ek wér op nije ynsichten: 
it hoecht net altiid sa yngewikkeld. “Sin 
en wille kin in protte tille!”

De redaksje winsket jim in protte 
lêsnocht en in moaie simmer ta!


Redactioneel
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De Wilde Stilte is het vervolg op het 

debuut van Raynor Winn, getiteld: 

Het Zoutpad:
Raynor Winn en haar man Moth 

zijn al meer dan dertig jaar samen. 

Ze wonen in een door hen zelf op-

geknapte oude boerderij in Wales, 

waar ook hun kinderen opgroeien.

Dan raken ze binnen een paar 

dagen alles kwijt: ze verliezen hun 

huis door een speculatieschandaal 

en Moth blijkt terminaal ziek te 

zijn. Hij heeft een progressieve 

hersenziekte en zal langzaam maar 

zeker zijn geheugen en spraak 

verliezen, evenals de kracht om te 

bewegen.

Impulsief gaan ze alleen met een 

rugzak en een tentje en nauwelijks 

geld het oeroude South West Coast 

Path lopen, een tocht van 1000 km. 

Wandelen tegen het noodlot.

En dan gebeurt het. Met elke stap, 

iedere ontmoeting en ondanks alle 

moeilijkheden die ze onderweg 

tegen komen ontdekken ze de 

helende kracht van de natuur en de 

ware betekenis van het leven als je 

alles bent kwijtgeraakt. Moth, tegen 

wie de dokter 

had gezegd dat 

hij het beste 

af was met zo 

min mogelijk 

inspanning, 

lijkt met iedere 

stap sterker te 

worden.

Op de voorlaatste dag van hun 

tocht ontmoeten ze Anna. Zij heeft 

een klein appartementje bij de kerk 

in Polruan dat ze kunnen huren. 

Moth gaat weer studeren en de 

huur kan betaald worden van de 

studiefinanciering.

In

De Wilde Stilte
vertelt Raynor Winn hoe het verder 

ging.

Terwijl Moth iedere dag opgewekt 

naar de universiteit gaat, heeft 

Raynor het zwaar. Ze sluit zich 

af voor contacten en ze mist het 

Zoutpad. Uiteindelijk zet ze de 

kleine tent, nog vol zout en zand, 

op in de slaapkamer om weer 

te kunnen slapen. Ze worstelt 

met het stervensproces van haar 

De wilde stilte
Raynor Winn - Een ode aan de  natuur en de veerkracht in de mens

moeder, het verlangen naar het kustpad en 

de gezondheidsproblemen van Moth. Hij 

valt en soms belandt hij op een plek waar-

van hij geen idee heeft hoe hij er kwam. 

Dierbare herinneringen verdwijnen uit zijn 

geheugen.

Dan besluit Raynor om de herinneringen 

aan het Zoutpad op te schrijven voor Moth. 

Op aandringen van haar dochter stuurt ze 

het manuscript naar een uitgever. 

Het verschijnen van het boek verandert 

hun leven. In financieel opzicht maar ook 

omdat een Londenaar met een vervallen 

huis in Cornwall het boek las en bedacht 

dat Raynor en Moth zijn ideale huurders 

zouden zijn.

Vol wantrouwen door hun eerdere erva-

ringen maken ze "de ondoordachte en 

waarschijnlijk tot mislukken gedoemde 

sprong vol hoop" zoals Raynor er aanvan-

kelijk naar kijkt.

Maar het wordt een succes, evenals de 

zware trektocht op het onherbergzame 

IJsland.

Ook in De Wilde Stilte laat Raynor Winn de 

lezer de natuur echt voelen. Het is ontzag-

wekkend hoe zij steeds nieuwe woorden 

vindt voor het landschap, de natuur, de 

dieren, hun gedachten en observaties. 

Het is een boeiend en fijnzinnig verhaal 

van hoop en van een levenslange liefde, 

van gevallen zijn en weer opstaan.

Raynor Winn schrijft fris, beeldend en gees-

tig met een subtiel gevoel voor details. Ze 

laat de lezer heel dichtbij komen.

Je kunt De Wilde Stilte ook prima lezen als 

je Het Zoutpad niet hebt gelezen. 

 

Anneke Tonnon  

Leestip
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Op vrijdag 21 mei hebben we  met een drankje en muziek afscheid genomen 

van Cobus, Aggie en Boyd. We willen hen bedanken voor de 5 jaren in Baard en 

wensen hen veel woonplezier in Bolsward.

Dorpsbelang Baard

Liever had de Baarder biljartclub het in groot gezelschap en met veel tam-

tam gedaan, maar gezien de omstandigheden hebben ze het klein gehouden: 

woensdag 5 mei jl heeft het bestuur van de biljartvereniging, namens haar 

leden, Aggie, Cobus en Boyd bedankt voor hun jarenlange gastvrijheid. 

De oorkonde die werd overhandigd verklaart dat ze uitblonken in ‘Uitmuntend 

Gastvrouw- en Gastheerschap gedurende de afgelopen jaren’.

(Op de foto v.l.n.r.: voorzitter Wilma van der Bij, Aggie Brouwer en Cobus Prins)

afscheid

Yn juny sille Herjan van Nes en 

Bernadette Koopmans begjinne as 

de nije útbaters fan ús doarpshús 

en kafee. It bestjoer fan Stichting 

Dorpshuis Baard is der fansels hiel 

wiis mei en hopet dat de fersoe-

peling fan de Corona-maatregels 

harren ek de romte jaan sil om sa 

gau mooglik alle Baarders en net 

Baarders ûntfange te kinnen. Wy 

winskje harren in soad sukses, sy 

sille harren sels fierderop yn dizze 

Baarder Kat oan jim foarstelle. 

By de start fan de nije útbaters heart 

fansels ek in ôfskie. Wy betankje 

Cobus, Aggie en Boyd foar de goede 

gearwurking en alle goede dingen 

dy’t se yn de 5 jier yn Baard foar it 

doarp dien ha. 

Wy fine it spitich dat de oerdracht 

foar alle partijen net rûn is sa’t sy 

dat graach woene. It bestjoer fan de 

stichting hat nei de opsizzing troch 

Cobus en Aggie, yn goed oerlis, om 

nije pachters socht. De bedoeling wie 

dat âlde en nije pachters tegearre de 

oername fan ynfentaris regelje soe-

ne, mar se koene it net iens wurde 

oer de priis, benammen net oer in 

grut bedrach oan goodwill. Neidat 

wy as stichting mei beide partijen 

in petear hân ha is mei help fan in 

makelaar úteinlik wol in keapoerien-

komst tekene foar in goede priis. 

Mar spitigernôch is dizze oerien-

komst ôfblaasd.

Doe ha Kobus, Aggie en Boyd yn 

jannewaris in adfokaat ynskea-

kele om harren opsizzing werom 

te draaien. Dêrmei wiene wy as 

stichting ynienen ek in partij yn 

de ûnderhannelingen en waarden 

belutsen yn in juridysk moeras dêr’t 

je net yn terjochte komme wolle en 

dêr’t gjin romte mear wie om der yn 

goed oerlis út te kommen. Der kaam 

sels in rjochter oan te pas dy’t de 

nedige dúdlikheid jûn hat, mar foaral 

adfisearre om nochris mei inoar yn 

petear te gean. As bemiddelaars 

binne doe Ronald van Giessen en 

Marijn Meijberg ynskeakele en dy 

hawwe der foar soarge dat wy der 

dochs noch út kaam binne mei in 

oplossing dêr’t alle partijen harren 

yn fine koene. Dêrom giet ús grutte 

Kafee en Doarpshûs Baard 
krijt nije útbaters
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tank út nei dizze beide mannen.

Foar Bernadette en Herjan wie it in 

hiele toer om de moed der yn te hâlden 

troch de ferfelende ûnderhannelingen, 

grutte ûnsekerheid en twa kear útstel 

fan de datum dat se beginne koene. 

Lokkich hawwe sy harren yn dizze 

lestige perioade hieltyd konstruktyf en 

posityf opsteld. We binne bliid dat we 

safier binne en in dreech en ferfelend 

winterskoft efter ús litte kinne en ús 

rjochtsje op de positive saken.

Der binne fansels ek noch oare saken 

dêr’t wy ús mei dwaande hâlde. 

Ynkoarten sil it ynstallaasjebedriuw de 

fentilaasje yn it kafee en op de boppeseal 

oanpakke, sadat alles oan de nijste 

easken fan de gemeente foldocht om de 

fergunning rûn te krijen. Eppie Veenstra 

hat ferline hjerst al fentilaasjerusters yn 

de ramen op de boppeseal oanbrocht, 

it is de bedoeling dat der no in nije 

ôfsûchynstallaasje komt mei genôch 

kapasiteit om ek by in folle seal 

foldwaande frisse lucht te hâlden. 

Fierder ha jim fansels ek al sjoen dat mei 

de nije brêge de feart ek in bytsje smeller 

makke is. Dêrtroch komt der in strook 

grûn by en kin it terras grutter makke 

wurde. It is wol spitich dat de provinsje 

beslúten hat dat de brêge aanst op ôfstân 

betsjinne wurde sil fanút it nije Swette-

hûs yn Ljouwert. Foar de kroechbaas wie 

it in moaie ynstruier, foar de toeristen in 

waarm en persoanlik wolkom. Dat wurdt 

no allegearre ferfongen troch ljochten, 

bellen en kamera’s om de betsjinning op 

15 km ôfstân mooglik te meitsjen. Wat ús 

betreft gjin ferbettering. 

