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De Baarder Kat hie yn juny it tema “nij”
mei krigen. Mei dit tema gean wy yn dit
nûmer noch efkes fierder.
Der binne nochal wat nije minsken yn
Baard komme te wenjen.
Redaksjelid Aart hat dizze nije
bewenners besocht, sa komme we wat
mear oer harren te witten.
Ek nij is de namme fan de skoalle,
dizze is oanpast sadat alle bern út de
omjouwing sich op dizze skoalle thús
fiele. Hoe at dizze namme ûntstien is,
lêze jim fierderop yn dizze Kat.
Fansels ek efkes oandacht foar de nije
spandoeken lâns de Fâldenserwei en by
Lucht en Veld, makke troch de bern sels.
Haw se dit net moai dien. Mar wichtiger,
hâld der rekken mei!

om dit evenemint yn in lytsere foarm
te organisearjen. Dizze kear allinich de
Rienster Rikkers en in sneupersmerk.
(Misskien oar jier wer?)
En fansels hat de aktiviteitenkommisje
drok dwaande west om der wer in moai
winterprogramma del te setten. Ek hat
de klaverjasklub wer sin om los te gean,
dus minsken jou jim op!
Al mei al is dizze Baarder Kat wer
aardich fult mei nije en fêste rubriken.
Noch oan it nei genieten fan in moaie
neisimmer, winskje ik jim út namme fan
de redaksje in soad lêswille ta.
BdJ 

Het volgende nummer komt uit op 1 december 2021.
De deadline voor de kopij is 15 november.
Kopij sturen naar: debaarderkat@gmail.com

Om dochs yn dizze tiid Puur Baard te
belibjen, hie de kommisje besletten
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Leestip

Viktor - Judith Fanto

Een virtuoze roman over de betekenis van familiebanden.

...Mijn grootmoeder werd geboren op de dag dat Gustav Mahler
stierf. Amper zeven jaar na de
dood van Dvorák...
Met deze zinnen begint Judith
Fanto de familiegeschiedenis van
haar Joodse (over)grootouders
van moederszijde, de Oostenrijkse
familie Rosenbaum.
In het boek lopen twee verhaallijnen door elkaar.
Het ene verhaal begint in Wenen,
in 1914. De zesjarige Viktor Rosen-
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baum redt het kreupele weeskind
Bubi uit een vijver in het Praterpark. Bubi wordt opgenomen
in het gezin en Viktor en Bubi
worden vrienden voor het leven.
Viktor Rosenbaum ontwikkelt zich
als het zwarte schaap van zijn
ingetogen en welgestelde familie,
een vechtersbaas en rokkenjager
die altijd overal tegenin gaat en
lak heeft aan regels. Maar hij
heeft een hart van goud en met
zijn hulp kunnen zijn ouders het
uiterst grimmige Wenen net op
tijd ontvluchten. Ze duiken onder
in een klooster in België en overleven de oorlog.
In het andere verhaal, dat begint
in 1995, gaat het over de twintigjarige Geertje van den Berg, het
alter ego van de schrijfster en
de verteller van het verhaal. Zij
is als kind al geïntrigeerd door
het leven van haar Joodse familie
en vooral ook door Viktor, de
oudere broer van haar grootvader en Geertjes oudoom. Bij haar
grootouders in Nijmegen sluipt ze
stiekum naar de zolder waar ze

in een verborgen kast het familiearchief
heeft gevonden. Juist omdat haar ouders
en grootouders zo geheimzinnig doen
over het Joods zijn raakt Geertje meer
en meer in de ban van haar afkomst. Ze
verandert haar naam in Judith en wordt
lid van de Joodse Gemeente in Nijmegen,
waar ze rechten studeert.
Judith Fanto schrijft met veel humor, zoals o.a. blijkt uit het telefoongesprek van
Geertje/Judith met de Joodse Gemeente
in Nijmegen. "'Bent u Joods?' 'Nou Joods,
Joods...Volgens mijn grootouders helemaal niet en volgens mijn ouders niet
helemaal. Maar zelf ben ik bang van wel.
Ik bedoel, ik denk van wel.' 'Mevrouw,
dénken dat u Joods bent is helaas niet
voldoende. U kunt alleen lid worden van
de NIG als u kunt bewijzen dat u Joods
bent.'
Ik schoot in de lach. 'Bewijzen?' 'Ja.' 'Bedoelt u nou dat er mensen zijn die niet
Joods zijn maar toch lid willen worden
van uw ... eh...dinges?' 'U hebt geen
idee. Elke week zeker drie.' "

daarnaast de tragedie door de afgrijselijke gebeurtenissen in Wenen, die ook de
familie Rosenbaum treffen en daarbij nog
het stukje romantiek in de levens van
zowel Viktor als Geertje. Aan het eind
wordt de spanning nog flink opgevoerd
met een verrassende wending in het
plot.
Kortom een boek dat je nauwelijks kunt
wegleggen.

Anneke Tonnon 

Het boek Viktor bevat eigenlijk alles:
de levendige rake dialogen die de twee
verhaallijnen knap aan elkaar verbinden,
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Schoorsteen- Klaverjassen
veger
'krekt op tiid'
Omdat Ingrid binnenkort gaat
verhuizen, pak ik de organisatie van
de jaarlijkse schoorsteenvegerij weer
op.
Traditioneel en net zoals vorig jaar,
willen we ook dit jaar weer op een
dag de schoorsteenveger laten
komen. Het rookkanaal van de (hout-)
kachel dient zoals je weet regelmatig
schoongemaakt te worden, om het
risico van een brand te verkleinen.
Schoorsteenvegersbedrijf Dijkstra,
Klaas Kooiker uit Grou is een erkende
firma, die na afloop van het werk een
certificaat afgeeft. Hij komt al een flink
aantal jaren een dag hier in Baard
om de aangemelde schoorstenen
vakkundig te reinigen.

6

De klaverjasavonden zijn nog niet
vastgelegd, maar in oktober hopen
we weer te kunnen beginnen met
klaverjassen, in Café Baard.
Eens in de vier weken, gezellig
klaverjassen. Altijd prijs, inleg 5 euro.
De prijzen bestaan uit vleespakketten.
Heeft u nog nooit meegedaan dan
kunt u zich vanaf nu aanmelden bij:
Ger Luyben:
gerrieluyben@hotmail.com
of 06 25179216
Yge Valk:
ygevalk@gmail.com
of 06 38181170

Doe je mee? Hoe meer hoe liever, en
bovendien drukt dat natuurlijk de
prijs. Meld je dan aan voor 15 oktober
a.s. bij Pim Astro (via WhatsApp, tel.
06-40242372 of een mail sturen naar
pim.astro@gmail.com) en we regelen
snel een datum.

Wilt u graag meedoen, maar u heeft
het klaverjassen nog niet voldoende
geleerd, geen probleem. Dat kan
worden opgelost.
De vaste deelnemers krijgen bericht
wanneer er wordt begonnen, je kunt je
dan opgeven voor donderdagmorgen
10 uur.
De kaart avonden worden later bekend
gemaakt.

