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Inhoudsopgave

Op it momint fan dit skriuwen sit ik 
rêstich oan de keukentafel. Ôfrûne 
nacht wie it op ferskate plakken hiel 
ûnrêstich yn it lân. Lokkich bliuwe wy 
hjir yn Baerd oan’t no ta kalm ûnder 
alle Corona maatregels. It sosjaale 
libben leit oeral wer sa’n bytsje stil, 
ek hjir yn Baerd. Kamen wy krekt wer 
wat op gong wat betreft de aktiviteiten 
op de boppeseal, stiet alles wer op ho! 
Mar de aktiviteitenkommisje lit sich net 
samar ut it fjild slaan. Foar wat ekstra 
wille oan de keukentafel krigen alle 
hûshâldens in geweldich leuk spultsje: 
Ganzenbaard. Jo moatte der mar op 
komme. Stapke foar stapke komme wy 
oer de streek, ek wat Corona betreft 
hoopje wy mar.

Ljochtpuntsjes wiene der ek, sa as op 
11 novimber, prachtige lampions seagen 
wy foarby kommen. Dizze hiene de bern 
sels makke op skoalle. Wy ha genoaten 
fan de ferskes en de bern stiene grutsk 
te strieljen foar de doar.

De Coronamaatregels soargje der ek foar 
dat de Algemene Ledenvergadering fan 
it doarpsbelang ústelt is. Ûnderwielens 

wurde de Baerder belangen noch wol 
gewoan behertige, in gerêstellende 
gedachte lyket my ta.

Sinteklaas hie syn QR koade ek klear en 
mocht de grins dermei oerstekke fanút 
Spanje nei Fryslân, sadat hy ek in besite 
bringe kin oan de Baerder bern.

Tiidens de tsjustere dagen foar kryst 
kinne jo fansels lekker ûnderút hingje 
mei de Baarder Kat, mar de lêstip fan 
Anneke is ek seker de muoite wurdich.

Rêst my noch om jimme noflike en 
freedsume feestdagen ta te winskjen, 
en wa wit kinne wy elkoar yn it nije jier 
wer gewoan moetsje by in pubquiz.

TT 

Redactioneel
Bij de voorpagina:
Een héél groot bedankje voor de activiteitencommissie namens alle mensen 
én dieren van Baard. Op de foto zie je Mimi van Joke en Ronald. Ze heeft het 
ganzenbord zelf van de tafel af gegooid om erop te zitten op de tegels met 
vloerverwarming. Doet ze ook met kranten, post e.d. Maar dit is tenminste 
groot genoeg voor haar. 
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"In mijn roman zit geen woord 
fictie"

Dit zijn de woorden van schrij-

ver en socioloog Édouard Louis 

(1992) in een interview naar 

aanleiding van zijn autobiogra-

fische debuutroman "Weg met 

Eddy Bellegueule", in 2014 dé 

literaire sensatie van Frankrijk en 

inmiddels in een dertigtal talen 

vertaald.

Het boek beschrijft zonder franje 

en met veel droge humor de 

jeugd van een homosexuele 

jongen in een extreem homofobe 

omgeving.

Bellegueule - mooie smoel - is de 

achternaam van Eddy, een jongen 

die opgroeit in een arm, grof en 

genadeloos arbeidersmilieu in een 

armoedig dorp in Noord Frankrijk 

(Picardië), waar werkloosheid en 

alcoholisme de toon zetten. Zijn 

vader wordt wegens zijn langduri-

ge zware lichamelijke werk in de 

fabriek invalide en werkloos. 

Eddy wordt zijn hele jeugd door 

bespuugd en geslagen omdat hij 

'anders' is. Zijn hogere stem, zijn 

houding en gebaren en zelfs zijn 

loopje bezorgen hem evenveel 

vernederingen van zijn medeleer-

lingen als van zijn moeder en zijn 

alcoholische vader.

Nog voor hij de minste begeerte 

voelt gaan velen ervan uit dat hij 

homosexueel is.

Hij voelt zich niet alleen buiten-

gesloten, hij wordt ook buitenge-

sloten. 

Weg met Eddy Bellegueule - Édouard Louis
Het verhaal is rauw, hard , eerlijk en aangrijpend...

De zachte en gevoelige Eddy wil hele-

maal niet 'anders' zijn en doet op alle 

manieren zijn best om net zo te zijn als 

iedereen in zijn omgeving. Hij probeert 

te spreken met een lagere stem, pro-

beert 'stoer' te zijn, ook in zijn contact 

met meisjes, gaat zich interesseren voor 

voetbal en leert zelfs de namen van de 

Franse elftalspelers uit zijn hoofd, alles 

om maar 'gewoon' te lijken. 

Uiteindelijk beseft hij dat een vlucht de 

enige oplossing voor hem is, maar ook 

dat die vlucht niet een altijd aanwezig 

onderdeel van hem is geweest. Nee, het 

is zijn laatste mogelijkheid en hij ervaart 

het als mislukken en falen. 'Zo zijn als 

de anderen' dát had slagen betekend. 

Kan hij zich ontworstelen aan zijn verle-

den en zijn sociale klasse?

De schrijver gebruikt, als hij zijn perso-

nages laat spreken, het dialect van de 

streek, waardoor hij heel dicht bij hun 

dagelijks leven komt. Dit geeft ons als le-

zer een diepere kijk op de werkelijkheid.