Sa gau as mooglik graach oan’t sjen yn 

ús doarsphûs, ’t kafee as op it terras.

Stichting Doarpshuis Baard

Gabe Schaaf, Hedwich Stienstra, 
Albert Bosscha, Herman Bergwerff en 
Nico de Roo  

Wij, Bernadette, Herjan 
en Lobke de hond komen 
uit Harlingen. Hier hebben 
wij met veel plezier 
gewoond, maar toen we 

de oproep zagen voor nieuwe uitbaters in jullie 
dorpshuis/ café aarzelden wij geen moment om 
een flessenpost te brengen voor het stichting 
bestuur! Dit viel op en wij staan te popelen om 
naar Baard te verhuizen om vervolgens in te 
burgeren. Herjan zal de scepter zwaaien in de 
keuken en verrast ieder graag met de lekkerste 
dingen!!! Bernadette zal als gastvrouw iedereen 
welkom heten.

We koken graag met verse producten uit de 
omgeving. Verkoopt u eieren, vlees of groenten? 
Wij horen het graag. Wij zullen vanaf 2 juni in 
Baard komen wonen. Echter, eerst blijven we 
gesloten. We gaan hard aan het werk zodat we 
vrijdag 11 juni het terras kunnen openen. Kom 
vooral kennis maken! De officiële opening willen 
we later graag met jullie vieren. 
Wij hebben Hertog Jan op de tap en diverse 
andere bieren/drankjes. 
Ieder is welkom voor eerlijk, betaalbaar en 

lekker eten met passie bereid. We bieden 
verschillende mogelijkheden: (eet) café, 
snackbar, (familie)feesten & partijen, 
verjaardagen, workshopruimte, bedrijfsfeestjes. 
Wij scheppen de gelegenheid en verzorgen 
de catering. In overleg is veel is mogelijk.                                                        
U kunt altijd vrijblijvend informeren bij 
Bernadette 0613631164.
Wij hopen dat de Corona beheersbaar wordt 
zodat wij veel voor Baard en bezoekers kunnen 
betekenen!!!

Samen zijn we een sterk team vol ideeën om 
vooral het dorpshuis nog bruisender te maken! 
Jongeren, leden van verenigingen en andere 
(oud) Baarders hopen we te verwelkomen in het 
café of dorpshuis. 

Heel graag zouden wij iedereen ontmoeten en 
vooral uit willen nodigen om te kijken of we ook 
voor jullie voor extra gezelligheid in 't mooie 
Baard kunnen zorgen. Alle ideeën zijn welkom. 
Loop maar naar binnen hoor. 
We hopen jullie snel te ontmoeten!  

Bernadette & Herjan & Lobke  

even voorstellen:
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Beste Baarders,

Wij zijn al lang niet 'nieuw' meer, maar zoals velen 

van jullie misschien weten gaan wij in juni verhui-

zen naar een voor ons 'nieuw' huis, een nieuwe 

plek, de plek waar Lisette en Ties hebben gewoond 

aan de Tongerwei 3. 

We zijn in 2006 in Baard komen wonen en wonen 

inmiddels 15 jaar met veel plezier hier. De rust en 

schoonheid van 'ons' pittoresk dorpje, de unieke 

ligging en het feit dat we ons hier thuis voelen 

houdt ons hier. Veel bijzondere gebeurtenissen 

hebben we hier beleefd zoals de geboorte van onze 

2 jongens en met de komst van die twee realise-

ren we ons des te meer dat er geen mooier plekje 

bestaat om in op te groeien en te wonen. 

Alleen met het groeien van die belhamels en met 

de uitbreiding van ons andere kind (de blonde 

krullenbol) zijn we een beetje ons huis uitgegroeid. 

Met alle tevredenheid hebben we in de Harmen 

Sytstrawei gewoond maar het is nu hoogste tijd 

dat we meer ruimte voor ieder van ons krijgen. We 

kijken er dan ook naar uit om binnenkort aan de 

Tongerwei onze intrek te nemen, dan zien we het 

weer eens vanuit een andere hoek. 

We wensen Lisette en Ties een leuk vooruitzicht toe 

in Leeuwarden en Amarins heel veel woonplezier in 

ons "oude" geliefde huis op de Harmen Sytstrawei. 

Voor ons verandert er niet heel veel, maar toch zal 

niks het oude zijn...

Esther en Jeroen  

Ferhuzing

Nei 61 jier yn Baard wenne te hawwen, 

wêrfan 54 jier oan de Mounewei 5, 

sille wy no ferhúzje nei Wommels. We 

hawwe mei in protte plezier yn Baard 

wenne en sille der noch faak oan 

werom tinke. 

We hiene behelpsume buorlju en in 

oantal minsken yn it doarp wer’t we 

altiid in berop op dwaan koene. Dizze 

minsken wolle we dêrfoar tige tank 

sizze.

We komme te wenjen yn in oanleun-

wenning fan Nij Stapert. 

Us nije adres is: 

Sybren de Vlasstrjitte 43

8731 CX Wommels

telefoan: 0515 856306

Wa’t in kear lâns komme wol is fan 

herte wolkom.

Hjirby wolle wy ek alle lidmaatskippen 

fan de ferienings opsizze.

Groetenis

Edze en Margje van der Molen  

verhuisbaard 1 verhuisbaard 2

Iets meer dan een jaar geleden stond er 

ook al een aankondiging van de expositie 

'TexWurk' in de Baarder Kat. Die kon, zoals 

zoveel dingen, in verband met corona 

helaas niet doorgaan. Ook de daarna 

geplande versie van TexWurk moest worden 

gecancelled. 

Maar nu lijkt het er toch echt van te komen: 

deze zomer verandert de werkplaats van 

beeldend kunstenaar Truus Huijbregts aan 

de Tongerwei in een ateliergalerie. Er wordt 

werk getoond van (natuurlijk) Truus zelf en 

afwisselend van andere textielkunstenaars. 

Ook zal er werk te zien zijn van studenten 

van Dutch Felt Academy. 

Wil je weten wie er wanneer exposeert, kijk 

dan op TexWurk.nl.

Truus nodigt alle Baarders van harte uit 

om een kijkje te komen nemen in haar 

ateliergalerie.  

               T e x W u r k
Expositie van textiele kunst 
in ateliergalerie van Truus Huijbregts

Atelier Truus Huijbregts

Tongerwei 4, 8834 XC Baard

zaterdag 21 t/m zondag 29 augustus

dagelijks van 12.00 tot 17.00 uur

www.texwurk.nl
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ZOEK 10 VERSCHILLEN

De Kemabrêge...
Een aan winst voor ons dorp! Voor Katertje 
een reden om er een zoek plaatje van te maken.
Kun jij het verschil vinden? 
Onder de goede in zenders verloot Katertje een fles wijn.

Uitnodiging
 

We zijn in Baard een professioneel musicienne rijk: Martijn van Dongen.

Naast blokfluitiste is ze ook professioneel koordirigente van verschillende 

gezelschappen.

Bij haar Noordijper Kamerkoor zijn tijdens de coronapauze verschillende 

koorleden verhuisd naar buiten de provincie, zodat er momenteel plaatsen 

vacant zijn.

Hiervoor zoeken we nieuwe leden.

Het repertoire van het koor is klassiek, zowel geestelijke als wereldlijke 

muziek. We zingen veel a capella. We streven er naar om elke twee jaar een 

mooi concert met instrumentale begeleiding uit te voeren. Met tussendoor ook 

kleine optredens. De repetities zijn wekelijks op maandagavond in Menaam. 

Het is een leuke  groep van zo'n 20 zangers en zangeressen. De sfeer is iedere 

repetitie weer opperbest.

Ik zing zelf met veel plezier al enige jaren als enige Baarder in dit koor. Maar ik 

vraag me af of er niet meer zangliefhebbers in ons dorp te vinden zijn. 

Er zijn vast Baarders die eens willen komen luisteren en proberen of 

meezingen iets voor hen is.

Als gezamenlijk zingen, hopelijk in de nabije toekomst weer mogelijk is, gaan 

we weer enthousiast van start.

 

Voor meer informatie: 
José Dijkstra en Martijn van Dongen  

Koor zoekt nieuwe leden
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Nieuws uit de huisartsen-
praktijk van Bergwerff

Geachte lezers en bezoekers van de 
huisartsenpraktijk van Bergwerff,

Nu er geleidelijk aan èchte 

versoepelingen komen van de covid-

maatregelen is het misschien leuk om 

terug te kijken naar de maand april, 

waarin we als huisartsenpraktijk de 

doelgroep van 60 plussers mochten 

vaccineren. De onderstaande tekst 

schreef ik op 14 april, nu ruim een 

maand geleden.

‘De eerste kogel ging door de kerk’ op 

dinsdag 13 april: eindelijk mochten 

we beginnen met vaccineren tegen 

Covid-19. Dit vond plaats in MFC ‘de 

Helling’ in Winsum, een fijne locatie 

voor een happening als deze!

Inmiddels in totale verwarring over 

wannéér er vaccin beschikbaar was 

voor de huisartsen, voor welke 

doelgroep en vooral hoevéél, en 

dan ook nog wèlk vaccin, waren we 

superblij dat we in de week vóór 

13/4 de uitnodigingen mochten 

versturen voor de 60- tot 65 -jarigen. 

De berichtgeving hieromtrent wisselde 

bijna per dag en vooral toen bleek 

dat het Astra Zeneca vaccin vanwege 

zeldzame bijwerkingen stop gezet 

werd nam de wanhoop toe! Iedereen 

wilde namelijk zo graag een stap 

zetten richting bescherming tegen dat 

onvoorspelbare virus en gevaccineerd 

worden.!!