Groetjes,
Pim 

Ger Luyben / Yge Valk 

Nieuws van
de aktiviteitencommissie

Hallo Baarders en buiten-Baarders en iedereen die dit leest,
Wij hopen dat iedereen heeft genoten van deze zomertijd. Wanneer
wij dit schijven zijn of moeten wij nog op vakantie. De activiteiten zijn
voor dit jaar weer gepland maar of ze doorgaan... dat zal de tijd leren.
Waarschijnlijk ontkomen wij er ook niet aan, en moeten ook wij bij de
deur controleren, op een negatieve test of vaccinatie bewijs. Uiteraard
houden wij jullie hiervan op de hoogte voor iedere activiteit die wij
organiseren. Dit wordt vermeld op onze bekende flyers huis aan huis.
Maar wij blijven positief en hopen op een mooie, gezonde en corona
vrije toekomst.
Wij beginnen op 10 September met een douanespel voor de jeugd.
2 oktober voor de kids, verloren-tijd muziek party met dj Agnetha
Jutte.
2 oktober zal een fantastische corona verloren-tijd afterparty worden
gegeven met muziek van Erik Jutte.
30 oktober spelletjes voor de kinderen.
30 oktober pubquiz opgave van je team (max. 5 personen per team)
kan alvast bij Helena Jutte hcjutte@home.nl heb je geen team, geen
nood. Van individuele opgaves stelt de commissie een team samen.
13 november eindelijk weer een jeugdbingo.
13 november jaaaa daar is hij weer, een bingo met super prijzen.
17 december een workshop kerststukje maken met de enige echte
Hans van Wieren.
Alleen bij voldoende opgave.
Opgave kan alvast bij Helena Jutte hcjutte@home.nl
Ennnnnnnuuuuhhhhhh ergens in 2021 komen wij bij alle inwoners van
Baard langs met een verrassingggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wij zien jullie graag weer op onze activiteiten!!!!
De Baarder Activiteiten Commissie 
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Een vliegende start
voor de greidefÛgel
Beste lezers van de Baarderkat,
In deze Baarderkat niet meer een
stukje van de Stjelp, maar van;
Regioskoalle de Greidefûgel.
Onder die naam is het nieuwe
schooljaar voor ons gestart. Een
commissie bestaande uit Gjalt v.d.
Hem, Harry Kaspers, Els v.d. Wal
en Tine Folkerts hebben zich over
de ingezonden namen gebogen
en voor deze naam gekozen, de
achterliggende gedachte sprak hen
erg aan. De naam ‘de Greidefûgel’
staat voor de omgeving waarin de
kinderen hun onderwijs krijgen. We
willen er op uit, we gaan de greide
in. Daarnaast worden de kuikens
van onze greidefûgels alleen groot,
wanneer zij in een veilige omgeving
op kunnen groeien, kunnen leren
en ontdekken. Als school willen
we die veiligheid ook bieden. Een
veilige omgeving bieden om vervolgens de wereld in te gaan en uit te
vliegen.
Op de visieposter die eerder in de
Baarderkat stond, staat ook niet
voor niets; Jouw wereld begint
hier! We vinden dat de naam van

de school hier goed bij past. Tot slot zijn er
allemaal verschillende greidefûgels, ook alle
kinderen zijn verschillend. Samen groeien we
op in een prachtige omgeving waar iedereen
gehoord en gezien wordt.
We zijn het jaar gestart met het thema; Jij
en ik, een vliegende start. Een vliegende
start leek ons wel toepasselijk bij de nieuwe
naam van de school. Helaas ging het minder
vliegend dan gehoopt, er was de eerste
dag nog geen goed werkende sleutel! In de
zomervakantie zijn er in school behoorlijk
wat klussen geklaard en blijkbaar waren nog
niet alle sleutels terug die de timmerman en
schilders hadden gebruikt. En dus konden
we de school niet in! Gelukkig kwam er al
snel een drone een goede sleutel brengen en
werd het alsnog een vliegende start.
De eerste weken zitten er op. Natuurlijk is
het wennen voor iedereen, nieuw lokaal,
nieuwe meubels, nieuwe juf/ meester, nieu-

we klasgenootjes, maar we zien ook dat het
eigenlijk gelijk al heel goed gaat en heel veel
zaken al snel heel natuurlijk verlopen.
In de school is tijdens de vakantie een aantal
zaken opgepakt. Zo hebben de schilders
muren gewit en heeft Klaas Hoogma de keuken verplaatst en een prachtige boekenkast
gemaakt voor onze nieuwe leeshoek. Door
het team is er heel veel opgeruimd. Veel
hebben we kunnen schenken aan een school
in Gambia. Ouders hebben spullen meegenomen die ze konden gebruiken en wat we niet
kwijt konden of wat niet meer bruikbaar was,
is afgevoerd. Het resultaat mag er zijn, een
opgeruimde, frisse school met een nieuwe
look!
Waar wij een vliegende start hebben gemaakt, hopen we dat het verkeer tussen
Baard - Jorwert dat niet doet. Met grote spandoeken willen we de automobilisten erop
attenderen dat er nu meer en vaker kinderen
Lees verder op de volgende pagina >>>
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fietsen. De spandoeken vallen in
ieder geval op, want het Friesch
Dagblad belde al met school om te
vragen hoe het met die spandoeken zat en schreef een leuk stukje
in hun krant.
We gaan er een mooi jaar van maken als Regioskoalle, we hebben er
zin in! We hopen jullie als dorpsgenoten van de school ook snel weer

te kunnen betrekken bij activiteiten, zodat jullie de school weer
eens in kunnen lopen om te kijken
hoe het nu is. We houden jullie in
ieder geval ook als Regioskoalle de
Greidefûgel via de Baarderkat op de
hoogte van alle leuke activiteiten
en ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet,
Jetske Hettinga 

Praktijk wetenswaardigheden
“En dan vooral het goede nieuws: als
u volledig gevaccineerd bent, bent
u 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 deze woorden eindigde ik mijn
bijdrage aan de Baarder Kat in juni
van dit jaar. Het perspectief had natuurlijk moeten zijn: niet alleen een
mooie zomer maar tevens een mooi
najaar en verder, naar het nieuwe
normaal!

Nieuws van Dorpsbelang Baard

Beste Baarders,

Langzaam maar zeker mag er steeds weer
meer. Al is het eerst nog op een kleinschaliger manier of korter.
Toch heb ik gemerkt dat we daar nu extra
van kunnen genieten.
Ik schrijf dit stukje na het weekend
waarbij we hebben kunnen genieten van
‘kleintje’ Puur Baard.
De sneupersmarkt en paling roken, heerlijk dat het weer kan en mag.
Ook het ‘kleintje’ Merke was een succes.
10

Het Petje-ballen werd door jong en oud
zeer fanatiek gespeeld.
Fijn dat dit soort activiteiten weer mogen
en dat we weer bijeen mogen komen.
Het Dorpsbelang vergadert ook weer in
het dorpshuis op de bovenzaal. Wel op 1,5
meter, maar dat is toch veel prettiger dan
de 1,5 jaar in Teams op afstand.
We zijn als DB in overleg met de provincie
over het afronden van de werkzaamheden
van de brug. Er zullen nog een aantal
zaken aan en om de brug afgemaakt