Het indrukwekkende verhaal over Eddy is 

rauw, hard, eerlijk en aangrijpend en laat 

je niet los.

 

Anneke Tonnon  

Leestip

Op het RSG Magister Alvinus in 

Sneek heb ik VMBO-TL gedaan, hier 

moest ik in het 4e jaar een vervolg-

opleiding kiezen. Hier heb ik een 

tijdje over getwijfeld, maar uitein-

delijk heb ik gekozen voor Sociaal 

Werk op het Friesland College in 

Leeuwarden. Hier heb ik als stage 

een maatjesproject, dit houdt in 

dat ik word gekoppeld aan iemand 

die moeite heeft met in onze 

maatschappij leven. Ik vind dit een 

ontzettend leuke opleiding en ik 

denk dat ik wel de goede richting 

heb gekozen. Hierna zou ik graag 

nog willen doorstromen naar de op-

leiding Psychologie, en ik denk dat 

ik hiervoor een goede opbouw maak 

met Sociaal Werk.

groetjes, Silke Tiedema  

De collectie voor Alzheimer heeft 

¤ 114.34 opgebracht. 

Bedankt allemaal. 

Groet Geertje Valk en Ida Aalbers 

Studeer-
baard 

dankbaard 
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Vanaf maandag 6 december 2021 

gaan de gevechtsvliegtuigen van 

vliegbasis Leeuwarden in de avon-

duren vliegen. In de weken 49, 50 

en 51 wordt er van maandag tot en 

met donderdag gevlogen tot uiter-

lijk 22.30 uur. Op vrijdag vinden de 

vluchten alleen overdag plaats. 

 

Het avondvliegen is voor de F-35 

net zo noodzakelijk als voor de F-16 

én ook vergelijkbaar. In de avond 

werken en vliegen is voor al het 

personeel fysiek, lichamelijk en 

geestelijk een andere ervaring en 

belasting dan wanneer er tijdens 

kantooruren overdag geoefend 

wordt. Bovendien hebben we erva-

ren dat inzet tijdens missies veelal 

in de avond en nacht uitgevoerd 

worden. Om goed voorbereid te zijn 

op deze taak moet thuis dan ook in 

met duisternis geoefend worden. 

 

Nachtzichtapparatuur 
Speciaal voor het vliegen bij 

duisternis heeft de vlieger de 

beschikking over sensoren en 

geavanceerde nachtzichtappara-

tuur, de zogenaamde Night Vision 

Goggles (NVG). Daar waar de NVG 

voor de F-16 nog apart op de helm 

gemonteerd moet worden is deze 

nu volledig geïntegreerd in de F-35 

helm. De beelden worden in dit ge-

val geprojecteerd op de visor in de 

helm. De vlieger kan met de NVG 

alles rondom het vliegtuig zien, 

zowel op de grond als in de lucht. 

 

Oefengebied 
Het vliegen vindt veelal plaats bo-

ven zee, maar het is ook noodza-

kelijk om tijdens duisternis boven 

land te vliegen. Hiervoor wordt 

gebruik gemaakt van de militaire 

vlieggebieden boven Friesland, 

Drenthe, Overijssel en Brabant. 

 

Informatie 
Momenteel bevindt zich een groot 

aantal F-35 gevechtstoestellen voor 

een verplaatsingsoefening in de 

Verenigde Staten. Zij maken ter 

plaatse de nodige avondvluchten. 

Hoe het avondvliegprogramma voor 

de F-35 er in de toekomst exact 

uit gaat zien is nog niet bekend. 

De F-16’s die gestationeerd staan 

op Vliegbasis Volkel beoefenen het 

avondvliegen in de weken 44, 45, 

46, 47, 48, 49 en 50. De bemannin-

gen van transportvliegtuigen en 

helikopters trainen overigens het 

gehele jaar door in de avonduren. 

Wilt u meer weten over vliegbewe-

gingen? Kijk dan op luchtmacht.nl/

vliegbewegingen of NOS teletekst 

pagina 766. Heeft u een vraag of 

ervaart u hinder van de vluchten 

dan kunt u dit kenbaar maken via 

luchtmacht.nl/geluidshinder.  



Gevechtsvliegtuigen van Vliegbasis
Leeuwarden starten in december met 
avondvliegen

Van het Ministerie van Defensie ontving de redactie het volgende persbericht:

Helpt 
's avonds 
tegen 
overlast 
door
muggen...

Helpt 's avonds tegen overlast door vliegen...

  Heeft u een vraag of ervaart u hinder van de vluchten?  Katertje weet raad:
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Beste lezers van de Baarder Kat, 

Na een vliegende start was het 

zomaar herfst. Natuurlijk kreeg dit 

seizoen de volle aandacht in de 

klas, met name in de onderbouw. 

In de onderbouw is pompoensoep 

gemaakt, een mooie verteltafel ont-

worpen met kabouters en er wer-

den prachtige lampions gemaakt. 

Niet alleen de onderbouw maakte 

lampions, ook de midden- en 

bovenbouw konden mooi verlicht 

op pad. En…. ook de peuters! 