Huisartsen zijn ontsteld en 

verontrust door het besluit van de 

Gezondheidsraad om Astra Zeneca 

voor 60 minners stop te zetten. Want 

het risico van de bijwerkingen (kans 

op trombose) is uiterst gering, nl. 1 

op de 100.000, en weegt niet op tegen 

de nadelen van een Covid infectie. 

Trombose specialisten maken de 

vergelijking van de risico’s met het 

slikken van de anticonceptie pil of 

lange afstandsvluchten. Trombose 

en longembolieën komen regelmatig 

voor, dus ja, daar kunnen ook 

gevaccineerde mensen bij zitten. Maar 

dit zegt niets over het oorzakelijke 

verband tussen het vaccin en de 

aandoening. 

Deze angst voor het Astra Zeneca 

vaccin- lang leve de media!- leidde 

in veel huisartsenpraktijken tot een 

verlaagd opkomstpercentage onder 

de 60 plussers. In sommige praktijken 

was de opkomst slechts 40 %. Dan is 

het dramatisch dat zo weinig mensen 

de vaccinatie komen halen. Het kwaad 

is geschied door deze beslissing van 

de Gezondheidsraad waardoor het 

vertrouwen in het vaccin voor veel 

mensen geschaad is.

Toch zijn er een paar dingen waar je 

na een prik op zou kunnen letten: 

kortademigheid, pijn op de borst, 

zwelling in de benen, aanhoudende 

buikpijn, zware voortdurende 

hoofdpijn of wazig zien, of kleine 

onderhuidse bloedinkjes elders dan 

rond de injectieplaats. 

Bemerkt u een van deze 

verschijnselen dan is het wellicht 

raadzaam contact op te nemen met 

de huisartsenpraktijk.

Echter, op 13 april merken wij het 

tegenovergestelde: bijna iedereen 

is blij al zo snel een oproep voor de 

vaccinatie te ontvangen, louter blijde 

gezichten en een enkeling die wat 

behoedzaam de gezondheidsverklaring 

inlevert bij de huisarts. Opmerkingen 

als “het is een feestdag” of “nu kan 

het nieuwe normaal weer beginnen” 

en “ik kan straks mijn kleinkinderen 

Sinds enkele maanden zien de 
verpakkingen van uw medicijnen 
er anders uit. Dat heeft met 
central filling te maken.
Central Filling, wat betekent dit 
voor u?
Het gaat hier om het centraal 
verpakken en etiketteren van 
herhaalmedicatie. Dit gebeurt 
op een externe locatie, nl. in 
het distributiecentrum van onze 

groothandel Brocacef. 
Voordat het recept verzonden wordt naar 
deze externe locatie hebben de medewerkers 
in de apotheek reeds de medicatiebewaking 
toegepast Enerzijds vooraf, om te beoordelen 
of u de medicijnen veilig kunt gebruiken – met 
behulp van uw patiëntendossier-  anderzijds 
achteraf om te zien of de juiste medicatie 
is klaargemaakt in een plastic* verpakking, 
voordat het uitgegeven wordt. 
Voor ons heeft dit proces van Central Filling 

als voordeel dat de medewerkers meer tijd 
overhouden voor u als patiënt.
Door de dubbele controle die in uw eigen 
apotheek plaatsvindt kunt u erop vertrouwen 
dat de juiste medicatie bij u afgeleverd wordt.
Mocht u hierover vragen hebben dan horen 
wij dit graag.

*Indien gewenst kunt u het plastic van de 
verpakking weer bij ons inleveren; wij zorgen 
ervoor dat het gerecycled wordt.  

verpakking  medicijnen anders
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weer knuffelen” waren schering 

en inslag. Tot ons grote genoegen 

ontvingen we de dag erna een 

e-mailtje van een tevreden patiënt. Ik 

citeer:   

“Geachte heer Bergwerff,
Vorige week kreeg ik van u een 
uitnodiging om mij te laten 
vaccineren in het kader van de 
bestrijding  van het COVID virus. 
Op 13/4 was het zover en ben 
ik naar Winsum gereden. Van 
wat ik daar zag werd ik heel erg 
vrolijk.  Een goed geoliede logistieke  
machine, waardoor het verblijf 
prettig werd. Mijn zeer grote 
complimenten hiervoor. Dit mag 
ook wel eens gezegd worden. Wilt 
u mijn dank overbrengen aan al uw 
medewerkers die hierbij betrokken 
waren?”

U zult kunnen begrijpen dat ons 

personeel deze woorden erg 

gewaardeerd heeft!

We hebben die dag 260 prikken 

kunnen zetten, en van de 

overgebleven doses roepen we nog 

zo’n 40 personen op tot aan de 

leeftijdsgroep van 69 jaar. Dit zal 

dinsdag 20 april gaan plaatsvinden. 

In totaal zijn er 330 prikken gezet. 

Helaas dus voor de personen onder 

de 60, die zullen op de GGD moeten 

wachten. 

Op 29 juni volgt een tweede vaccinatie 

ronde. Vanaf die dag plus een week 

bent u volledig beschermd tegen 

Covid-19. En dan vooral het goede 

nieuws: u bent  voor 90% beschermd 

tegen Covid  (àls u het krijgt verloopt 

de infectie mild!) en mooier nog: u 

bent tot 90% minder besmettelijk! 

Dat is een mooi perspectief op de 

toekomst, en laten we hopen: op een 

mooie zomer. 

Met een hartelijk groet
Aukje Bergwerff- de Boer   

Yn dizze coronatiid gean in protte eveni-

minten net troch lykas de HT sloeprace 

(Harlingen-Terschelling). Sa hie Klaas foa-

rich jier betocht om dan op dy dei mei 

in pear  sloepmaten de 10 km te drafen.  

In moai rûntsje fan Baard-Hinnaard-Baard. 

Dat befoel goed. Dat dit jier mar wat mear 

minsken freegje. En sa gong it oan op 

snein 16 maaie, de 2e edysje fan de BHB. 

Takom jier mar wér!   

BHB rin
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VERKEERSREMMENDE MAATREGELEN

Gemeente Leeuwarden heeft een bescheiden 

pot geld beschikbaar gesteld voor 

verkeersremmende maatregelen in ons dorp. 

Dorpsbelang Baard en Gemeente Leeuwarden 

hebben gezamenlijk in het dorp de 

knelpunten en de mogelijkheden bekeken en 

besproken. Na wat aanpassingen ligt nu het 

volgende ontwerp op tafel. Deze maatregelen 

kunnen met het beschikbare budget 

waarschijnlijk dit jaar nog gerealiseerd 

worden.

Op het kruisingsvlak Tongerwei - 

Menistefjouwere zal een cirkelvormige 

verhoging (‘punaise’) worden aangelegd 

met een rand in een afwijkende kleur. De 

bestaande wegversmalling, iets verderop, zal 

blijven bestaan.

Op de Fâldenserwei wordt ter hoogte van de 

school een zichtbare schoolzone gecreëerd 

door middel van de tekst ‘SKOALLE’ te straten 

in witte klinkers met een dwarsstreep van 3 

strekken breed eronder. 

Aan beide zijden van deze dwarsstrepen, 

direct achter de trottoirband, komen 

gekleurde Julie anti-parkeerpaaltjes. Aan 

de kant van school staan nu al 2 van deze 

gekleurde palen, deze blijven staan. Aan 

beide kanten van de weg komen nog een 

aantal extra paaltjes om de schoolzone nog 

duidelijker te maken.

Ter hoogte van de 

Fâldenserwei nummers 

19 en 28 wordt een 

wegasverlegging 

en wegversmalling 

gecreëerd door 

middel van landelijke 

haagbeplanting met 

een maximale hoogte 

van 60 cm. Tevens zal 

er weer vergelijkbare 

haagbeplanting worden 

nieuws van dorpsbelang
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geplant aan weerszijden van de 

bestaande wegversmalling, waardoor 

deze smaller lijkt.

Er is inmiddels overleg geweest met 

de direct aanwonenden. Hieruit zijn 

een aantal goede suggesties gekomen 

die nog aan de Gemeente Leeuwar-

den worden voorgelegd.   

III
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extra rij tegels,
opsluitband opnieuw stellen
trottoir verlengen

landelijke haagbeplanting
maximaal 60 cm hoog

diamantkop-paal, gerecycled kunststof
met re�ecterende band

landelijke haagbeplanting
maximaal 60 cm hoog

!! let op brandkraan !!

1.50

landelijke haagbeplanting
maximaal 60 cm hoog

landelijke haagbeplanting
maximaal 60 cm hoog

OPROEP:
Wij zoeken een vrijwilliger voor het maaien 

van het gras van het Dekemalandje. 
Iets voor jou? Meld je dan aan bij één van 
de bestuursleden van Dorpsbelang Baard 

of via

secr.dorpsbelangbaard@gmail.com
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Ook dit jaar is het nog niet mogelijk 

om een grote mensenmassa in ons 

dorp te ontvangen. Vandaar dat 

het geplande Open Kampioenschap 

Palingroken met zomerfair niet door 

gaat op 3 juli. Het is wel mogelijk 

om coronaproof een kleinschaliger 

evenement te organiseren in 

Baard met als thema: ‘Meuk is 

leuk’. Daarom kiezen we voor een 

datum na de zomervakantie en een 

rommelmarkt alleen voor inwoners uit 

Baard.

Hoe het er precies uit komt te zien is 

nog een verassing, maar...

