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achterop

Hopelijk zijn we rond 1 maart - als deze
Baarder Kat bij jullie in de bus valt - een
beetje verlost van alle grijzigheid, niet
alleen die van de Corona beperkingen
(inmiddels is duidelijk dat dàt de goede
kant op gaat), maar ook die van het
weer.
Gelukkig zijn er allerlei signalen die ons
blij maken: terwijl ik dit schrijf buitelen
de zwermen spreeuwen en allerlei ander
vliegends over elkaar heen tegen de nu
nog grijze lucht, een prachtige witte
reiger kijkt nieuwsgierig om zich heen
en gisteren zag ik twee verliefde futen in
innige omhelzing, aangestaard door een
paar parmantige kuifeendjes.
Volgens de Skille is het nog even
wachten en dan komt grutto Krum weer
terug uit Afrika.
We zijn ook al weer goed in training
geweest door de fantastisch
georganiseerde Trim Bingo, die ons
alle hoeken en gaten van ons smûke
doarpske heeft laten zien....en extra
leuk dat we zeker niet de enigen
waren. Wat een mooi initiatief van onze
activiteitencommissie die Baard weer via
vele media op de kaart heeft gezet.
En wat fijn dat de bloemetjes weer

letterlijk en figuurlijk kunnen worden
buiten gezet bij Café Baard en dat we
de zorgen voor ons natje en droogje
weer kunnen overlaten aan Herjan en
Bernadette.
Stamppotten gaan weer plaats maken
voor frisse salades en ooh....(kijk
even naar de leestip) het heerlijke
vooruitzicht om weer eens met een
ontspannen boek buiten van de zon te
genieten.....
Namens de redactie een fijn voorjaar
gewenst.

AT 
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De Baarder Kat - Jaargang 24 - nummer 1 - maart 2022

Wij van david nichols

Dit boek neemt je mee op drift, letter lijk en f iguurlijk
en weet je een keer of twee tot
tranen toe te beroeren".
Wel, ik heb niet veel méér nodig
om gelijk met lezen te beginnen
en ik zit ook meteen in het
verhaal; buiten is het grijzig en
nattig en er staat een stevige
wind (begin februari) en hoewel
ik het boek nog niet uit heb
(gelukkig), geef ik jullie toch
alvast deze leestip. Tenslotte
komen de "Maartse buien" er ook
nog aan.

Mijn zus heeft haar boekenkast
opgeruimd en zo kwam er kort
geleden een flinke tas met
boeken mijn kant op.
Een dik boek - gebonden en
met een vrolijke oranje omslag trekt direct mijn aandacht: "Wij"
(oorspronkelijke titel: "Us").
Op de voorkant staat de volgende
aanbeveling van Het Parool:
"Nicholls laat je haast
onafgebroken glimlachen, brengt
je regelmatig aan het schateren

4

Op de achterkant van het boek
lees je het volgende:
"Douglas Petersen wordt midden
in de nacht door zijn vrouw
Connie gewekt met het bericht
dat ze hem wil verlaten. Hun
zoon Albie gaat na de zomer het
huis uit om te studeren en zij
vindt dat het de hoogste tijd is
om te scheiden, nu de ouderlijke
taak erop zit. Douglas houdt van
zijn vrouw en het vooruitzicht van
een leven alleen jaagt hem angst
aan. Maar hij heeft nog een kans.
Er staat nog een familievakantie

gepland, een rondreis door Europa. Hij
besluit dat dit de trip van hun leven
moet worden: de vakantie die hen weer
nader tot elkaar zal brengen, waarin hij
het respect van zijn zoon en de liefde
van zijn vrouw terugwint. De hotels
zijn geboekt, de tickets gekocht, de
route uitgestippeld. Wat kan er nu in
hemelsnaam nog misgaan?"

'bekijk' je ook schilderijen in de musea
aldaar.....
Dit boek neemt je mee op drift, letterlijk
en figuurlijk.
Een heerlijke ontspannen leeservaring
met humor, tragedies, spanning en
emoties.

De Britse schrijver Jack Nicholls beschrijft
in dit boek op lichte en geestige wijze
een gezin, zoals er velen zijn. Het
proberen en falen... de goedbedoelde
uitspraken die in het water vallen, enfin
alles erop en eraan. Als lezer word je
meegezogen in alle 'missers' van de
liefdevolle vader en echtgenoot Douglas
en de reacties van zijn vrouw en zoon.
En dan is er ook nog een mooie kers op
de taart: als 'thuisblijver' reis je gewoon
op je eigen bank mee met Douglas,
Connie en Albie op hun 'Grand Tour' door
Europa en je bezoekt steden als Parijs,
Amsterdam, München, Venetië, Florence,
Sienna, Madrid en Barcelona.
Naast een heel grappig toeristisch
reisverslag - de observaties en de
gedachtengang van het personage
Douglas Petersen zijn weergaloos -

PS Wil je het ook graag lezen? Geef maar
even een seintje.