Want we weten inmiddels allemaal:
het virus dat Covid-19 veroorzaakt
gaat nooit meer weg. Dan zou je toch
zeggen: iedereen probeert zich te laten vaccineren om het risico zo veel
mogelijk te verkleinen dat je zelf ziek
wordt of anderen besmet. Opdat de
zorgcentra – ziekenhuizen, intensive
care afdelingen, verpleeghuizen- niet
overbelast geraken waardoor het
kabinet maatregelen moet nemen
om de bemettingscijfers opnieuw
omlaag te brengen. Alwéér de horeca
dicht, nog steeds geen festivals
of grootschalige evenementen, of
Lees verder op de
familiebijeenkomsten als huwelijken volgende pagina >>>

worden en dan kunnen we er weer jaren
van genieten.
Ook hebben we overleg met de provincie over de bediening van de brug. Daar
liggen we niet op één lijn, maar we zijn wel
constructief op zoek naar een oplossing.
De brug verdient natuurlijk ook nog een
officiële opening, we zullen daar later over
berichten.
Met Grieneko is DB in gesprek over het initiatief ‘Lyts Wenjen’. De enquête van Grieneko
en van de gemeente Leeuwarden geven aan

dat er zeker behoefte is aan woonruimte.
Ten slotte wil ik nog melden dat we aan het
onderzoeken zijn of het mogelijk is om een
extra aanlegsteiger te krijgen net buiten het
dorp voor passanten.
Als de versoepelingen van de corona maatregelen doorgaan kunnen we dit najaar
eindelijk weer een Jaarvergadering houden,
ik hoop u daar weer te zien.
Marijn Meijberg
Namens Dorpsbelang Baard 
11
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of begrafenissen. Gewoon omdat er
1,8 miljoen inwoners van Nederland
zich niet willen (kunnen?) laten
vaccineren. Want dat is duidelijk
geworden: de vaccins bieden prima
bescherming tegen ernstige Covid
infecties of ziekenhuisopname.
Varianten
Intussen weten we meer over hoe
het virus zich gedraagt. Komt ie bij
een gevaccineerd persoon dan verzwakt het
virus of dooft het virus
uit; komt het virus bij
een ongevaccineerd
persoon dan ziet hij
zijn kans schoon om
zich te vermeerderen,
of te muteren, zodat
je varianten krijgt. Sommige van
deze varianten zijn veel sterker dan
het oorspronkelijke virus, zoals de
Delta variant. Maar dat de huidige
vaccins hier ook bescherming tegen
bieden is inmiddels helder!

tegen het virus deel te nemen.
Deze personen zouden een cordon
van gevaccineerden om zich heen
moeten hebben om hen te beschermen tegen besmetting.
Ook is het nu bekend dat na verloop van tijd de afweer bij gevaccineerde mensen afneemt. Aan deze
personen wordt waarschijnlijk in
het najaar een derde prik toegediend. We komen er niet van af!
Indien u zich onzeker
voelt over het wel of
niet vaccineren en of
het vaccin schadelijk in
uw geval zal zijn: Práát
er over met uw huisarts!
Deze kan u vast met
een oplossing helpen.
En zo bereiken we met
elkaar uiteindelijk de gewenste
groepsimmuniteit.

Ook is het nu
bekend dat na
verloop van tijd
de afweer bij
gevaccineerde
mensen afneemt

En dan zijn er natuurlijk ook gevaccineerden waarbij het afweersysteem het af laat weten, omdat
dit systeem wordt onderdrukt
door medicatie bijvoorbeeld. Dit
is eigenlijk dubbel pech: je wil je
laten vaccineren maar je lichaam
werkt niet mee om antistoffen
aan te maken. Terwijl je juist heel
gemotiveerd bent om aan de strijd
12

Picknicktafel
En dan nu ander nieuws. De zomervakantie is vrijwel voor iedereen
achter de rug en we hopen dat de
meesten van ons weer fris en fruitig aan de slag kunnen! Misschien
krijgen we een betere nazomer en
in afwachting daarvan staat er een
parasol bij de picknicktafel bij het
MCW opgesteld. Tussen de middag
buiten een broodje eten met zijn
allen, spoedlijn bij de hand! Hoe
gezellig is dit!
Dokter Liesbeth Formsma is beval-

len van een zoon, Abe! Moeder en
zoon maken het goed en ook de
vader weert zich kranig! Als u hierop wil reageren kunt u een kaartje
sturen naar de praktijk, dan zorgen
wij ervoor dat deze kaarten bij de
jonge ouders komen!
Veranderingen in de apotheek
In de apotheek vinden er veranderingen plaats. Misschien heeft
u het al gemerkt: de
telefoon staat na tienen
op het antwoordapparaat. Van 8 tot 10 kunt u
bellen met de apotheek
om uw bestelling door
te geven; ook kunt u via
de website of de mail uw
bestelling doen, nieuw
is het bandje dat u kunt inspreken. Denkt u er om dat u duidelijk
naam, adres, geboortedatum en de
bestelling inspreekt. Ook of u het
komt ophalen of wilt laten bezorgen. Het is sowieso niet mogelijk
om dezelfde dag uw recepten op te
komen halen, dat heeft onder andere met de groothandel te maken.
De groothandel verpakt de medicijnen voor onze apotheek, dit is voor
de assistentes veel efficiënter. Vandaar ook de plastic zakjes, waar de
geneesmiddelen in zitten. Zo hopen
zij tijd over te houden voor andere
handelingen in de apotheek. Tevens
worden de assistentes over beide

praktijklocaties verdeeld, dus u
kunt hen in Winsum of Mantgum
aantreffen.
Griepprik
In de herfst kunt u weer de griepvaccinaties verwachten. Vanaf 60
jaar komt u hiervoor in aanmerking. Valt u buiten deze leeftijdsgroep maar heeft u toch een
reden om deel te nemen aan de
vaccinatiecampagne wilt
u dit dan melden bij de
doktersassistentes. De
griepvaccinaties zijn gratis voor mensen die een
indicatie hebben en dus
tot de risicogroep behoren( hart- en vaatziekten,
diabetes, COPD).
Ik wens u allemaal een gezonde
herfst toe!

Het is niet
mogelijk om
dezelfde dag uw
recepten op te
komen halen

Vanuit het doktershuis,
Aukje Bergwerff- de Boer 
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In gesprek met...
zes nieuwe baarders
Wat mij betreft kunnen we de cover van het vorige nummer moeiteloos nog een keer gebruiken!
Immers het gebeurt niet vaak dat
we in korte tijd zoveel nieuwe
inwoners mogen verwelkomen. En
dan reken ik nog niet eens Anke
Söhne met partner mee. Hoewel
al jaren behorend tot het Baarder
meubilair, zijn ze nu toch echt
inwoners.