De peuters zijn gestart op De 

Greidefûgel en wat is het leuk. De 

peuters kunnen gezellig samen 

spelen, zingen en lekker naar 

buiten met hun eigen groepje. 

Maar ook kijken ze vaak even bij 

de kleuters en spelen ze buiten 

met deze groep. Ook luisteren 

de peuters met de kleuters 

bijvoorbeeld naar een mooi verhaal 

of zingen samen een liedje. 

Ontzettend gezellig en leerzaam 

en we zijn blij dat er nu ook 

peuters bij ons op school zijn. De 

groep zit nog niet vol, er kunnen 

nog een paar peuters bij. Vanaf 

2 jaar ben je van harte welkom. 

Nieuws van 
de greidefÛgel

Bel voor meer informatie gerust 

met de school. Juf Jeltsje begeleidt 

de peuters op dinsdagochtend en 

donderdagochtend. 

Ook was er de Kinderboekenweek. 

Dit jaar met het thema ‘Worden wat 

je wil’. Tijdens dit thema zijn we op 

beroepentocht gegaan in Jorwert. In 

Jorwert werden o.a. een boer, wijk-

agent, dichter/ kunstenaar, dominee 

en verpleegkundige geïnterviewd 

door de kinderen. De kinderen on-

derzochten verschillende beroepen. 

De bovenbouw maakte vacatures 

en schreef sollicitatiebrieven. En 

de laatste dag presenteerden de 

kinderen aan elkaar het beroep 

dat ze hadden onderzocht. 

Tijdens de KBW was er natuurlijk 

ook extra aandacht voor het lezen. 

De oudere kinderen lazen de 

jongere kinderen voor en er werd 

met veel nieuwe boeken kennis-

gemaakt. Een geslaagde KBW wat 

ons betreft met mooie eindpro-

ducten van de kinderen. 

Op dit moment werken de groepen 

aan verschillende thema’s. De 

verschillende feesten en religies 

zullen de komende weken behan-

deld worden in de midden- en bovenbouw. 

De bovenbouw werkt nu over de geschiedenis na de 2e 

W.O.. De klas maakte kennis met het drama in Srebreni-

ca, de Koude Oorlog, Dolle Mina’s, de Euro en nog veel 

meer. Een erg nieuwsgierig thema. Natuurlijk werken 

we uiteindelijk allemaal naar het Sinterklaas thema toe. 

Op 3 december verwachten we Sinterklaas. 

Ook met Kerst maken we er weer een mooie viering 

van.

Leuke vooruitzichten en in de volgende Baarder Kat 

vertellen we daar graag meer over. Of kijk op Facebook, 

want De Greidefûgel is inmiddels ook online. 

Met vriendelijke groet,

Jetske Hettinga  
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Donderdag 11 

november stonden 

de kinderen weer 

te popelen om bij 

de deuren langs te 

gaan. Meer dan 20 

kinderen groot en 

klein verzamelden 

zich bij de Baarder 

Kat. Ze moesten 

even de stemban-

den opwarmen en 

daarna gingen ze 

snel van start en 

vertrokken enthousiast in 3 groepen 

langs de deuren. Het weer zat dit 

jaar mee evenals de stemming onder 

de kinderen en al snel waren de 

tassen rijkelijk gevuld! 

Halverwege begonnen de eerste 

spierpijn klachten te ontstaan, maar 

met wat bemoedigende woorden 

konden de kinderen toch de laat-

ste huizen aflopen. Na het laatste 

huis stormde de menigte naar het 

café, waar Bernadette en Herjan het 

heerlijk warm gestookt hadden en 

de kinderen chocomelk en limonade 

kregen. De huizen buitenaf werden 

nog even apart met de auto bezocht. 

Daarna werd de buit eerlijk verdeeld 

en mochten de kinderen, door een 

spontaan ontstaan knutselklupje, 

zelfgemaakte snoephuisjes mee naar 

huis nemen. 

Het was een geweldige avond met 

nog een fijne opsteker door een ro-

yaal geschonken bedrag van ¤ 285,10 

voor Speeltuin ’t Hofke. Aan alle 

inwoners van Baard dank, met name 

voor de hartelijke ontvangst!



Helaas gaat Nederland en dus 

ook Baard weer in een (tijdelijke) 

lockdown. Vervelend, maar met 

de oplopende besmettingen en 

de druk op de zorg wel begrij-

pelijk. Het betekent ook dat het 

verenigingsleven weer stil komt 

te liggen en het café/dorpshuis 

vroeg dicht moet.

Het voelt als hollen en weer stil 

staan. De Pubquiz staat nog bij 

veel mensen in het geheugen en 

dan gaat alles weer 

op slot.

De lockdown be-

tekent ook dat de 

Algemene Ledenver-

gadering (ALV), die 

we gepland hadden in november, 

wordt verzet naar 14 december. 

Dit omdat we toch blijven hopen 

op een fysieke vergadering. Zo 

houden we de kans nog open. 

Mocht het niet lukken, dan 

zullen we het weer via de mail 

doen. Niet leuk, maar zo blijft 

het dorp wel geïnformeerd.

Bent u nieuw in Baard en be-

nieuwd naar wat Dorpsbelang 

Baard doet? Kom dan langs op 

de ALV of meld je aan op secr.

dorpsbelangbaard@gmail.com

Even in vogelvlucht langs de 

zaken die er nu bij Dorpsbelang 

spelen.