We vragen nu alvast iedere Baarder de 

komende maanden zijn zolder en hok 

op te ruimen, om dit te verkopen in 

eigen tuin of oprit. Voor de kinderen 

is er een speciale ‘kleedjesmarkt’ op 

de Kamp. De Rienster Rikers uit Itens 

komen in Baard een paar tonnen 

paling roken om te verkopen. We 

maken er een gezellige middag van!

We zien elkaar op 28 augustus in 

Baard!

Jikke Jorna, Dorethea Deelstra, 
Johannes de Groot, Inge Dekker   

Nieuwe commissieleden:

De commissie PuurBaard is op 
zoek naar nieuwe leden om 

evenementen zoals het Palingroken 
en Zomerfair te organiseren. 

Ben je enthousiast, een creatieve 
denker, heb je een PR achtergrond 

of heb je wat tijd over? 
Wil je deel uitmaken van een 
gezellige commissie die leuke 

evenementen organiseert in Baard, 
meld je dan aan bij Jikke Jorna, 

Inge Dekker of mail naar 
palingroken.baard@gmail.com.

Zaterdag 28 augustus:
Lyts Ielrikjen en Sneupersmerk 
foar jong en âld

No de maaitiid begûn is en it waar hooplik 

ek gau syn goeie kant sjen lit, binne der yn 

ús boarterstún wer wat saken fernijd. De 

gemeente hat de âlde bankjes fuorthelle 

en nije pleatst. De dûbele skommel wie 

oant ferrotsjen en is doe ek fuortendaliks 

fuort helle. Hjir komt gau wer in nije 

duorsume foar yn't plak mei tank oan de 

gemeente. De âlde betonbuis is ferwidere, 

en de prullenbakken binne ek ferfongen. 

Wy hawwe hjir ek efkes kontakt mei de 

gemeente oer hân. Dit binne no altyd 

bakken mei in klep wêr't in hûn op stiet, 

dy't se standaard brûke. Dus ek hiel 

oannimlik dat hûnepoep hjir yn meie soe. 

No fine wy dat net hiel winslik yn dizze 

setting. Foaral om't it bankje hjir neist stiet, 

en simmers mei de hitte dat net noflik rûkt 

fansels. Ferpleatsen liket ús net handich 

yfm it picknick ôffal. Hjirby wol ús fersyk 

om de hûnen net op it sportfjild út te litten, 

mar ek sawiesa it yn in oare bak op te 

romjen. 

Tige tank foar jimme meiwurking!

Groetnis fan Boarterstún ‘t Hofke  

Beste Baarders, 

Even een kort bericht vanuit de 

Merkecommissie, helaas is juni (nog) 

te dichtbij om iets te organiseren 

wat de "merke" recht aandoet. Maar 

zoals Nederland langzaam ontwaakt 

uit de Corona waakstand is dat met 

de merke ook een beetje zo.

Mocht e.a. aan versoepelingen goed 

blijven gaan, is de Merkecommissie 

van plan om tegen het einde 

van de zomer in ieder geval iets 

buiten te kunnen organiseren. Dit 

hopelijk gecombineerd met wat 

verantwoordelijke gezelligheid. 

Laten we de hoop levend houden 

en we gaan uit van het beste. Voor 

iedereen een fijne en gezonde zomer 

toegewenst, we houden jullie op de 

hoogte.

De Merkecommissie

Klaas, Jelger, Sander, Ronald,
Jeroen  

Boarterstún Merke-nieuws
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De mensen die al 

langer in Baard 

wonen weten dat 

wij in 1997, samen met de andere 

bewoners van de Faldenserwei een 

stukje weiland achter onze huizen 

hebben gekocht van het kerkbestuur. 

Wij wilden graag 50 meter, maar 

er was ook iemand die eigenlijk 

helemaal geen belang had. Daarom is 

overeengekomen om 30 meter vanuit 

de tuingrenzen een zgn. ‘eurosloot’ 

te graven, een sloot volgens Europese 

richtlijnen. Het is jammer dat deze 

sloot niet doorstroomt en wij aan het 

einde ervan zitten: de kikkers zijn 

in de loop van de jaren verdwenen. 

Bovendien was ons gedeelte het 

laagst gelegen. Dat mocht de 

pret niet drukken: Na heel veel 

vrachtauto’s tuingrond en drainage 

hebben we een tuin ontworpen met 

schelpenpaadjes en verschillende 

terrassen. Een van mijn wensen was 

een tuinkas. Inmiddels zijn staat 

er al een vervangend exemplaar. 

Tijdens een storm in 2019 moeten de 

polycarbonaat platen van de eerste 

kas tot in Boksum te vinden zijn 

geweest…

Bij de toenmalige gemeente 

Littenseradiel vroegen we destijds 

een vergunning aan voor het plaatsen 

van een hok op het nieuwe stuk 

grond. Deze werd niet verleend 

omdat ons stuk grond een agrarische 

bestemming had. Een schapenhok kon wel. Ik 

heb op het gemeentehuis het woord schapen 

voor het woord hok geschreven 

en de vergunning was ter 

plekke geregeld. 

Het basisontwerp uit 1997 

voldoet nog altijd. Jan en ik 

hebben een goede verdeling: 

ik de kas en de planten. Jan 

doet de paadjes en hagen. 

In variëteit aan planten is 

wel regelmatig verandering. 

In de herfst en winter vind 

ik inspiratie in boeken en 

Engelse tuinprogramma’s op 

de BBC, waardoor de kas vanaf 

januari langzaam vol komt te 

staan met gezaaide bloemen 

en planten. In maart en april 

woeker ik ieder jaar weer met 

de ruimte en wens een grotere 

kas. Extra ruimte maak ik met 

schragen en planken waardoor 

ieder plantje zijn plekje kan 

krijgen. 

Al jaren hou ik de geraniums (pelargonium) 

en dahlia’s over in de winter die in het 

voorjaar in de kas worden opgekweekt. 

Gelukkig verdwijnt de wens om meer ruimte 

ieder jaar weer in mei als de plantjes de tuin 

ingaan en met eigengemaakte compost op de 

juiste plek in de tuin worden uitgeplant. 

Jaarlijks heb ik een vast aanbod in de kas 

zoals tomaten en komkommer. Kruiden zoals 

peterselie en selderij kweek ik ook ieder 

jaar om te kunnen gebruiken in de keuken. 

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 

Onze tuin
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Citroenmelis-

se en munt 

heb ik om 

het hele jaar 

groene thee 

te kunnen 

drinken. Een 

vast item 

in de kleine 

groente-

tuin zijn 

verschillende 

soorten sla, 

maar dit jaar 

heb ik een 

courgette, 

peultjes, 

radijsjes, 

wortels en slaboontjes erbij. Straks 

misschien nog boerenkool of spruitjes. 

De voortuin is voorspelbaar en vrij 

klassiek: Voor de leilindes staat buxus 

met witte rozen en helleborus.  In het 

voorjaar kievietseitjes, zwarte en witte 

tulpen; in de herfst witte anemonen. 

De achtertuin is minder voorspelbaar 

en heeft een cottage karakter: veel 

variëteit in hoogte, bladvormen, 

kleuren, potten en bakken. Een zinken 

badkuip doet dienst als vijver. Vorig 

jaar hebben er daar zelfs twee kikkers 

gewoond. Hosta’s kweek ik al jaren 

in potten en zinken bakken. Het ziet 

er niet alleen mooi uit omdat ze dan 

wat hoger staan, maar ik doe het 

ook omdat de slakken hosta’s een 

lekkernij vinden! 

Al jaren heb ik een slakkenplaag in 

de tuin. Ze doen zich te goed aan 

mijn zorgvuldig opgekweekte en net 

uitgeplante zonnebloemen, cosmos 

en sla. Ze wonen met z’n allen onder 

stenen en de houten boomstammen 

die dienst doen als afscheiding van 

paadjes en tuin.  De egel (en zijn 

familie?) die ik voer en voorzie van 

een overwinteringsplaats, kan het 

slakkenaanbod niet meer (alleen?) 

aan. Vorig jaar zocht ik dagelijks als 

het bijna donker was kilo’s slakken 

uit de tuin, maar dat is niet te 

doen... Daarom probeer ik dit jaar, 

zo milieuvriendelijk mogelijk, de 

slakken te verminderen d.m.v. het 

strooien van aaltjes. Het mag wel een 

beetje minder. Om de biodiversiteit te 

bevorderen heeft Jan een bijenhotel 

geknutseld en maaien we dit jaar het 

gras niet meer overal. 

Zo is onze tuin ieder jaar weer 

anders. Het blijft een uitdaging om 

mooie planten combinaties te vinden 

en zo natuurvriendelijk mogelijk te 

tuinieren. Maar het leukste is om rond 

te lopen of in de lekkere tuinstoel te 

genieten van al het leven in de tuin!

    

Inge Dekker  

10 Maart krijg ik een witte envelop met daarin het 
overlijdensbericht van Alexander Marjew op 92-jarige 
leeftijd. “Dat kan helemaal niet!”, is mijn eerste 
gedachte...

Het eerste en eigenlijk ook enige contact beperkt zich tot het gedurende 

vele jaren regelmatig samen oplopen op het pad met de honden. Hij met 

Saartje, ik met Irolt. In het begin denk ik te maken te hebben met een 

kleine fragiele iet wat kromgebogen man; zeker naast mijn 1.96 m. Hoe kan 

een mens zich vergissen… Al pratend kom ik erachter hoe bijzonder hij is. 