1 en 2

Als eerste spreek ik met Amarins
en Remko, sinds kort wonend op
de Harmen Sytstrawei 19.
Even kennismaken met
Ik ben Amarins, 35 jaar en geboren in Drachten. Daarna 5 jaar
gewoond in Boornbergum. Vervolgens Oudega (sm) en ook nog een
jaar in Canada. In Groningen heb
ik geneeskunde gestudeerd en
ben afgestudeerd arts. Ook nog
een tussendoor jaartje in Duitsland gewerkt. Werk nu in Leeuwarden, maar ben geen stadsmens en wil daar absoluut niet
wonen. Zoek een mooi huisje in
14

een klein dorpje met een tuintje
en liefst aan het water. Ken Baard
al vanwege de kerstmarkt en van
jongs af op doorrit naar pake en
beppe in Franeker.
Ik ben Remko, 41 jaar, geboren
in Leeuwarden en opgegroeid
in Stiens. Daarna gewoond in
Drenthe, Groningen en nu dus bij
Amarins. Ik zit in de ICT wereld
en werk sinds tweeëneenhalf
jaar bij Triant in Drenthe, in het
ziekenhuis in Emmen. Daar regel
ik zaken voor 4 ziekenhuizen en
17 verzorgingstehuizen. Het grote
voordeel is dat ik dat veelal vanuit huis kan doen.
A: We kennen elkaar vanuit een
gezamenlijke vriendenploeg en
wintersport. Eerst zou ik hier
alleen wonen, maar dingen gaan
zoals ze gaan… Nu wonen we
hier samen en de twee honden
kunnen er ook prima bij! Ik werk
bij de GGZ in Fryslân. Eerst in
een psychiatrisch ziekenhuis op
een gesloten afdeling, waarin
mensen gedwongen opgenomen
zijn. Daarna bij de crisisdienst.

"Het voelt
helemaal
goed"

Amarins en Remko

Terwijl ik altijd heb geroepen: ”Ik word nooit
arts, ik word nooit psychiater,” is dit toch wel
een erg leuk vak. Werk nu op een polikliniek
voor mensen met een lichte verstandelijke
beperking die daarna psychiatrische problemen kennen.
Hobby’s
Een heleboel! We zijn in elk geval gek op
beesten, met name honden. Zoals bij iedereen beperkt(e) Corona te kunnen gaan naar
theater, musea, concerten. Gek op wandelen,
bootje varen, fietsen en kanoën. We zijn
graag buiten bezig, kamperen in de zomer
en op wintersport als het kan. Dat vinden we
samen fijn.
Baard tot nu toe
A: De eerste indrukken zijn heel fijn. Het is
heerlijk op mijn stekje te wonen en de honden zo uit te kunnen laten. Ik vind het heel
grappig dat ik nu op de Harmen Sytstrawei

woon. Hij is de schrijver van de “Wâldsang”
en dat speelt in mijn familie een grote rol; ik
blijf een echte Wâldpyk! Ik kan heerlijk chaotisch zijn, maar uiteindelijk lost alles zich
ook wel weer op.
R: De vriendelijkste mensen die we tot nu toe
tegen gekomen zijn! Het voelt helemaal goed.

3

De bouwval en de doorn in het oog van elke
Baarder, Faldenserwei 2, wordt uiteindelijk
omgetoverd tot een paleisje.
Door wie?
Ik ben Thomas Bouwman, 25 jaar, in Sneek
geboren in het ziekenhuis, maar eigenlijk
altijd gewoond in Gauw. Heb op de landbouwschool AMC gezeten maar leren op
school is niet mijn ding. Ga er op mijn 16de
vanaf en loop 4 jaar stage in Scharnegoutum. Na behoorlijk wat omzwervingen ben
15
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en heb er één in het hok staan.
Die knap ik helemaal op. Ben daar
altijd wel mee aan het lassen en
sleutelen. Voor de rest heb ik bijna
geen tijd voor andere dingen. Werk
zes dagen in de week, begin ’s
morgens 6 uur en het kan zijn dat
ik pas ’s avonds elf uur weer thuis
ben.

"Ik zit hier
nu fijn op
mijn plekje"

Thomas Bouwman

ik uiteindelijk weer bij hun terecht
gekomen. Momenteel werk ik daar
op een mobiele kraan.
Hoe kom je in Baard
Op Funda zoek ik een huisje buitenuit met een groot hok. Ik zie wel
door de staat van onderhoud heen,
want vind momenteel maar iets
voor een redelijke prijs.
Hobby’s
Ik ben gek van John Deere trekkers
16

Baard op dit moment
Ik vind het een mooi dorp en het
komt goed op mij over. Zit hier
nu fijn op mijn plekje; niet te veel
drukte. Ik ben een workaholic en
als ik laat thuis kom doe ik niet
zoveel meer. Hooguit even Discovery kijken.

4

Ook nieuw is de 50 jarige Fredau
Metselaar. Ze woont sinds kort op
de Mounewei 5. In Hoornsterzwaag
geboren en opgegroeid in Triemen.
Ik heb de kunstacademie gedaan
en tekenlessen gehad in Kollum.
Daarna heel kort een atelier gehad,
maar denk al gauw: ”Dit is saai...”
In 2000 kan ik een snuffelstage
lopen in het Frysk Museum. Via
diverse omzwervingen kom ik in
het keramiekmuseum Princessehof
terecht en via de fusie uiteindelijk
ook weer in het Frysk Museum als

collectie registrator. En zo val je
vanzelf op je plekje.
Hoe kom je in Baard terecht
Ik had een superleuk huis in Leeuwarden, maar alles was een slag te
klein voor wat ik wilde. Tekenen,
schilderen, yoga en daarna de boel
achter kunnen laten zoals het op
dat moment is Ik werd uiteindelijk
helemaal gek in de stad, mede
door nogal een stel “rumoerige”
buren. Zie dan deze woning en ben
op slag verliefd. Loop door het dorp
en denk: “Mooi..!” De rust en het
uitzicht hier is een heerlijkheid. De
mensen zijn makkelijk benaderbaar, aardig en ik heb me nog geen
moment alleen gevoeld.
Hobby’s.
Ik heb twee lockmachines en
een naaimachine. Daarop maken
en vermaken vind ik heerlijk.
Daarnaast natuurlijk tekenen en
schilderen. Ook wil ik graag gitaar
leren spelen. Verder mensen zien,
vrienden zien en een sociaal leven
hebben.
Betrokkenheid bij Baard
Ik ga mijn best doen om erbij te
horen, ook omdat ik dat fijn vind.
Zo draai ik bijvoorbeeld gehaktballen bij het dorpsfeest, terwijl ik
vegetariër ben! Sta open voor elk

"Ik was
op slag
verliefd..."

Fredau Metselaar

initiatief waartoe ik kan bijdragen,
maar wel achter de schermen!

5 en 6

“Last but not least” ga ik in gesprek met de nieuwe bewoners van
Dekemawei 2. Vooral last, omdat ze
bijna nooit bereikbaar zijn vanwege
drukke werkzaam heden.
Even voorstellen:
Ik ben Ellis Zeilstra, 29 jaar, geboren
17
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voelt prima aan. Een super mooie
natuur en een stuk minder gehaast.
E: In dit huis voelt alles goed. Die
heerlijke stilte. Ik heb wel eens
gedacht na de hectiek van de
Leeuwarder binnenstad: “ Ben ik nu
doof..?”