De laatste werkzaamheden aan 

de brug en omgeving moeten 

nog steeds worden uitgevoerd. 

De provincie zal zorgen dat het 

Dekema-landje, de 

parkeerplek en de 

directe omgeving van 

de brug nog worden 

opgeknapt. Daar-

naast is Dorpsbelang 

samen met een aan-

tal omwonenden in gesprek over 

de brugbediening. Dorpsbelang 

Baard is geen voorstander van 

afstandsbediening, maar er lijkt 

geen politiek draagvlak voor het 

terugdraaien van bediening op 

afstand. We zijn daarom samen 

met de provincie aan het kijken 

naar de opties en mogelijkheden 

hoe dit ingericht kan worden. 

Nieuws van Dorpsbelang  
Van nieuwe lockdown tot
ganzenbaard

Sint Maarten
een geweldige
Avond!

Algemene 
ledenvergadering 

verzet naar
14 december
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De brug zal ook nog eens officieel 

geopend worden, wanneer is nog 

niet bekend.

We zijn als Dorpsbelang Baard ook 

aan het kijken naar een extra aan-

legsteiger voor boten bij Baard. 

Zo kunnen passanten 

die Baard aan willen 

doen op een veilige 

manier aanleggen. De 

directe omgeving bij de 

brug is niet bedoeld als 

aanlegplek, hiervoor is 

het te smal en dat kan 

bij drukte leiden tot 

onveilige situaties.

Daarnaast is Dorpsbelang, in 

samenwerking met Grieneko en 

Gemeente Leeuwarden, aan het 

kijken naar welke opties er zijn 

voor nieuwbouw in Baard. Dit loopt 

nog niet zo snel, maar we hopen 

wel binnenkort van de gemeente 

Leeuwarden te horen welke opties 

haalbaar zijn. Indien die opties be-

kend zijn, zullen we het dorp erbij 

betrekken.

De nieuwe school “De Greidefûgel” 

draait alweer een paar maanden. 

Hopelijk voelen ook de kinderen uit 

Jorwerd zich er al een beetje thuis. 

Het is in ieder geval mooi om te 

zien dat het lekker druk is op het 

plein en in de speeltuin. Een mooie 

start!

Dorpsbelang wil de activiteiten-

commissie nog bedanken voor het 

organiseren van de pubquiz.  De 

animo was zo groot dat zelfs het 

kerkgebouw hierbij be-

trokken moest worden. 

Prachtig!!

Deze week kwamen ze 

ook langs de deur met 

een spel om gezellig 

samen de winter door 

te komen.

Ganzenbaard, niet te 

verwarren met ganzen-

bord natuurlijk. Leuk en creatief, 

waarbij ze zelfs het Friese nieuws 

hebben gehaald.

Zo, dan bent u weer bij. Hopelijk 

tot 14 december en anders hopelijk 

tot snel.

Namens Dorpsbelang Baard

Marijn Meijberg 

In 
samenwerking 
mat Grieneko 

wordt 
gekeken naar 
mogelijkheden 

voor nieuwbouw

Valt u iets op in uw leefomgeving? 

Een losliggende stoeptegel, glas op 

een speelplaatsje, illegale graffiti, 

een scheve lantaarnpaal of zwerf-

afval? U kunt direct en 24 uur per 

dag een melding van maken met de 

gratis MijnGemeente APP. 

Met uw telefoon (of tablet) geeft u 

de locatie en omschrijving een-

voudig door. U kunt ook een foto 

meesturen, zodat direct duidelijk is 

wat er aan de hand is, en waar. Om 

gebruik van de app te maken vult u 

eenmalig uw gegevens in.

U kunt meldingen woon-, werk- en 

leefomgeving ook digitaal doorge-

ven, telefonisch via 14058, of via 

Twitter @Gemeente_Lwd.

De app is beschikbaar voor Android 

en iOS. 

Op 27 Oktober werd ik geboren in 

het ziekenhuis in Sneek. 

Samen met mem moest ik nog even 

in het ziekenhuis blijven omdat de 

dokter mij graag nog een keer wilde 

zien.

Ik heb mijn heit, zussen en pake en 

beppe wel gelijk kunnen ontmoeten. 

Nu zijn we al een paar weken thuis 

en ik heb het prima naar mijn zin.

Tot snel allemaal. 

Groetjes van Dex Valk

kinder-
baarderij 

Nog meer nieuws 
van Dorpsbelang:  
mijn gemeente 
app
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Sinterklaas is in het land 

en ik heb een fijne nieuwe 

oven, wat een feest, dus dat 

wordt bakken de komende 

maanden. Dit recept is 

oorspronkelijk met witte wijn 

gemaakt, maar ik vond het 

leuker om ‘de baardersap’ 

te gebruiken, ook handig 

als je kleine kinderen hebt. 

Het is een taart die echt bij 

de herfst past en met de 

garnering van speculaas kan 

het gezellig op pakjesavond 

gegeten worden.