We hebben het geanimeerd over zijn Russische achtergrond, dynamische 

leven en het voorrecht om beide les te hebben mogen geven aan kinderen/

studenten. Natuurlijk zijn we het  lang niet altijd met elkaar eens, maar 

met wederzijds respect. Hij heeft nog een uitermate scherpe blik en uiterst 

uitgesproken ideeën op en over al het gebeuren. Maar wat mij in hoogste 

mate verbaast zijn zijn uitzonderlijke prestaties op sportgebied. Hij loop een 

aantal malen met een vinger in de neus  alleen de Slachte Marathon (heb 

hem dat onderweg tijdens de laatste zien doen en aangemoedigd). Wekelijks 

schaatsend in Thialf of Leeuwarden met een amper aanhakend kunnende 

Sven Kramer… Ook de Friese folkband Irolt waar ik in speel geeft heerlijke 

gespreksstof. Ze zijn bij één van de reünie concerten geweest. Maar ook een 

onvervalst stukje koppigheid, daardoor verbetenheid en verbittering staat 

mij bij. Daarmee maken ze het zich beide niet makkelijk. Wat jammer dat 

daardoor de onthulling van het Dekema Monument aan hen voorbij gaat; 

uiteindelijk zijn passie. Na de dood van Saartje is ons contact verwaterd. Het 

gaat zoals het gaat… Ik heb Hendrika en Alexander voor het laatst gesproken 

tijdens een optreden van Nanne, Ankie en mij in het tot woonhuis 

verbouwde kerkje van Joke en Ronald. Na de dood van Alex komt

exact twee maanden later, nog zo’n witte envelop, Hendrika Marjew 

Severein. Enige dagen later spreek ik hun zoon over het bewust 

teruggetrokken leven en de steeds grotere moeite die de mantelzorg voor 

Hennie van Alex vergt. Baard verliest (weer) markante persoonlijkheden...

Aart 
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Meringue

• 4 eiwitten

• 250 gr fijne suiker

• 1 theel. Vanille extract (of 

zaden uit een vanille peul) 

• 1 theel. Wittewijnazijn

• 1 theel. Maïzena

 

Room

• 100 gr mascarpone

• 1 eetl. Poedersuiker

• 1 eetl. Rozenwater (optioneel)

• 400 ml slagroom

 

Vulling

• Aardbeien

• Bosbessen

• Frambozen 

• Bramen

Samen ongeveer 200 gram of 

maar net wat je wilt

• En wat ongezouten pistache-

nootjes

 

Verhit de oven tot 160 graden

Bekleed de bodem van een 

rechthoekige bakvorm van 

ongeveer 33 cm x 24 cm met 

bakpapier en laat de randen 

wat uitsteken.

 

Klop de eiwitten met een 

snuf zout in een grote kom 

tot schuimige pieken en mix 

al kloppend de fijne suiker in 

een straal erbij. Blijf kloppen 

totdat het een stevig, glanzend 

schuim is. Spatel er met 

een metalen lepel de azijn, 

maïzena en het vanille-extract 

door. Verdeel het mengsel in 

de vorm en strijk de bovenkant 

glad.

 

Bak het schuim ongeveer 30 

minuten in de oven tot er 

een lichte korst op zit en het 

schuim gaar is (het blijft wel 

veerkrachtig). Kijk anders 

voortijdig dat de bovenkant 

niet te hard gaat, beter 

wat langer op een lagere 

temperatuur. Haal de vorm uit 

de oven en laat afkoelen.

Keer de meringue om op een 

ander bakpapier en trek het 

bakpapier er voorzichtig van af.

 

Klop ondertussen de 

mascarpone los met de 

poedersuiker en evt. het 

rozenwater (nooit te veel 

hiervan gebruiken). Klop de 

slagroom stijf en roer het 

door het mascarponemengsel. 

Verdeel nu ongeveer van het 

mengsel over het schuim 

en laat rondom een rand 

onbedekt. Verdeel nu ook van 

de vruchten over de room.

Nu komt het, rol het geheel 

met behulp van het bakpapier 

over de lengte op. Leg de rol 

met de naad onder op een 

mooie schaal en maak met 

de achtergehouden room een 

brede reep (hoeft niet netjes) 

bovenop. Zet hem en half 

uurtje in de koeling. 

Bestrooi de reep room met 

de overgebleven vruchtjes en 

pistachenootjes en strooi er 

nog wat poedersuiker over.

En tatataa... een prachtige 

taart!

Esther 

Voor het vieren van mijn jubileumjaar moest ik dit keer een extra lekkere 

taart bakken en kwam ik er niet vanaf met een appeltaart. 

Nou vind ik dit niet zo'n probleem, het appelseizoen is toch al voorbij 

en juist een reden om eens goed uit te pakken! Gelukkig zijn er weer 

Hollandse aardbeien en wist ik wat ik dit jaar maken kon..Ik kwam 

het recept van deze meringuerol tegen en al klinkt het ingewikkeld en 

moeilijk, het hoeft je niet af te schrikken want het is een opvallend 

makkelijk recept om te maken met een groot spektakel als resultaat! 

Meringuerol
met vers fruit en 
pistache nootjes
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9 September 2001; in mijn  geheugen 
gegrift als meest heftige gebeurtenis 
die ik ooit ervaren heb naast de 
tsunami in Japan. Het boren van twee 
vliegtuigen in de Twin Towers en de 
half mislukte aanslag op Washington 
DC betekent de totale oorlog tegen 
de Taliban in Afghanistan. Ook de 
inbreng van Nederlandse soldaten 
wordt daarin vereist. Eén daarvan is 
Louw Zijlstra. Maar dat staat en valt 
bij de vrouw erachter…

Maaike: ik ben geboren in 

Leeuwarden in 1961. We zijn thuis 

met z’n vieren. Daar heb ik een 

MBO opleiding gevolgd. Eerst werk 

ik op het hoofdsecretariaat van 

het CBD, maar nu nog steeds als 

kraamverzorgster en we hebben 3 

kleinkinderen waar we het plezierig 

druk mee hebben. Dat hoop ik zo 

lang mogelijk in gezondheid vol te 

houden

Louw: ik ben geboren in Tzummarum 

in 1957. Heb 5 broers en een zuster. 

Op mijn 7de verhuizen we naar 

Franeker. In Harlingen doorloop 

ik de technische zeevaartschool. 

in gesprek met...
louw en maaike zijlstra

Beschouw me als een normale kerel, 

maar wel met een rijke kijk op het 

leven. We hebben elkaar ontmoet 

in Café Parkzicht in Franeker in 

1980 en daarna al vrij snel dit huis 

gekocht. Ik reageer op een kleine 

advertentie om toe te treden tot de 

mariniers in Hollandse-Rading en word 

aangenomen. 

Maaike: Louw is vaak weg voor zijn 

werk. Van 2000 tot 2003 zijn we naar 

Aruba gegaan. Best wel een stap hoor 

met twee pubers. Marloes is dan 

15, René 12 en Bart een kleuter. Ik 

heb daar de kraamhulp mede vorm 

gegeven.

Louw: De mogelijkheid om zo daar 

naar toe te kunnen heb ik met beide 

handen aangegrepen om 3 jaar 

intiemer bij elkaar te  kunnen zijn. 

Meestal ben ik alleen weg voor een 

week of zes.

Zo vader, zo kinderen 

Ook nog eens! Ik dacht dat ik er af 

was toen Louw in 2010  stopte, maar 

er hing weer groen wasgoed aan de 

lijn! Marloes heeft bij de landmacht 

gezeten, maar is nu maatschappelijk 

werkster. Ze woont gelukkig weer in 

Friesland. René is ook marinier en 

gaat naar Curaçao voor drie jaar. Bart 

zit bij de landmacht en is momenteel 

gelegerd in “jawel” Afghanistan… 

Ik heb ze nooit afgeraden in de 

voetsporen van hun vader te treden, 

vind het niet leuk, maar heb wel altijd 

gezegd: “Jullie moeten doen wat jullie 

zelf willen.”  Zo als het nu staat komt 

Bart 24 juni terug. Dat hoop ik van 

ganser harte, want van mij mag hij 

daar wel weg!

Louw: Hoe onze kinderen nu zijn, 

dat heeft Maaike allemaal gedaan. 

Ik bedoel, die trein van mij daverde 

alsmaar door en als ik dan thuis 

kwam sprong ik op de achterste 

wagon en liep langzaam weer naar 

voren… Ik weet dondersgoed wat er 

aan de hand is in de gebieden waar 

René en Bart nu zijn. Alleen als ze 

erom vragen geef ik ze advies.

Maaike: Ja dat klopt. Ik was heel vaak 

alleen met de kinderen. Daarom heb 

ik er voor gekozen om heel lang niet 

te werken, want als ik ook nog eens 

weg ben… Ik wil er gewoon leuke 

kinderen van maken!

Welke missies
In 2007 zit ik voor 8 maanden in 

Afghanistan.Train daar militairen, leid 

ze op en breng structuur aan in de 

strijd tegen de Taliban. Ach, waar heb 

ik niet gezeten. Turkije, de Koerden 

kwestie, Cambodja Rode Khmer, Haiti. 

Maar ben wel na elke missie met een 

goed gevoel teruggekomen. En ook 

nog eens een rits aan medailles.Dat 

zegt me overigens niet zo veel hoor. In 

eerste instantie zijn wij hulpverleners.  