"Het voelt als
vanzelf en
ongedwongen..."
Roald en Ellis

en getogen in Leeuwarden. Eerst
de Mavo Montessori gedaan en
4/5 Havo afgemaakt in Groningen.
Daarna verschillende studies in
commerciële economie en management op HBO niveau, maar nooit
afgemaakt. Uiteindelijk kom ik in
de horeca terecht. Wat ik graag wil
is mensen helpen en ben daarom
verpleegkunde gaan doen. Nu werk
ik voor de thuiszorg in de Hofwijck
in Leeuwarden.
Ik ben Roald de Smet, 33 jaar en
ook in Leeuwarden geboren. Het
dorpse leven heb ik in Wirdum
ervaren. Op mijn 16de keer ik terug
naar Leeuwarden, studeer communicatie en media in Groningen,
maar dat wordt hem niet. Daarna bedrijfseconomie aan de NHL
afgerond. Ook ik heb in de horeca
18

gewerkt, maar meer in de keuken.
Onder andere in het Theehuis in
Grou. Nu werk ik in ploegendienst
bij productiebedrijf Grain Plastics
in Leeuwarden. We produceren drainagebuizen.
Hoe komen jullie zo in Baard
We wonen nu acht jaar samen en
hebben eigenlijk altijd gehuurd. Dat
is zonde geld! Ons doel is kopen en
toen zijn we gaan zoeken.
E: Als kind al ken ik Jorwerd en de
omgeving goed. We hebben daar
dan een paard gestald. Wij zoeken
een oud karakteristiek huis en via
allerlei omwegen staan we plotseling voor dit huis. Ik krijg helemaal
kippenvel en we zeggen tegen
elkaar: “ Dit is het!”
R: We hebben een stukje gewandeld, de omgeving bekeken en het

Hobby’s
R: Ik heb altijd wat met muziek
gehad, maar bovenal muzieksystemen, met name het stukje techniek
erachter. En tuinieren, nu in mijn
eigen tuin, heerlijk! Als alles weer
wat rustiger is, pak ik ook het racefietsen weer op.
E: Koken vind ik heel erg leuk en
het “noodzakelijke” klussen hier
geeft mij veel voldoening.
Baard tot nu toe en hoe wil je je
inzetten
Het is meer dan we tot nu toe
verwacht en gehoopt hebben. Een
warm welkom, iedereen is behulpzaam en geïnteresseerd. Het voelt
heel als vanzelf en ongedwongen.
Dat hebben we in Leeuwarden nooit
meegemaakt. Het is nog een beetje
moeilijk hoe wij ons nu kunnen
inzetten, maar als de situatie het
toelaat staan we voor alles open!
Aart 

De skiednis fan
in beam

Tusken Easterlittens en Baard stiet al hiel
lang in appelbeam. Dy beam falt op tusken
alle strúkjes. Dizze maaitiid stie de beam
wer yn folle bloei. Yn in griis ferline wie it
der oan de Baerderdyk allegear beammen en
strúken. Dernei kaam de snoei- en kapperiode. It measte grien sneuvele, de diken wiene
keal. In skriuwen fan Feije Broersma oan de
gemeente Baerderadiel om dizze appelbeam
te sparjen hie sukses.
Karst Hankel en Oege Faber witte noch te
fertellen dat se as beuker fjouwer kear deis
nei de beukerskoalle yn Baerd en weron
rûnen meo de juf en dat dizze beam der doe
al stie.
Yn de gemeenten Littenseradiel en Ljouwert
ha se dernei altiid rekken halden mei dizze
beam, no sels ekstra beskerme troch it
griize kabelkaske. Yn de gemeente Ljouwert
is de appelbeam sels op'e liste kommen fan
spesiale beammen.

19
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schitterend weer tijdens succesvol

Lyts Ielrikjen en Sneupersmerk
Wat hebben we het afgelopen
zaterdag 4 september getroffen
met het prachtige weer!
Door de corona regels konden
we geen grote mensenmassa
op de been brengen, maar toch
werkte mond op mond reclame
prima! Het was de hele middag
lekker druk. Dat was goed voor
de gezelligheid en voor de
zaken: op een zonovergoten
Kamp verkochten vele kinderen
(en soms hun ouders) uit Baard
en Jorwerd het speelgoed waar
ze te groot voor waren. Je
herkent de jonge ondernemers
uit Baard meteen: zij verdienden
veel met hun zelfgebakken
cup cakes en suikerspinnen.
Tussendoor even een salto
op het luchtkussen was een
welkome afwisseling voor groot en klein.

Ouders en belangstellenden konden een
drankje kopen op het tijdelijke PuurBaard
terras op de Kamp. De opbrengst hiervan
wordt gebruikt om de kosten van de dag
te kunnen dekken.
Bij eetcafé Baard werden puntzakken
patat verkocht voor de lekkere trek en zat
het terras ook vol!
Veel Baarders hadden hun schuurtje
en zolder opgeruimd en verkochten
de spullen bij de oprit van hun huis.
20

dat alles om half vier al uitverkocht
was. Baard en paling gaat al jaren
goed samen!

De activiteitencommissie verkocht hun
overgebleven knutselmateriaal van de
afgelopen jaren. De overgebleven collectie
bierglazen van het ‘oude merk’ uit het
café zijn prima verkocht. Altijd fijn zo’n
extra glas in de kast.
Zoals altijd waren ook de Rienster
Rikkers uit Rien van de partij. Paul en
Douwe hadden al een grote hoeveelheid
bestellingen binnen voordat ze om 12 uur
de IJsselmeer paling in twee tonnen lieten
zakken. De animo voor de vers gerookte
paling en ganzenborst was echter zo groot

De commissie PuurBaard heeft veel
positieve reacties gehad en denkt
erover na om de Sneupersmerk ook
volgend jaar terug te laten komen. We
hopen dan weer het Kampioenschap
Palingroken met Zomerfair en een
viswedstrijd te kunnen organiseren
zoals ieder van ons gewend is. We
willen iedereen heel erg bedanken die
heeft meegewerkt om de dag tot een
succes te maken!
Graag tot volgend jaar
3 september 2022.

De commissie PuurBaard
Jikke Jorna,
Dorethea Deelstra,
Johannes de Groot,
Inge Dekker 
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baard
binnenste
buten

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

In onze woonkamer is deze wandbekleding een echte
blikvanger. Het kleed herinnert ons dagelijks aan een van
onze camperreizen.
22
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In april 2014 waren we op
de terugrit uit India gestrand
in Lahore, Pakistan, bij een
gastvrij lid van de motorclub
Motorcycle Travelers Club of
Pakistan.
We waren al weken aan het
wachten op een visum voor
Iran om terug naar huis te
kunnen rijden. We vonden
voor die weken een gastvrij
onderdak op het terrein van
de voorzitter van deze Pakistaanse motorclub. Zijn adres
hadden we gekregen van
een bevriende Nederlandse
wereldreiziger die wij met
zijn camper eerder in India
troffen.
Meerdere avonden kwamen
de plaatselijke leden daar bij
elkaar. En onder het genot
van vele kopjes thee, nooit
bier in dit moslimland, was
ik steeds weer de enige
vrouw in dit gezelschap. We
werden door hen heel vriendelijk bejegend. En ze waren
natuurlijk als motorrijders
erg geïnteresseerd in onze
reiservaringen.
Onze gastheer Tareen nam ons op een dag mee
naar een grote nationale expositie in Lahore
gericht op bevordering van toerisme. Wij vielen

daar als westerlingen duidelijk op tussen de Pakistani.
We werden nog geïnterviewd door een plaatselijke
correspondent van het VPRO
programma Metropolis. Dat
gesprek is overigens nooit
uitgezonden.
Op zeker moment zagen wij
dit kleed hangen en werden
er meteen door gegrepen.
Wat een kleuren! Het is
handmatig geborduurd en
bedoeld als beddensprei.
Lang hoefden we niet na te
denken over de koop. We
zagen er in onze gedachten
thuis al een mooie plek voor.
Niet op ons bed, maar als
wandkleed om onze woonkamer op te sieren.
Zo is dit kleurrijke kleed in
ons bezit gekomen.
Het internationale toerisme
naar Pakistan heeft de laatste decennia weinig belangstelling gekend. Jammer van
het prachtige land en zijn
gastvrije bevolking.
Maar wij hebben met ons kleed een dierbare
herinnering aan ons fijne verblijf daar, nu al
weer 7 jaar geleden.
José Dijkstra 
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MaÏsbrood
met kaas en feta