5 Gieser Wildeman 

stoofperen (of stoofperen uit 

Baard voor wie heeft)

400 ml droge witte wijn of 

baarder appelperen sap

100 gr kristalsuiker

Een paar saffraandraadjes

5 el heet water

6 kruidnagels

1 laurierblaadje

Halve sinaasappel

150 gr ongezouten roomboter

100 gr amandelspijs

4 middelgrote eieren

150 gr zelfrijzend bakmeel

100 gr bakkersspeculaas

Schil de stoofperen met 

de dunschiller. Laat het 

steeltje eraan zitten. Breng 

de peren met de wijn of 

baarder sap en de suiker aan 

de kook. Meng de saffraan 

met het hete water. Voeg 

samen met de kruidnagels 

en het laurierblaadje toe 

aan de stoofpeer. Boen de 

sinaasappel schoon, rasp de 

oranje schil en voeg toe.

Draai het vuur laag en kook 

met de deksel op de pan in 

30 min. halfgaar. Neem de 

stoofperen uit de pan en leg 

apart. Zeef de specerijen uit 

het kookvocht en kook het 

vocht op hoog vuur in tot 

een siroop (ca. 200 ml), dit 

duurt ca. 5 min. Voeg 1 el 

roomboter toe. Roer door en 

neem de pan van het vuur.

Verwarm de oven voor op 

160 °C. Klop ondertussen 

in een kom de rest van de 

boter en de amandelspijs 

met een handmixer tot een 

romige massa. Voeg de 

eieren 1 voor 1 toe en klop 

tot alles goed is opgenomen. 

Voeg een snuf zout toe en 

klop tot een egaal beslag. 

Schep het bakmeel met een 

spatel door het beslag.

Snijd de stoofperen in 

de lengte voorzichtig in 

dunne plakjes, maar laat 

het steeltje eraan zitten 

zodat de plakjes bij elkaar 

blijven. Schep het beslag in 

de taartvorm en strijk glad 

met de bolle kant van een 

lepel. Maak 5 kleine kuiltjes 

in het beslag en leg hier 

de stoofperen in met het 

steeltje naar boven. Schenk 

100 ml ingekookte siroop 

over de taart. Verkruimel de 

helft van de speculaas met 

de hand fijn en verdeel over 

de stoofperen.

Zet de taart in het midden 

van de oven en bak gaar 

in ca. 50 min. Laat 30 min. 

afkoelen. Besprenkel met de 

rest van de siroop en verdeel 

de rest van de speculaas in 

kruimels over de taart. 

Serveer met slagroom of 

crème fraîche en dan: lekker 

smullen...

Esther 

perentaart
met Baarder stoofperen
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baard: reuze-actief
Nieuws van de Activiteitencommissie Baard 

En dan natuurlijk eindelijk weer muziek in 
de bovenzaal, de Corona afterparty voor de 
jeugd.
Wat was het weer gezellig druk. In de middag 

werd er muziek gedraaid voor de kinderen door 

Agnetha Jutte. Er waren twee nieuwe spellen: 

een voetbalspel, een airhockeytafel en volop 

ballonnen. Ook waren de bellenblaasmachines 

en rookmachines weer erg intrek. Er is volop 

gespeeld, gedanst en vooral veel plezier 

gemaakt. En daar doen wij het voor.

Het douanespel voor de jeugd:
Wat was het douanespel weer leuk en 

spannend. Eerst was het afwachten 

wat het weer ging doen, want de 

voorspellingen waren niet zo goed. 

Gelukkig waren de weergoden met 

ons en hebben wij het douanespel 

heerlijk droog kunnen spelen.

Vol enthousiasme gingen de teams 

aan het werk. De douaniers hadden 

allemaal een politiepet op zodat de 

smokkelaars hen konden herkennen. 

En het spel werd net zoals twee jaar 

geleden weer hard, snel en slim 

gespeeld. 

In de pauze hebben we ranja en een 

versnapering gehad. Daarna zijn de 

teams omgedraaid. En weer werd met 

vol enthousiasme gespeeld. En dat 

het wat donker werd was echt geen 

probleem, het spel werd er alleen 

maar leuker van.

Wij hebben in het dorp wel hele 

goede smokkelaars, elke keer hebben 

de smokkelaars het van de douaniers 

gewonnen.

Wij zeggen dit is zeker weer voor 

herhaling vatbaar. En wie weet 

misschien ook maar een keer voor de 

volwassenen organiseren.

Groep 1 
(voor pauze smokkelaars - na pauze 

douaniers) 

4655 punten

Groep 2 
(voor pauze douaniers - na pauze 

smokkelaars) 

4205 punten

En in de avond was er natuurlijk de Corona 
afterparty voor de volwassenen, de muziek 

werd gedraaid door Erik Jutte. Ook dit was als 

vanouds gezellig. Vele verzoeknummers werden 

aangevraagd en er is vooral veel gedanst. En 

wederom was de sirtaki een groot succes. 

Jammer dat het zo snel 24.00 uur was.

Zie foto Corona afterparty volwassenen

De spelletjesmiddag voor de kinderen:
Er werden veel verschillende spelletjes en doe-

dingen uit de kast getrokken om er weer een 

leuke middag van te maken.

Halverwege heeft iedereen ranja en een lekkere 

versnapering gehad. Even bijtanken was van 

groot belang want wat hebben ze gespeeld met 

o.a. de nieuwe airhockeytafel en de voetbaltafel. 