Overal waar ik ben geweest neem ik 

een voorbeeld van mee. Ik kan als 

geen ander observeren, heel goed 
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luisteren en geef graag een vaderlijk 

advies. Ik werk nu drie dagen in de 

week bij Gerrit v/d Meer in Dronrijp, 

daarvoor bij Lucas Bouma op de 

boerderij en daarna als buschauffeur, 

want je moet wel bezig blijven!

Traumatische gevoelens?
Als ik nu sommige dingen op 

tv zie komen er zeker bepaalde 

herinneringen naar boven. Terug 

in Nederland moeten we naar een 

psycholoog. Maar als daar dan iemand 

tegenover me zit en nergens geweest 

is, dan is het einde gesprek. Er is voor 

mij maar één waar ik, naast Maaike, 

mijn gevoelens goed  kwijt kan en 

dat is dr. Kruijer. We kenen elkaar 

van haver tot gort en daar heb ik alle 

vertrouwen in en steun van.

Baard betekent voor ons.
Rust en echt ons thuis. We wonen 

hier naar alle tevredenheid. Het is 

laagdrempelig. Als iemand hulp nodig 

heeft krijgt hij het en daar geven we 

graag vorm aan. Op z’n sterfbed heb 

ik Alex Marjew’s hand vast gehouden 

en spreken we onder andere over hoe 

Marloes ooit de boerderij zou kunnen 

kopen.

Wat een indringend in gesprek met en 
hoe puur de mensen waarmee…
Aart 

Louw (blauwe barret 
rechts) op missie

Maaike

de waarheid
(oer enkêtes fan Grieneko en de útkomsten derfan)

'De waarheid'... de titel fan dit ferske 
(Marco Borsato) soe samar slaan kinne op 
de ynhâld fan dit stikje.
Al hie “Opzij, opzij, opzij, maak plaats, 
maak plaats, maak plaats, we hebben 
ongelofelijke haast”(Herman van Veen) ek 
tapaslik west. In koarte taljochting:
Earst in plan foar wenningbou meitsje en in 

skoftke letter mei in enkête komme om te 

sjen oft der ferlet is fan wenningen. 

Earste fraach: “Is der in tekoart oan 

wenromte yn Baard” yn in lân dêr’t ferlet 

is fan 330.000 nije wenningen. In dei 

neidat de enkêtes ophelle binne, lizze 

de resultaten op de matte. Yn de oanhef 

wurde we betanke dat we de ynfolde(?) 

fragelist ynfold hawwe. De ferwizing 

nei de adressen is der, neidat se hûs 

oan hûs ophelle binne, wer ôfknipt (??). 

Opmerklik is dat der 69 listen ynlevere 

binne (wêrûnder in pear net ynfolde) en dat 

der by de fjirde fraach 70 (???) antwurden 

ferwurke binne. Menistefjouwere wurdt 

steefêst as Mennistefjoure oantsjutten. 

It sil troch de opstellers/ferwurkers grif 

“schoonheidsfoutjes”neamd wurde, it komt 

oer as in hastige broddelboel. 

By de reaksjes op de resultaten komt in oar 

ferske boppedriuwen. “Je loog tegen mij” 

(Drukwerk). Wat is it gefal? By alternatyf 

“driehoekje t.o. Menistefjouwere” wurdt 

oanjûn dat Doarpsbelang hjir op tsjin is 

en dat it te LYTS is. It blykt dat it bestjoer 

fan Doarpsbelang it der noch net oer hân 

hat! Neffens it kadaster hat dit stikje lân in 

oerflakte(opp.vlakte) fan 2675 kante meter, 

it trijehoekje by it parkearplak (it stikje 

bougrûn, wat sa geskikt wêze soe foar dizze 

“pilot”) hat in oerflakte fan 2085 kante 

meter. Dat is hast in fjirde part LYTSER...

Boppedat sit der gjin bestemmingsplan op 

en leit it bûten de beboude kom. Gjin inkeld 

wurd of opmerking hjiroer.

“Jij denkt maar dat je alles mag” (Frans 

Duijts) tink ik, as ik lês wêrom de stikjes 

lân tusken Erik Jutte en Anke Söhne en dat 

efter skoalle gjin alternatyf wêze kinne. Der 

wurde tefolle beswieren ferwachte (???) en 

it oansicht fan it doarp soe nmtl. te bot 

feroarje, mei oare wurden dy nije huzen 

passe wol moai by it karakteristike uterlik 

fan de âlde houten flapbrêge út 1930 dy’t 

der krekt kommen is...

“Net mei bemuoie” (Jack Bottleneck) as 

ôfsluter op de enkête en de ferwurking 

derfan, liket spesiaal makke te wêzen 

foar dit plan. Lit Grieneko him beheine ta 

it stimulearjen fan it brûken fan griene 

enerzjy en lit it plannen meitsjen foar 

wenningbou oer oan de minsken dy’t 

dêrfoar leard ha.

Omke Wopke, Mounewei 3 
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wat betekent dat de Paashaas bij 

alle kinderen thuiskomt. Wat een 

verrassing! En dan kom je leuke 

dingen tegen. Bij sommige Baarders 

een pyjama party, het verstoren van 

de nacht/ochtend rust of storen bij 

het paasontbijt.

Al met al een zeer geslaagde 
paasdagen.

De activiteiten commissie  

WINNAARS
en oplossing:
De winnaar van de kleurwedstrijd: 

Hessel Bouma

De winnaar van het woordspel: 

Ale Reitsma

De oplossing van het woordspel: 

eierdopjes

Corona, corona, wel activiteiten of 

toch weer niet. Een pretpark van 

regels, een achtbaan van spanningen. 

Een keuze? Helaas niet. Dus wij zijn 

maar in een vier jaargetijden slaap 

gegaan.

Maar dan gaan er wekkers, 

alarmbellen, toeters, telefoons en 

alles wat maar lawaai maakt.

Een ongeduldige paashaas, die weer 

naar Baard wil, is de lawaaimaker.

Maar laten we eerlijk zijn, dit kunnen 

we toch niet voorbij laten gaan?

Na veel beraad en voorbereidingen 

kreeg ieder kind, die in baard woont, 

een briefje in de brievenbus.

Kleine kinderen en kinderen van de 

onderbouw met een kleurplaat, en de 

kinderen van de bovenbouw met een 

formulier waar de 10 gevonden letters 

op ingevuld moesten worden. En 

daar moest natuurlijk een woord van 

gemaakt worden. 

En dan is het de eerste paasdag: 

De letters zijn in het dorp verstopt en 

bij de familie Jutte is de boel versierd. 

Ook is er een speciale brievenbus 

geplaatst. Twee dozen gevuld met 

puntzakken paaseitjes staan klaar 

voor de kinderen die de kleurplaat of 

het woordspel inleveren. Wij zijn er 

klaar voor. Vanaf 12.00 uur is het een 

komen en gaan van blije kinderen met 

een enorme puntzak paaseitjes. Wat 

een geslaagde top dag!!!! En dan is dit 

ook nog niet alles, want morgen de 

tweede paasdag...

Eindelijk tweede paasdag na een 

nacht van wakker liggen. Zou dit van 

de spanning komen? Of is het de vier 

jaargetijden slaap? Wij weten het niet, 

maar tweede paasdag wordt wel een 

hele spannende dag. Om 9.00 uur gaat 

de deurbel en wie staat daar voor de 

deur? Ja ja de paashaas, helemaal 

opgewonden, want de paashaas 

mag 2 x een naam trekken. 1 x voor 

de kleurplaat en 1 x voor het goed 

geraden woord van het woordspel. De 

paashaas gaat bij de kinderen langs 

die gewonnen hebben of...

Om 10.00 uur vertrekken wij met de 

paashaas het dorp in. Wij hebben 

de auto vol liggen met chocolade 

paashazen en de niet opgehaalde 

puntzak paaseitjes. Voor de 

allerkleinsten een knuffeltje en niet te 

vergeten de prijzen voor de winnaars. 

Ja jullie lezen het goed alle kinderen 

krijgen nog een chocolade paashaas, 

De activiteitencommissie
ontwaakt uit een lange slaap
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Beste inwoners,

Misschien heeft u de advertentie van 

de Gemeente Leeuwarden enkele 

weken geleden in de krant gezien. Het 

was een oproep om een vragenlijst in 

te vullen met vragen wat uw ideeën 

zijn voor verduurzaming van uw 

woning. Misschien heeft u zelfs de 

enquête online ingevuld.

In de advertentie staat dat de 

gemeente in samenspraak met 

bewoners per wijk en dorp een 

haalbaar en betaalbaar plan gaat 

opstellen. Dat met als einddoel in 

2050 elk dorp, elke stad, elke wijk 

duurzaam verwarmd zonder aardgas. 

Daarbij is vergeten te melden dat 

uiterlijk 2030 al veel bereikt moet 

zijn (55% van het einddoel, nu is dat 

pas 34%). Er komt dus veel op ons 

als bewoners af. Grieneko is daarbij 

gesprekspartner en komt voor uw 

belangen op. Ongeveer 50% van de 

huishoudens in ons werkgebied is lid 

van Grieneko! 

Nog geen lid? Meldt u dan aan. De 

kosten ¤ 20/jaar als u geen energie 

van onze eigen energiemaatschappij 

afneemt en ¤ 10 als u wel energie 

afneemt van EnergieVanOns.

                                

Verduurzamen van uw woning
Dat gaat over comfortabel wonen met 

gebruik van zo weinig mogelijk 

energie, om te beginnen met minder 

of zelfs geen aardgas. 