De Baarder Kat - Jaargang 23 - nummer 3 - september 2021

Als je in de supermarkt loopt
weet je vaak niet in wat voor
seizoen we leven. Alles lijkt
(is) voorhanden. Daardoor
is het lastig om te weten
wat er normaal gesproken
geoogst wordt rond deze
tijd. Om het je makkelijker te
maken kun je lokaal kopen,
dan weet je meteen wat de
beste producten zijn om nu
te eten, ze zijn nu eenmaal
op zijn lekkerst! De kwaliteit
is meestal ook beter en de
wereld wordt er een beetje
beter van...
Dat bracht me op het idee
om iets met maïs te maken
een product dat rond deze
tijd geoogst wordt.
Het recept komt van mijn
favourite kok Ottolenghi,
het is een eenvoudig recept,
maar je moet er wel een
oven voor hebben. Wij zijn
nog keukenloos en ‘under
construction’ maar dankzij
lieve buren kan ik soms toch
nog iets lekkers op tafel
krijgen, met dank hiervoor!

Maïsbrood
Nodig:
• 2 verse maïskolven, korrels
eraf gesneden
• 140 gr bloem
• 1 theelepel bakpoeder
• 1 eetlepel gemalen komijnzaad
• 1 theelepel cayennepeper
• 180 gr instant polenta
(maïsmeel)
• 360 zure room (ik heb
er Griekse yoghurt voor
gebruikt)
• 2 eieren
• 135 ml olijfolie
• 4 bosuien, in ringetjes
• Korianderblad, fijngesneden
• Eventueel jalapeñopeper in
ringetjes

Verhit de oven voor op 170
graden

Voor de garnering:
• 100 gr feta (of een geitenkaasje uit de buurt)
• 100 gr belegen kaas
• Halve rode ui in halve
ringen

Stort het in een ingevette
schaal of in de gietijzeren
pan, bestrooi het met de
garnering en bak het in
ongeveer 40-45 minuten gaar.

Bak de maïskorrels in een
gietijzeren pan ongeveer
5 minuten, totdat ze licht
geblakerd zijn.
Zeef de bloem met het
bakpoeder de kruiden en wat
zout en peper.
Roer er de polenta door
met de bosui, koriander en
eventueel de jalapeñopeper
Meng in een andere kom de
room, eieren en olie. Schep
nu het bloemmengsel, met
de maïs door het beslag,
nu lijkt het een beetje een
cakebeslag.

Serveer het met Hollandse
salade bijvoorbeeld met
doperwtjes of boontjes.
Smakelijk eten!
Esther 
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Officiële opening
Doarpskeamer
Nij Baarderadiel
De Doarpskeamer is een initiatief
van de gemeente Leeuwarden om
de inwoners van de gemeente
meer mogelijkheden te bieden met
elkaar te verbinden en te ontmoeten (Buurt- en dorpskamers | LWD
voor elkaar).
De doarpskeamer in Mantgum is
uitdrukkelijk een ontmoetingsplaats
voor alle doarpsgenoaten van de
Nij Baarderadiel doarpen. Hier kun
je terecht voor hulpvragen, ontmoeting, activiteiten en gezelligheid, zoals bijvoorbeeld de training
DIGID vaardig van dBieb.
25 september zal de wethouder
de Doarpskeamer officieel openen.
We laten de opening samenvallen met de burendag, omdat de
bedoeling van de doarpskeamer
en de burendag perfect met elkaar
samenvallen.
Op deze dag zullen er in en om
de Wjukken verschillende activiteiten te doen zijn. Voor de
jeugd is er een poppentheater en
kinder-doarpsvrijmarkt (tot 12 jaar).
Daarnaast is er voor iedereen een
26

spellenmiddag, Jeu de boules clinic
+ toernooi en een reuzen-mens
erger je niet. Dit zijn allen buitenactiveiten, binnen kan er rummikub, biljart en klaverjas gespeeld
worden. Er is een high tea en er
kunnen cup cakes versierd worden.
We sluiten de dag af met een maaltijd voor alle aanwezigen.
Het programma wordt via een flyer
aan een ieder kenbaar gemaakt. We
starten de dag om half twee met
de verkoopkleedjes op het plein.
Klaas Hoekstra
Bestuur Wjukken Mantgum 

Hallo Baarder katten,
Vanaf 2 juni wonen
Herjan, Lobke en
Bernadette op de Mounewei 6.
Wat een schitterend dorp is Baard en een
geweldige plek om te kunnen wonen! We
genieten erg van onze keuze!!
Met onze komst realiseren wij ons dat er
misschien ook dingen anders gaan dan
eerder. Graag horen wij het wanneer we iets
“missen.” Waai even langs, dan hebben we
het er even over.
Voor ons was de eerste dorpsaktiviteit de
merke! Wat een geweldig leuke manier om
kennis met de meeste Baarders te maken.
We hebben nu het petje bal beleeft en GAAN
volgend jaar natuurlijk voor de overwinning!!!
Al veel dorpsgenoten hebben we mogen
verwelkomen en verwennen met lekkere
gerechten en gezelligheid. We wilden heel
graag ook snackbar met afhaal realiseren, dit
lukte in eerste instantie niet. We hebben nu
in t snotsie wat wel kan.
Wanneer je lekker wilt snacken of iets wilt
afhalen, dan willen wij graag proberen of wij
dit kunnen leveren. Tijdens het avondeten
is het ook mogelijk om te snacken (17.0020.00). Maar wel graag eerst even bellen
om te overleggen. Herjan kan dan plannen
wanneer hij jou bestelling klaar kan hebben.
0517 851062 Bijgevoegd een lijstje met moge-

lijkheden en prijzen.
Er wordt al veel georganiseerd/gebruik gemaakt
van de boppeseal. Meerdere verenigingen,
ondernemende Baarders en niet Baarders
hebben activiteiten vastgelegd voor de
winter. Wil jij ook iets bespreken?? Kom even
langs of zet t idee even op de mail. Dan
komen wij er bij je op terug. info@eetcafebaard.nl
Onze eigen plannen voor de zaal en kleine
vergaderruimte boven het eetcafé willen
we graag met jullie delen. E.a. ligt in de
week om in de toekomst bijeenkomsten/
lezingen of cursussen aan te bieden voor
ieder die daar interesse in heeft. Via briefjes
en onze site www.eetcafebaard.nl houden
we iedereen op de hoogte. Je kunt denken
aan naailessen/workshops/ Doarpskeamer
activiteiten en bv een lezing van de Bach
remedie. We gaan graag in gesprek om
samen een leuke activiteit te plannen, er is
veel mogelijk.
Ook kerst 2021 komt dichterbij. We zouden
de Baarders graag eerst de kans willen geven om te reserveren voor eerste en tweede
Kerstdag om te komen eten. Het lijkt ons
super gezellig. Kom vooral even langs! In
de volgende kat komt ons menu voor beide
dagen.
Groet Herjan, Lobke & Bernadette 
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Nijs fan de Keatsferiening

3e prijs voor Tjitte Reitsma
en Reinder Meulenaar bij NK

28

Nog een paar weken en het kaatsseizoen is alweer ten einde. Bij het
schrijven van dit stuk staat alleen
de ouder kind partij nog op agenda
voor zaterdag 11 september. Dit is
traditioneel de laatste partij voor de
jeugd waarmee het seizoen wordt
afgesloten.