De balspellen, diverse spelletjes en ook de 

sjoelbakken zijn weer volop gebruikt. Een groot 

succes en het uur vloog voorbij! 
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De pubquiz:
Wauw als je iets organiseert is het 

natuurlijk een droom om de zaal vol 

te krijgen. Nu is dit bij de pubquiz 

gelukkig meestal niet zo heel moeilijk. 

Maar dit keer, tjonge jonge wat een 

opgaves en wat zijn wij gelukkig en 

trots. Maar…….nu hadden wij een 

te groot aantal deelnemers voor de 

bovenzaal van het dorpshuis. Na een 

kort overleg met het kerkbestuur 

hebben wij de kerk als tweede locatie 

kunnen gebruiken. Erik heeft met 

verlichting het kerkorgel en de kerk 

zo gezellig mogelijk gemaakt. De 

spelers van de pubquiz die in de kerk 

de pubquiz gingen spelen hebben 

allen bericht gehad van hoe en wat. 

En dan is het zo ver. Een pubquiz 

draaien op twee locaties tegelijk geeft 

veel regelwerk en synchronisatie. 

Terwijl ieder aan het quizzen was 

of even pauze had waren wij nog 

druk bezig om alles goed te laten 

verlopen. Na afloop zijn de spelers 

vanuit de kerk naar de bovenzaal 

van het dorpshuis gekomen voor de 

prijsuitreiking. Tijdens het wachten 

op de prijsuitreiking heeft Erik Jutte 

sfeervolle muziek gedraaid.

De winnaars van de pubquiz 2021 zijn:

Het team Tongerwijsheid bestaande 

uit:

Tseard Nauta

Marike Buitendijk

Pim Astro

Tineke Dijkstra

De Poedelprijswinnaars van de 

pubquiz 2021 zijn:

Het team De broeders van andere 

moeders bestaande uit:

Fardau Orré

Sybrig Meijberg

Doutsen Meijberg

Anna de Roo

Alle deelnemers aan de pubquiz en de 

jury hebben een medaille gekregen, 

die door velen gedragen werd tijdens 

de kleine afterparty met muziek door 

Erik Jutte.

Al met al een zeer geslaagde 

avond. Wij bedanken nogmaals 

alle deelnemers van de pubquiz 

2021 Baard, de fantastische jury 

en het kerkbestuur. 

Na al dit positieve nieuws 

hebben wij helaas ook minder 

leuk nieuws:

Tot onze grote spijt hebben 
wij  i.v.m. de aangescherpte 
regels besloten om de bingo 
en het kerststukje maken te 
annuleren. 

Oké toch hebben wij nog een 

leuk positief dingetje, namelijk 

onze verrassing zoals vermeld 

in de vorige Baarder Kat.

Op maandag 15 november 

hebben wij het eerste 

exemplaar van onze verrassing 

uitgereikt aan Marco Bruines, 

die ons heeft geholpen met 

het digitale fotowerk van onze 

verrassing. Waarschijnlijk heeft 

ieder huishouden in Baard 

inmiddels al 1 exemplaar van 

de verrassing ontvangen en wij 

wensen iedereen hiermee heel 

veel plezier.

 

Wil je een extra exemplaar of 

woon je niet in Baard en wil 

je toch graag een exemplaar, 

dan zijn deze te verkrijgen bij: 

Helena Jutte, Gele Buorren 1 in 

Baard.

De prijs per stuk is ¤ 5,00 

(compleet).

Wij als activiteitencommissie 

Baard wensen iedereen fijne 

feestdagen en een goed 2022.

Tot ziens op één van onze 

volgende activiteiten.

P.s. momenteel hebben wij 

nog geen nieuwe activiteiten 

gepland i.v.m. de Corona regels.

Zodra er weer een activiteit 

wordt georganiseerd laten 

wij dit weten d.m.v. een flyer 

en via de bekende facebook 

kanalen. 

Het eerste exemplaar van Ganzenbaard wordt uitgereikt aan Marco Bruines
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5 december 9.30 de heer U Zwaga 

24 december 22.00 Kerst nachtdienst Ds J vd Velden 

9 januari 9.30 Ds R Reitsma. 

20 februari 9.30 Ds S Leene 

20 maart 9.30  Ds L Westra Friese dienst 

14 april 19.30 Ds J vd Velden witte  donderdag

24 april 9.30 Ds H Post Knol

Kerkdiensten zijn weer in Baard

kerst 2021
Vol verwachting klopt ons hart…

Vol verwachting klopt ons hart… Nee, 

ik heb het niet over Sinterklaas, maar 

over Kerst. En natuurlijk: iedereen kan 

tegenwerpen dat je met Sinterklaas 

nog wel wat spanning kan voelen. Je 

weet immers niet of je wat krijgt en 

wat je dan krijgt.

Maar het Kerstfeest is toch het meest 

“uitgekauwde” feest der feesten. 

Iedereen weet dat een kind wordt 

geboren in een stal en dat engelen 

zingen dat het “de redder” en “Gods 

zoon” is. Niks “vol verwachting” 

en de manier waarop we ons op 

het kerstfeest voorbereiden is 

ook niet nieuw, namelijk door een 

dennenboom in onze huiskamers te 

zetten en die met lichtjes en ballen 

te versieren, we maken prachtige 

kransen en kerststukjes en misschien 

maken we nog kerstkaarten, hoewel 

dat in een digitale wereld heel 

ouderwets is.