Diverse arrangementen kunnen we 

aanbieden: professioneel en tegen 

zeer lage prijs door subsidies binnen 

de kaders van het pilotproject 

verduurzaming woningen in de 

Greidhoeke. Getrainde energiecoaches 

en professionele maatwerkadviseurs 

stellen geheel onafhankelijk samen 

met u plannen op, begeleiden de 

offertefase en eventueel de installatie 

en monitoringfase. Ook kunnen we 

adviseren over subsidiemogelijkheden 

en voordelige leningen. Een goed en 

volgens de beste normen geïsoleerd 

huis is comfortabel en gebruikt de 

minste energie.

Opwek (= zelf stroom produceren) 
Zonnepanelen op eigen dak zijn nog 

steeds een slimme keus. Kies dan wel 

de goede en betrouwbare installatie, 

top materialen incl. monitoring. Daarin 

kunnen we u adviseren! 

Vanaf 2023 wordt de 

salderingsregeling langzaam 

afgebouwd tot 2030. Maar als u nu 

investeert is dat nog steeds voordelig.

Voorbeeld: inclusief panelen 370 Wp, top-omvormer, optimizers, materialen, 

installatie, garantie en monitoring. Prijzen ex.BTW 

(BTW kun je 1 x terugkrijgen!) 

 investering per Wp per Kwh

6  panelen op schuin dak:  ¤ 3103  ¤ 1,38  ¤ 1,34

12 panelen op schuin dak: ¤ 4532 ¤ 1,00   ¤ 0,95

6 panelen op plat dak: ¤ 3389  ¤ 1,50  ¤ 1,47

12 panelen op plat dak:  ¤ 4895 ¤ 1,08  ¤ 1,02

Collectieve zonnedaken
Als bekend beheert Grieneko 3 

collectieve zonnedaken op stallen 

in de regio. De productie is boven 

verwachting. Er is vraag voor meer 

participaties. De overheid heeft de 

regels verandert per 1 april dit jaar. 

Grieneko zal vooralsnog geen initiatief 

nemen daar we de regeling geen 

goede vonden en een hoog risico wat 

betreft rendement.

Assistentie 
We zijn met veel bezig! We zijn dan 

ook blij dat we 1 dag per week voor 

9 maanden professionele assistentie 

krijgen van Sjûke van der Ploeg, 

opgeleid in Duurzame ontwikkeling! 

Jeroen van denderen adviseert het 

bestuur over mobiliteit/elektrische 

deelauto’s.

Meer informatie? 
Zie onze website www.grieneko.frl 

(oa. onze nieuwsbrieven) trek ons aan 

de jas of mail ons: info@grieneko.frl.

We wensen u veel zon!!   

Met groet,   

Het bestuur van Grieneko  
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Ik hie in petear mei Margaretha 
Posthumus. Sy is ambassadeur bio-
diversiteit Fryslân. Tegearre mei har 
man, Pieter Torensma wennet se op ’e 
grutte Kreake ûnder Rewert.

Margaretha:
‘Myn man en ik binne beide 

keunstner en ymker. We kinne altyd 

efkes by de bijen sjen want wy hawwe 

atelier oan hûs. De huningbij lit 

moarns in oantal ferkenners ôfreizgje, 

en dy sykje, dy hawwe in spesjaal 

each wêrtroch se as it ware yn 

swart wyt elektromagnetyske fjilden 

sjogge. Se kinne goed rûke. At se in 

perseel fûn ha of in groep blommen, 

dan gean se werom nei de kast en 

dogge se yn de kast in lemniscaat, in 

achtdûnske en dat dûnske is yn de 

rjochting fan it fjild, en dan bewege 

se mei harren achterliif hinne en 

wer, krekt sa dat de oare bijen witte: 

yn dy hoek, wêr’t dy acht is, as ik 

dêr hinne flean wit ik presys wêr’t it 

fjild is. De dar komt it earste út. Dy 

moatte de keninginne as de froulike 

wylde bijtjes befruchtsje. Dy komme 

twa dagen letter. It is in weareld op 

himsels, hiel fassinearjend. Eltse bij 

hat in taak. As it jonge bijtsje berne 

wurdt: it earste wat er docht is him 

omdraaie en syn sel skjinmeitsje. Dan 

klimt erop: nimt er huning oan en 

stoppet dat yn seltsjes. Nei in pear 

wiken wurdt er in fleanbij en fljocht er 

út. Bijen dogge alles foar it folk. Der 

binne allinne mar froulike bijen en de 

manlike, de dar, wurdt nei sin wurk 

ôfslachte. Winterdeis hingje se yn 

in soart bol dy’t beweecht. De bijen 

oan de bûtenkant rinne hiel stadich 

nei binnen; dêr is it waarm en de 

keninginne is der ek, en dan rinne se 

wer hiel stadich nei bûten. Sa binne 

en bliuwe se allegear waarm.’

Bestowing en piramide
‘Bijen soargje foar bestowing. As 

wy gjin bestowing hawwe sûne fan 

apelbeammen of prommebeammen 

of fan blomkoalen dan hiene we heel 

lyts fruit, mar trochdat it bestoot 

wurdt krije we lekker grutte apels. 

Dy laach fan ynsekten en wjirmen is 

de ûnderste laach fan de piramide. 

Ast gatten krijst yn de ûnderste laach 

fan de piramide, dan begjint de hiele 

piramide te skowen. Je moatte der 

foar soargje dat de basis goed is. We 

binne hiel bot skrokken, sa’n fiif, 

seis jier lyn dat al 75 prosint fan de 

ynsekten ferdwûn wie. Dêr wolle we 

wat oan dwaan. De wrâld hat safolle 

te jaan, is oerfloedich. Mem ierde. 

We binne hebsuchtich. Ik bin al 45 

jier fegetariër. Omdat ik fegetariër 

bin kinne 9 minsken ite fan deselde 

proteïnen as dat je fleis ite. Der is net 

gau in tekoart.’

Bijenflinterlint
‘Ik bin troch de Provinsje Fryslân frege 

om mei te wurkjen oan it ynsekten-

netwurk. We binne begûn yn dizze 

tún. We ha de beammen snoeid en 

we ha in takkenril (in wâl fan tûken) 

makke, dy’t we hielendal ynflochten 

hawwe, sadat hjir wer in biotoopke 

ûntstiet. Der komme ek fruitbeammen 

te stean, sa as appel, par, prom. De 

bijenflinterlinten en de ekologyske 

bermen foarmje eins it spoar; dêr kin-

ne de bijen op reizgje en foerazearje 

en kinne se harren fermearderje. De 

Boalserterfeart is ús grutte spoarli-

ne. Ik ha in plan makke, dêr’t trije 

buorkerijen yn in trijehoeke, lizze, en 

dat 4 x. (Húns/ Rewert, de Hilaarder 

Mieden Hesens/Fûns en Baard) Dy 

trijehoeken fan buorkerijen binne eins 

de stasjons. Dêr kinne de ynsekten 

oerwinterje, lykas yn dizze takkenril 

en yn stengels en beammen. Yn it 

foarjier kinne se dêr nektar helje en 

bestowe.’

Kaart
‘De wite en grize plakken op ’e kaart 

jouwe oan dat der yntinsyf buorke 

wurdt. Der is hast gjin biodiversiteit. 

Yn ’e doarpen is noch wol wat te 

finen. It binne eilantsjes yn it gehiel. 

Sa as by Anke Söhne yn Baard, by De 

Boer yn Leons, Willemsma yn Húns, 

Van der Hem yn Jorwert en by de 

famylje Wiedijk yn Fûns. Dêr komt ek 

in walnutebeam foar de bestowing. 

Fan alle plakken dy’t meidogge (tolve) 

It bijenflinterlint by de Jaenfeart

oer bijenflinterlinten 
en ekologyske bermen
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ha ik kaartsjes makke. Troch sa’n 

netwurk op te setten besykje ik it 

bioferskaat wer wat werom te krijen.’

Doel
‘Doel is om de biodiversiteit wer te 

fergrutsjen en myn soarch foar de yn-

sekten. Ik bin der sa fan skrokken dat 

ik tocht, ik moat wat dwaan. It Bijen-

FlinterLint&EcologischBermBeheer hat 

yn elk doarp in kontaktpersoan. As 

groep binne wy al dy jierren al byino-

ar! We wurkje gear mei Kening (fan 

de Greide) en de gemeente Ljouwert. 

Yn 2016 wiene der al proefstikken, 

by my, by Baard en Easterlittens. Mei 

525 skoalbern út dit gebiet ha we al 

38 kilometer ynsiedde. Ferline jier 

koene we net siedzje fanwege koroa-

na, mar yn juny ha we mei minsken 

fan Nijkleaster de Jaenfeart ynsiedde 

(4000 fjouwerkante meter). Dit jier sil-

le wy mei de Jorwerter Blommen fan 

‘it doarp fleurt op’ noch nije stikken 

fan ‘e Jaenfeart ynsiedzje.’

Plannen
‘It stik tusken Húns en Hilaard en 

it stik tusken Baard en Mantgum 

wurdt opnij freesd en ynsiedde mei 

ynheemske blommen. De grutte 

haadwei, de Boalserterfeart, dy’t tus-

ken de fjouwer trijehoeken rint, sil ek 

in meter breed freest wurde. Sjoerd 

van der Hem (fan de tún fan de 

takomst) sil it mei ús útfiere. Dy hat 

ynvestearre yn in lytse trekker mei in 

lytse frees fan in meter breed en hy 

sil mei ús de beammen ek sette. Hy 

hat in soad kennis opdien, kursussen 

folge oer beammen, biodiversiteit 

en permakultuer. Hy sit dêr goed yn 

en wy fine it belangryk dat it útfierd 

wurdt troch minsken út dit gebiet. 