Een seizoen waarin De Kamp regelmatig blank stond van het vele
regenwater en problemen met de
waterafvoer. Op dit moment lijken
deze opgelost en is de pomp in staat
om het water goed en snel af te
voeren zodat het veld goed bespeelbaar is.

Voordat we naar een kort verslag van
het seizoen gaan eerst even terug
naar begin 2021. De eerste maanden
van dit jaar heeft de vereniging weer
meegedaan met de Poeisz actie. Met
een opbrengst van ruim ¤ 800,- kon
de vereniging kaatsballen en overig
materiaal aanschaffen zodat men
goed voorbereid het seizoen konden
starten.

Vanaf mei kon de jeugdtraining en
het competitie kaatsen opgestart,
die tot aan de schoolvakanties door
kon gaan. Wedstrijden mochten pas
vanaf halverwege juni georganiseerd
worden. De eerste wedstrijd van het
seizoen werd daarmee het Merkekeatsen begin juli.
In het laatste weekend van de
schoolvakantie stond het Nachtkaatsen op het programma, met 30 deelnemers (10 parturen) bij de senioren
hadden we een maximale deelname
en na 3 keer kaatsen kon de balans
opgemaakt worden voor de prijsuitreiking. De kransen gingen naar
Rens Bos en Sybrig Meijberg. Bij de

jeugd hadden we de kaatsjeugd van
Jorwerd uitgenodigd waardoor we
een mooi deelnemersveld hadden.
De 1e prijs was voor Sigert Bouma
uit Huins.
Helaas ging de wedstrijd die gepland
stond voor 29 augustus niet door
wegens te geringe opgave. In Hijlaard
was ook een partij en de deelnemers
die in Baard op de lijst stonden
konden daar meedoen, zodat er wel
gekaatst kon worden.
Verschillende jeugdleden hebben ook
dit jaar weer regelmatig meegedaan
met de KNKB wedstrijden. Jesse
Greidanus (Winsum), Tjitte Reitsma
en Reinder Meulenaar wonnen op
het Nederlands Kampioenschap voor
Baard een prachtige 3e prijs in de categorie tot 15 jaar. Uiteindelijke werd
er in de halve finale verloren van de
latere winnaars uit St. Annaparochie.
29
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Een merke waar iedereen
enorm aan toe was
Na alle uitstel, afstel en ontelbare
wijzigingen in de coronamaatregelen
de afgelopen anderhalf jaar was het
in juni eindelijk zo ver. In de kleine
periode waarin nagenoeg alle maatregelen even opgeheven waren wist
het merkebestuur snel te schakelen.
Na een jaar lang voorbereiding
lagen er verschillende minutieus
uitgewerkte draaiboeken voor alle
opties van “coronatoestanden” klaar.
Uiteindelijk kon naar het reguliere sportieve draaiboek gegrepen
worden en konden we na de lange
“sociale drooglegging” van de afgelopen maanden eindelijk weer eens op
een vrolijke en gezellige manier onze
contacten aanhalen.
En wat een dag was het! Prachtig
weer, vrolijke en positieve dorpsgenoten en een prima georganiseerde sportdag. Het begon al met de
succesvolle kinderspelletjes in de
ochtend, perfect georkestreerd door
Anke Roorda. Het kinderkaatsen
verliep uiteraard ook weer vlekkeloos
waarna de grote stormbaan weer opgezet werd en nagenoeg alle ouders
hun handen vrij hadden om mee te
doen aan het kaatsen of de prach30

tige fietspuzzeltocht. Het was direct
enorm gezellig en aan enthousiasme was ook absoluut geen gebrek.
Nadat alle fietsers weer, via een
omweg of niet, teruggekeerd waren
en de finalepartijen afgelopen waren
konden de prijzen worden uitgereikt.
Ondertussen stond de hele dag een
prachtige drankenkar klaar en was
er de gelegenheid om heerlijk te
eten. Ook dit was tot in de puntjes
verzorgd door de nieuwe uitbaters
van de kroeg, super!
Daarna was het tijd voor het traditionele Petjeballen. Wat een feest, en
wat een opkomst! Het duurde een
eeuwigheid maar was weer geweldig
als vanouds. Uiteindelijk werd de dag
passend afgesloten en kunnen we
terugkijken op een geslaagde merke.
Een dag zonder al te veel restricties
en waar voor corona daadwerkelijk
even geen plaats was.
En hier doen wij het als merkebestuur voor, het is genieten om zulke
dagen voor het dorp te organiseren.
We zijn dan ook enorm blij dat het
door kon gaan, niet in het minst
omdat het de betrokkenheid van alle
inwoners bij het dorp vergroot. Daar-

bij is het natuurlijk een uitgelezen
mogelijkheid voor nieuwe inwoners
om iedereen op een leuke manier te
leren kennen. Mooi dat het dit jaar
weer kon omdat er natuurlijk een
flink aantal nieuwe mensen in Baard
zijn komen te wonen.
Middels deze weg willen we toch ook
nog een aantal mensen bedanken.
Allereerst Anke Roorda en Yne Binnema, ze hebben jaren de kinderspelletjes en het petjeballen perfect
verzorgd maar hebben aangegeven
straks hun talenten anders te benutten. Erg jammer natuurlijk maar we
hebben er alle begrip voor!
Daarnaast heeft Luberto van Het Gerecht ons van een prachtige drankenkar voorzien, hebben diverse mensen
de velden gelegd en ons van stroom
voorzien. Allemaal enorm bedankt!
Hopelijk volgend jaar weer een vertrouwde merke, tot dan!
Het merkebestuur 

Volgend jaar weer zo?
(Foto genomen tijdens de merke
van 2017)
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Focus op de mens
bij de energietransitie!
Grieneko organiseert vier
optimistische informatie-avonden
Focus op de mens bij de energietransitie! Dit in plaats van voornamelijk
gericht op technologie en producten
zoals nu veelal.
Dat stelde het Internationale Energie
Agentschap (IEA) over de Nederlandse
situatie.
Tevens: de overheid toont te weinig
leiderschap, weet de burger maar
lastig te bereiken. Dat zijn in de ogen
van Grieneko ware woorden.
Daarom organiseren we als Corona dat
toelaat 4 flitsende optimistische informatieavonden in oktober met korte
bijdrages over een reeks van onderwerpen waar je als huishouden wat

aan hebt met vrolijke intermezzo’s.
Ook de mening van jongeren over
verduurzaming komt aan de orde:
het gaat immers over hun toekomst!
Met huis aan huis flyers en advertentie + redactionele aandacht in De
Skille wordt u over de details en het
programma.
Als Grieneko proberen we zo veel
als mogelijk op te komen voor de
belangen van de bewoners in haar
werkgebied om op een haalbare wijze
de eisen die de energietransitie stelt
(oa. 55% minder CO2 uitstoot in 2030
en 100% in 2050) in te vullen met u
als bewoners.