De combinatie dennenboom, 

babygeboorte, stal en pracht en praal 
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is echt niet uit te leggen en blijft 

vreemd.

Misschien is het beter om te zeggen 

dat het zoiets is als in verwachting 

zijn.

Niet een beetje, dat kan natuurlijk 

niet. Maar hoewel je weet wat er 

komt, is het wanneer het kind er 

dan is, toch totaal anders. Ik zeg 

dit niet uit eigen ervaring, maar wel 

uit gedeelde beleving met ouders 

gedurende 40 jaren predikant-zijn.

Aan het Kerstfeest gaat ook een 

periode van “in verwachting zijn” 

vooraf. Die periode noemt de kerk 

Advent (wat letterlijk betekent: Hij 

komt). 1e Advent is al geweest op 28 

november jl. en is sommige huizen 

is er een 1e kaars aangestoken. Op 

de komende zondagen in december 

wordt telkens een volgende kaars 

aangedaan ter voorbereiding op en in 

verwachting van het grote LICHT dat 

ooit daar in de velden van Ephrata is 

geboren. 

Het kerstverhaal kent praktisch 

iedereen. Maar als het goed is, maakt 

dat niet uit.

Wie werkelijk in verwachting is van 

nieuw LICHT in de wereld, van de 

kans op verandering, van vreugde, 

van saamhorigheid ( in plaats van de 

akelige polarisatie en scheiding op 

allerlei fronten in ons land) die weet 

wat er gebeurt met kerst. Maar… het 

wordt toch telkens totaal anders!!

Vol verwachting klopt ons hart…. Hoe 

we het Kerstfeest inluiden in Baard 

blijft nog verborgen. Het zal beslist 

feestelijk zijn en ik hoop dat velen 

van u naar de terp midden in ons 

dorp toekomen. Maar het hoe en 

wat hangt helaas af van de corona-

regels. U vindt de uitnodiging met alle 

informatie in uw brievenbus.

Ik dacht op de valreep nog aan 

een waargebeurde anekdote uit 

Amsterdam.

Midden in de stad staat een wit 

houten kerk, de Amstelkerk. Op een 

dag ziet de koster dat een zijmuur 

beklad is met de woorden “Jezus 
redt”. Mopperend besluit hij het er 

binnenkort af te halen. Er hebben 

wel ergere teksten op de kerkmuur 

gestaan, dus het kan wel even. 

De volgende dag is het druk en pas 

’s avonds gaat de koster nogmaals 

kijken en tot zijn afschuw is er nog 

wat bij gekalkt, namelijk de woorden 

“het niet” duidelijk in een ander 

handschrift. Morgenochtend vroeg, 

denkt de koster dan gaat het er 

allemaal af. De volgende ochtend 

gewapend met een emmer zeepsop 

met terpentijn erin en een stevige 

bezem loopt de koster naar de plek 

des onheils. Tot zijn verrassing is er 

nu nóg een woord bij geschreven op 

de muur, nl. “alleen”. Hij kan een 

glimlach niet onderdrukken. 

Nog maar een paar dagen laten staan, 

is zijn besluit.

Gezegend Kerstfeest!

Joke van der Velden 

Jezus red
t

het niet
alleen
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Tijdens onze 4 Grieneko informatie-

avonden in oktober zagen we terug 

wat we verwachtten: veel mensen 

maken zich zorgen over de stijgen-

de energieprijzen. Soms niet voor 

zichzelf, maar juist voor een ander. 

Als Grieneko willen we klaar staan 

voor die groep die door de stijging in 

de knel komen. We weten nog niet 

hoe, maar wat we in elk geval kunnen 

doen is onze diensten aanbieden 

als energiecoach. Samen kunnen we 

kijken hoe je minder kunt verbruiken 

en dus ook meer kunt besparen. 

De tariefontwikkeling op zich zelf kent 

nogal wat oorzaken:

• Het is een vrije markt net als benzi-

ne etc. Er vindt dus ook speculatie 

plaats.

• Bijna 60% van de energieprijs be-

staat uit belastingen en heffingen. 

Gaat de kostprijs voor stroom of gas 

omhoog ( nu het geval) dan gaan de  

belastingen en heffingen dus ook 

omhoog.

• De overheid heeft besloten de belas-

ting op stroom zodanig te verlagen 

dat voor gemiddeld elk huishouden 

die kosten ¤ 400 lager worden. 

• De verwachting is dat gas op termijn 

niet goedkoper gaat worden. Ook 

al omdat er een “stimulans” vanuit 

gaat om het aardgasverbruik te 

verminderen.

Hoe dan ook: flink beperken van je 

energieverbruik thuis is van groot 

belang. Dat kan op meerder manieren;

• De CV ketel en radiatoren goed af-

stellen ( waterzijdig inregelen) en op 

een lagere temperatuur. Dat laatste 

kun je zelf: staat de ketel nog op 

80 of 90 graden zet deze dan 15-20 

graden lager en ervaar of je dan je 

huis ook nog kunt verwarmen. 

• Isoleren, isoleren, isoleren, maar 

dan goed!