Dat it lokaal bliuwt. We ha subsydzje 

krigen fan de provinsje en kinne fan 

dat jild ek wer beammen keapje. 

Skoalbern wurde útnûge om dêr aan-

sens te siedzjen, ergens yn maaie, 

begjin juny, dat binne we noch oan it 

organisearjen. Op de buitenwerkdag 

yn septimber is it de bedoeling om 

mei de skoallen nei dy fruitbeammen 

te gean en it ien en oar út te lizzen 

en in speurtocht te dwaan.’

Elmar Kuiper   

De gouden line is de Boalserterfeart, fierder sjogge jo de 4 trijehoeken 
fan ’e boerehôven. It grutte griene gebied is de Leonser polder; dêr is 
wol wer bioferskaat, lyk as yn ’e doarpen. 
Dizze kaarten, makke troch studinten fan Van Hall, kinne jo besjen op 
’e link: https://bit.ly/2CUgLdp

Beste lezers van de Baarder Kat,
 

Na twee weken meivakantie zijn we 

weer fris en fruitig gestart op school. 

Tijdens de vakantie werden we gebeld 

door oplettende Baarders dat er ver-

nielingen waren verricht op het plein. 

En niet zomaar vernielingen, bankjes 

waren met betonfundering en al uit 

de grond getrokken, onherstelbaar 

vernield. Op andere scholen hoorden 

we wel eens over vandalisme, maar 

bij ons in Baard was het ons tot nu 

toe vreemd. Boos en teleurgesteld 

hebben we diegenen die het hebben 

gedaan de kans gegeven om zich te 

melden. Helaas hebben de daders zich 

niet gemeld en hebben we aangifte 

gedaan. Wie zich wel meldden, waren 

o.a. oud-leerlingen die het heel ver-

velend vonden dat ook hun plek waar 

zij regelmatig zitten is vernield. Zij 

gaven aan het niet te hebben gedaan, 

maar wilden wel even van zich laten 

horen. We hebben dat als school 

enorm gewaardeerd. Het is goed om 

te weten wie er niet op aangekeken 

moet worden. 

Tijdens de vakantie waren er ook een 

aantal leerlingen die de container al 

weer even hadden opgeruimd voor 

nieuws van de stjelp
over vandalisme en nog veel meer...

Veel plezier tijdens de Koningsspelen
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ons. Kijk zo kennen we de (oud-)

leerlingen van de Stjelp! We laten het 

er niet bij zitten en hopen dat de po-

litie met de informatie die we hebben 

verder kan.

Voor de vakantie zijn de kinderen 

druk bezig geweest met filmopnames. 

Nu de ouders nog niet op school 

kunnen komen voor een voorstelling, 

zorgen we voor een voorstelling thuis 

op de buis. Binnenkort is de première 

voor de kinderen op school en ouders 

kunnen de film thuis meekijken. 

Beroemdheden en groepen als Max 

Verstappen, Spice Girls, het Nationaal 

Ballet, Lady Gaga en Willy Wonka zijn 

allemaal langs geweest op de Stjelp. 

Het belooft dus een spectaculair ge-

heel te worden. 

Daarnaast waren er nog de Konings-

spelen. Deze waren samen met 

Jorwert gepland, helaas gooide corona 

roet in het eten. We zijn de dag ge-

start in Easterlittens. Op de prachtige 

sportlocatie hebben we fanatiek en 

heerlijk gesport. Allerlei verschillen-

de spelletjes met jong en oud door 

elkaar. Voor de lunch en het tweede 

deel gingen we richting Huins. Daar op 

het kaatsveld was een springkussen 

en werd er in twee groepen slagbal 

gespeeld. Het weer was fantastisch en 

voor iedereen was het genieten.  

De onderbouw ging vlak voor de 

vakantie nog even naar de lammetjes 

kijken bij de fam. Karsten. Een groot 

succes en helemaal passend bij het 

thema ‘Lente’ waarover werd gewerkt. 

Het thema na de vakantie is ‘Sterren 

en planeten’. Dat thema zorgt weer 

voor nieuwe en andere avonturen. 

Op dit moment zijn de kinderen met 

nieuwe thema’s bezig. De bovenbouw 

heeft veel schrijfwerk te verrichten bij 

dit thema, zij maken een werkstuk 

over een land buiten Europa. Vragen 

stellen, bronnen raadplegen en alle 

informatie in eigen bewoordingen 

verwerken in informatieve teksten. 

Soms een hele klus, maar ook leuk en 

heel leerzaam. 

De middenbouw startte de eerste dag 

na de vakantie helemaal goed. Zij 

volgden een les druktechnieken van 

een gastdocent (foto links). Ze maak-

ten prachtige kunstwerken in de stijl 

van Hendrik Nicolaas Werkman. 

De ontwikkelingen rond het vormen 

van de regioschool verlopen voor-

spoedig. Steeds meer knopen worden 

doorgehakt. Wat wordt het een mooie 

school! Ook het besluit over de naam 

valt binnenkort, maar inzendingen 

zijn nog welkom. Stuur uw suggesties 

gerust naar stjelp@gearhing.net, wel 

voor 7 juni. Ook voor vragen of andere 

zaken zijn we via dit mailadres altijd 

te bereiken. 

Met vriendelijke groet, 
Jetske Hettinga   
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Het Pinksterfeest is alweer achter de rug, 

hoewel de “geest van God” volgens de 

christelijke traditie “waait waarheen zij 

wil” en dus niet stopt met mensen aan te 

sporen tot het goede.

De wereldreligies kennen allemaal wel 

zo’n oproep of aansporing om het goede 

te doen. 

Mij trof afgelopen februari 2021 een 

foto in de krant van een 280 meter lang 

scherm waarop 200.000 Boeddhisten Mag-

ha Puja samen zoomend vierden. Heel erg 

2021, maar vooral heel erg coronatijd! 

De Boeddha gaf ooit op Magha Puja een 

redevoering, waarin “het kwaad nala-

ten, het goede doen”; “lankmoedigheid, 

geduld en verdraagzaamheid” en “niet 

kwetsen of krenken, maar respect tonen” 

centraal stond.

Bijzondere kanttekening: in Thailand werd 

nog niet zo lang geleden Magha Puja uit-

geroepen tot ‘Nationale dag van de Dank-

baarheid’ omdat dit feest in februari valt 

en Valentijnsdag te veel aandacht dreigde 

te krijgen van de jongeren in Thailand.

Even buiten Bangkok komen vele duizen-

den Boeddhistische priesters en monniken 

samen voor gebed en toespraken, maar 

dit jaar waren dus slechts 1000 monniken 

in witte gewaden aanwezig en luisterden 

en vierden via het gigantische scherm 

uit vele landen zo’n 200.000 Boeddhisten 

mee.

Magha Puja komt van de maanmaand 

Magha(februari) en puja betekent RES-

PECT.

Een geweldig krachtig en belangrijk 

woord. In liederen die rappers tegenwoor-

dig zingen komt het ook regelmatig 

voor. 

Wat zou het mooi zijn als mensen 

wat meer respect voor elkaar, 

voor iedereen toonden. Van mij 

mag het Pinksterfeest wel worden 

omgedoopt tot feest van RESPECT. 

Pinkster is trouwens net als Magha 

de aanduiding van wanneer het 

feest valt. Pinksteren komt van het 

oud-grieks pentekoste en betekent 

letterlijk 50. Vijftig dagen na Pasen 

is het Pinksteren. Het woord zegt 

niets over de inhoud. Dat zou dus 

zomaar RESPECT kunnen zijn. En 

wie gelooft in Pasen en Pinkste-

ren kan ook wel tot 50 tellen en 

heeft de naam pinksteren dus niet 

nodig.(wat mij betreft ook niet de 

zgn. 2e pinksterdag, maar dat is 

een hele precaire discussie waar ik 

me nu niet in begeef).

Ik hoop dat we binnenkort niet 

zoveel meer hoeven te zoomen, 

niet zo vaak meer achter onze 

schermen hoeven te zitten, omdat 

we wereldwijd de pandemie onder 

de duim hebben gekregen. Maar 

tot zolang ben ik wel blij met kerk-

diensten, vieringen en ontmoetin-

gen via het scherm. Als we maar 

allemaal de regels van RESPECT 

respecteren! 

Joke van der Velden   

pinksteren
Feest van Respect
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Zon. 27 juni 09.30 u Dienst door ds. R.Reitsma Kerkenraad v.d.Streekgem. Herv. Kerk Winsum

Zat. 10 juli Weekend
De oudpapiercontainer staat 
er weer

Ver. van Dorpsbelang Parkeerplaats bij de brug

Zon. 15 aug. Op tijd Inleveren kopij
Redactie 
deBaarderKat

Kopij bij Anke Roorda of 
debaarderkat@gmail.com

Zon. 08 aug. 09.30 u Dienst door ds. J.Hilverda Kerkenraad v.d.Streekgem. Herv. Kerk Winsum

Zat. 21 aug. 
t/m zo. 29 aug

Dagelijks van 
12.00 tot 17.00

Texwurk, expositie van 
textielkunst

Atelier Truus Huijbregts, Tongerwei 4 

Zat. 18 sept. Weekend
De oudpapiercontainer staat 
er weer

Ver. van Dorpsbelang Parkeerplaats bij de brug

Zon. 19 sept. 09.30 u Dienst door ds. S. Leene Kerkenraad v.d.Streekgem. Herv. Kerk Winsum