Data en locaties informatieavonden en alg.ledenvergadering
Easterlittens
Wo.6 oktober
De Jister
Baard
Wo.13 oktober
Bovenzaal Café Baard
Wiuwert/Britswert
Do. 20 oktober
Dorpshuis Us Honk
Hûns/Leons
Vrij. 29 oktober
Dorpshuis Hûns
Alg. ledenvergadering Grieneko Do.4 november.
Easterlittens De Jister
De dan geldende regels vanwege Corona worden strikt gevolgd!!!
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Het pilot project duurzame woningen
omvat alle aspecten die hiervoor van
belang zijn. Van heel wat huizen is
een grondig plan van aanpak opgesteld samen met de bewoners. Er
zijn al de nodige woningen van het
aardgas af in Baard en Easterlittens en
er wordt meer en meer gekookt met
inductie.
Steeds gaat het om een mix van
zaken om een alternatief voor het
aardgas te bieden. Aardgas wat duurder en duurder wordt (nu al ¤ 1/m3 of
meer voor nieuwe contracten!)
Haalbare maatregelen, goed afgestemd, geplaatst in de tijd met steeds
een comfortabele woning is het
doel. Dat start uiteraard met zo goed
mogelijk isoleren volgens de huidige
normen zodat de woning voor verwarming veel minder energie nodig heeft.
Dan komen de technische zaken aan
de orde zoals lage temperatuur verwarming en koken op inductie.
Zeker is dat meer stroom voor alles
nodig is. Zonnepanelen op eigen dak,
participatie in een collectief (Grieneko
heeft er 3 op staldaken!) en groene zo
veel mogelijk regionaal geproduceerde
stroom inkopen (bij voorkeur bij onze
eigen energiemaatschappij EnergieVanOns!) helpt allemaal om de CO2
productie te beperken.

Grieneko is ook vertegenwoordigd
in een provinciale werkgroep kleine
warmtenetten. Hopelijk kunnen we
in Baard op een moment starten met
een proef!
Het aantal elektrische auto’s neemt
flink toe in onze dorpen. In Baard
alleen al 8! Op de infoavonden wordt
aandacht besteedt aan een nieuwe
aanpak van elektrische deelauto’s.
Grieneko in samenwerking met JustGo
rolt dat uit in onze dorpen. De eerste
auto is er al in Baard, de tweede volgt
in Easterlittens.
Regelmatig wordt Grieneko benaderd
met het verzoek te helpen bij subsidieaanvragen voor verduurzaming.
Best lastig, maar vaak weten we wel
een oplossing.
Kortom: aarzel niet om contact op te
nemen met ons via de mail of trek
ons aan de jas of bel. Bezoek ook
onze website meet veel nieuws in
de vorm van nieuwsbrieven. Die van
september staat al op de site en is
te vinden onder ‘NIEUWS’. Nog geen
lid? Meld u aan, kost weinig en levert
veel!
Met duurzame groet, namens het
bestuur en adviseurs van Grieneko,
Ronald van Giessen 
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Dat ze wel tevreden met
ons is, blijkt mogelijk uit
de geschenken die ze via
twee kattenluiken mee naar
binnen sleept en aan onze
voeten legt.
Kleine muisjes, kleine vogeltjes( nu gelukkig niet meer
omdat ze groot geworden
zijn), en minuscule kikkertjes( sorry natuurliefhebbers,
komt door het hoge water).
Soms kom ik ineens nog ergens een kikkerpootje tegen
en het belletje om haar nek
helpt hier niet tegen.

Kattendorp
Om ons heen zijn allemaal nieuwe
bewoners gekomen, de één al wat
langer geleden dan de ander. Maar
niemand had hen blijkbaar verteld
dat wij een kattendorp zijn.
Op drie adressen hebben we nu in
totaal 4 nieuwe honden.

Eerlijk is eerlijk: je hoort ze niet
vaak blaffen, ze zijn leuk in de omgang en natuurlijk zijn ze welkom.
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Twee honden hebben zelfs katten
meegenomen naar Baard, dus dat
is helemaal oké.
Zelf hebben wij ook een nieuw
huisdier, natuurlijk weer (onze
tiende) een kat, hoewel dit keer is
ze een poes.
Haar baasjes gingen van een boerderij naar een appartement 1 hoog
en dat wilden ze haar niet aandoen. Ze is een echte buitenkat.

Op een ochtend – we zeiden
net tegen elkaar: ze is niet
meer zo aan het slepen
met beesten – kom ik weer
de kamer is en denk “Och,
hemeltje lief, we hebben “de
olifant” in de kamer over het
hoofd gezien.” Precies voor
de plek waar ik altijd zit op
de bank met Mimi (zo heet
ze) op schoot, ligt een gigantische rat.
Dank u wel, baas, dat ik hier
mag wonen.
Dank je wel Mimi, geen dank
liever!!
Joke van der Velden 
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Baar da ta

Vr. 10 sept.

18.30 - 21.00

Douanespel

Activiteitencommissie

Verzamelen bij Baarder Kat

Zat. 11 sept.

KindOuderpartij

Keatsferiening Baerd

Kaatsveld

Parkeerplaats bij de brug

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 Easterlittens

Zat. 02 okt.

14.30 - 15.30

Kids verlorentijd muziek
party

Activiteitencommissie

Bovenzaal Dorpshuis

Zat. 02 okt.

21.00 - ?

Corona verlorentijd after paty Activiteitencommissie

Bovenzaal Dorpshuis

Woe. 13 okt.

Volgt

Informatieavond/
Alg. Ledenverg.

Grieneko

Bovenzaal Dorpshuis of Prot. Kerk

Zat. 30 okt.

14.00 tot 15.00

Spelletjes

Activiteitencommissie

Bovenzaal Dorpshuis

Zat. 30 okt.

20.00 u
Pub quiz, vanaf 14 jaar
zaal open 19.30

Activiteitencommissie

Bovenzaal Dorpshuis

Zon. 31 okt.

09.30 u

Dienst door Ds.J. Hilverda

Kerkenraad v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Easterlittens

Zat. 13 nov.

Weekend

De oudpapiercontainer
staat er weer

Ver. van Dorpsbelang

Parkeerplaats bij de brug

Zat. 13 nov.

14.00 tot ca
15.30

Jeugdbingo

Activiteitencommissie

Bovenzaal Dorpshuis

Zat. 13 nov.

20.00 u
Bingo , vanaf 18 jaar
zaal open 19.30

Activiteitencommissie

Bovenzaal Dorpshuis

Ma. 15 nov.

Op tijd

Inleveren kopij

Redactie
deBaarderKat

Kopij bij Anke Roorda of
debaarderkat@gmail.com

Zon. 21 nov.

09.30 u

Dienst door Ds.J. Hilverda

Kerkenraad v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Easterlittens

Vr. 17 dec.

19.30 u
Kerststukje maken
zaal open 19.15

Activiteitencommissie

Bovenzaal Dorpshuis

Vrij. 24 dec.

22.00 u

Kerkenraad v.d. Streekgem.

Herv. Kerk Easterlittens

Kerstnachtdienst door
ds. J.v.d. Velden