• Heb je bovenstaande zaken aange-

pakt (dat gaat niet om grote bedra-

gen en subsidies en zachte leningen  

mogelijk). Grieneko kan u met raad 

en daad bijstaan. Neem dan contact 

op: info@grieneko.frl 

Warmtevisie 
gemeente Leeuwarden
De gemeente Leeuwarden/B&W heeft 

gepubliceerd de Warmtevisie waar de 

gemeente vastlegt wat de plannen 

zijn (wat, hoe, wanneer en waar) om 

van het aardgas af te gaan. 

Stiens en het Grieneko werkgebied  

zijn tot ‘kansrijke buurten’ benoemd 

omdat die al ‘onderweg’ zijn. Voor 

Grieneko betekent dat dat we naast 

wat we al doen (woningscans, op-

stellen van plannen van aanpak en 

maatwerkadviezen, adviezen subsidie 

per woning) nu meer per dorp met 

daarin voor iedere individuele woning 

complete plannen gaan opstellen met 

een uitvoeringsagenda gericht op ‘van 

het aardgas af’. Dit met hulp van sub-

sidies, leningen en andere mogelijke  

faciliteiten.

De Algemene ledenvergadering 
De algemene ledenvergadering van 

Grieneko kon door corona besmettin-

gen in onze directe omgeving helaas 

niet doorgaan. Dat vinden wij natuur-

lijk erg spijtig, maar veiligheid staat 

voorop. Mits de corona maatregelen 

het toelaten gaan we op 16 december 

19.30 uur  in De Jister Easterlittens 

voor een herkansing. Hiervan ontvangt 

u later een nieuwe uitnodiging.  Ieder 

is welkom, leden hebben stemrecht!

Meer dan ¤ 13.000 heeft Grieneko 

besteed aan duurzame doelen in ons 

werkgebied. Op de komende ledenver-

gadering besluiten de leden weer over 

nieuwe doelen! 

Heeft u een idee dan kunt u dat laten 

weten, daar hoeft u geen lid voor te 

zijn!  info@grieneko.frl 

Met groet van het bestuur:

Hans Bos, Ronald van Giessen, 
Klaas Spanjer, Jan van der Wal en 
Hans Wensveen en ambt.secretaris 
Benedictus Benedictus 

energieprijzen en zorgen 
Stijgende energietarieven
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Colofon
verhuisbaard
Bye, bye Baard

Daar gaat ie dan, de verhuiswagen 

van Friesland Verhuizingen, met alles 

erin wat je lief is. 

Dan gaat er wel wat door je heen als 

de vrachtwagen het dorp uitrijdt! 

Twintig prachtige jaren hadden we in 

het mooiste dorp van de Greidhoeke. 

Onze ziel verhuisde op 10 november 

naar Leeuwarden. Baard met een 

warm hart achterlatend.

Het was geen gemakkelijke beslissing 

tussen het dorp en de stad. Jarenlang 

wisten we het zeker.  Dit is onze plek 

aan de Dekemawei. En dan ineens, 

dan slaat de wijzer de andere kant 

op. Nu wonen we in ons prachtige 

appartement in een Rijksmonument.  

Wy binne te plak.  

Baard zal hier vaak ter sprake 

komen, als was het maar omdat we 

regelmatig langs de trekdijk willen 

lopen met onze Kooike. Zij was 

tenslotte ook aan Baard gehecht, 

hoewel ze het Vosseparkje en de 

Prinsentuin ook wel spannend vindt 

met al die nieuwe geurtjes.

Lieve dorpsgenoten, we wensen jullie 

alle goeds en heel veel succes met 

het voortzetten van het mooiste en 

leukste dorp van de Greidhoeke te 

zijn! Wij spelen voortaan elke avond 

Ganzebaard!

Kees en Ingrid Koenen- Fischer 



Baar data
Vr. 03 dec. ’s middags Aankomst Sinterklaas Basisschool De Greidefûgel

Zon. 05 dec 09.30 u Dienst door U. Zwaga Kerkenraad v.d Streekgem. Herv. Kerk Baard

Di. 14 dec. o.v.b. Alg. Ledenvergadering Ver. van Dorpsbelang Bovenzaal Dorpshuis

Do. 16 dec. 19.30 u ( o.v.b.) Alg. Ledenvergadering Grieneko De Jister, Easterlittens

Vrij. 24 dec. 22.00 u
Kerstnachtdienst door ds. 
J.v.d. Velden

Kerkenraad v.d. Streekgem. Herv. Kerk Baard

Zon. 09 jan. 09.30 u Dienst door ds. R. Reitsma Kerkenraad v.d. Streekgem. Herv. Kerk Baard

Zat. 15 jan. weekend
De oudpapiercontainer staat 
er weer

Ver. van Dorpsbelang Parkeerplaats bij de brug

Dins. 15 febr. Op tijd Inleveren kopij
Redactie 
deBaarderKat

Kopij bij Anke Roorda of 
debaarderkat@gmail.com

Zon. 20 febr. 09.30 u Dienst door ds. S. Leene Kerkenraad v.d. Streekgem. Herv. Kerk Baard

Zat. 12 mrt. weekend
De oudpapiercontainer staat 
er weer

Ver. van Dorpsbelang Parkeerplaats bij de brug

Zon 20 mrt. 09.30 u
Dienst door Ds. L. Westra 
Friese dienst

Kerkenraad v.d. Streekgem. Herv. Kerk Baard