Anneke Tonnon 
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Nieuws van
de greidefÛgel

delijk weer ouders in school waren
op dat moment! Wat gezellig en
wat bracht dat weer een positieve
energie. Zeker nadat we de weken
ervoor als school behoorlijk waren
getroffen door Corona én buikgriep.
De klassen liepen behoorlijk leeg.
De teamleden wisselden elkaar
redelijk af qua ziekte en zo konden
we met wat kunst en vliegwerk de
groepen wel steeds bezetten.
Maar er was meer met dit thema.
Wellicht hebben jullie ons gehoord
op Omrop Fryslân toen we meedeDe schoolmarkt

Beste lezers van de Baarder Kat,
We zijn weer volop in actie na de
voorjaarsvakantie. Maar ook voor
de voorjaarsvakantie is er hard
gewerkt en kregen de kinderen hun
rapportfolio mee. Een rapport met
beoordelingen van de leerkracht
aangevuld met eigen werk waar de
kinderen trots op zijn. Daarnaast
nog een tekening over zichzelf,
foto’s van de verschillende thema’s
en een verslag van gesprekjes die
zijn gevoerd met de leerling. Een
nieuwe school, betekent een nieuw
rapport/ portfolio. We hebben het
6

rapportfolio zelf gemaakt en van
wat we horen is het enthousiast
ontvangen. De kinderen uit het
dorp laten het jullie vast met plezier een keertje zien.
Voor de voorjaarsvakantie hebben
we gewerkt over duurzaamheid.
Het thema ‘Van schroot naar schat’
was wat ons betreft zeer geslaagd.
De kinderen waren actief bezig met
afval, maakten er mooie nieuwe
producten van en hebben deze
verkocht op een rommelmarkt. Het
hoogtepunt van het thema was de
rommelmarkt, ook omdat er ein-

den aan de warme truiendag. Die
dag ging de verwarming wat lager
en deden we een dikkere trui aan.
De ochtend viel het ontzettend
mee, begin van de middag was het
toch wel even frisjes. We hebben
echter niemand horen klagen en
wat betreft de kinderen kon het

Proeven...

best vaker. Ook hebben we met
prikstokken de omgeving van Baard
opgeruimd. Het viel een aantal kinderen op dat het schoner was dan
de vorige keer. Toch
mooi om te horen.
Nu werken over het
menselijk lichaam;
Van mond tot kont.
We zijn het thema
gestart door met de
hele school proefjes
te doen waarbij één
van de zintuigen
centraal stond. Erg leuk en leerzaam. Deze week introduceren we
het thema. We maken de kinderen
nieuwsgierig en geven aan waar
je bij het thema aan kunt denken.
Daarna stellen ze onderzoeksvragen op en gaan op zoek naar de
antwoorden. Er worden vast weer
7
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Ruiken...

prachtige producten gemaakt door
de kinderen. En wie weet zijn ze
dit keer niet alleen voor ouders te
bewonderen, maar kunnen jullie als
dorp ook een kijkje nemen. Mocht
iemand uit het dorp leuke ideeën
hebben bij dit thema of mocht iemand iets over dit thema kunnen/
willen vertellen, laat het vooral weten. We willen graag de omgeving
bij ons onderwijs betrekken.
Naast al het leuke nieuws, toch ook
even een vervelend stukje tekst. Op
Facebook hebben sommige mensen
al kunnen lezen dat we regelmatig
te maken hebben met vernielingen.
We balen daar enorm van. Het is
lastig te achterhalen wie dit doen.
Als school hebben er geen moeite
mee dat er wel eens jongeren op
8
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het plein zitten, zolang de boel
maar heel blijft. We weten ook dat
er jeugd (uit Baard) is die wel op
het plein is, maar niet dingen vernielt. Des te vervelender (ook voor
diegene die het wel goed doen)
dat er ook jeugd is die wel vernielt,
hokjes openbreekt en rommel
achterlaat. We hebben de wijkagent
ingeschakeld en we zien ons toch
genoodzaakt om camera’s te plaatsen; niet leuk, blijkbaar wel nodig.
We hopen dat daar de vernielingen
mee worden voorkomen en dat het
zich niet verplaatst. Mocht het weer
gebeuren hopen we rechtstreeks
naar deze personen toe te kunnen
gaan om de schade te laten betalen
en zullen we aangifte doen. We
zijn als school niet gewend dat dit
gebeurt, gelukkig maar. Hopelijk behoort het door de maatregelen die
we nu nemen dan ook snel weer
tot de verleden tijd. Mocht iemand
toch nog wat opvallen, laat het ons
dan weten.
Uiteraard houden we ook graag
contact over de leuke dingen, want
die zijn er meer dan genoeg! Volg
ons op Facebook of kijk eens op de
website naar de nieuwsbrieven en
foto’s die daar staan.
Met vriendelijke groet,
Jetske Hettinga 

Nieuws van de huisartsenpraktijk
Gewoon een beetje
rekening met elkaar houden….
Toen ik in september ’21 mijn
bijdrage voor de Baarder Kat
inleverde had ik nog nooit van
de Omikron-variant gehoord.
Maar dat er een derde vaccinatie – een boosterprik- naar alle
waarschijnlijkheid nodig zou zijn
werd toen al verwacht. Toen de
Gezondheidsraad in september
een negatief advies over dit
boosteren gaf leek dit achteraf
niet zo handig: daardoor was
Nederland in één klap achterop
geraakt in de bestrijding van Covid-19 en volgde -helaas- alweer
een lockdown.
Men vreesde een tsunami aan
patiënten in de ziekenhuizen en
op de IC’s, omdat de Omikronvariant besmettelijker was dan
de vorige virussen. In de landen
om ons heen verzamelde men
gegevens over omikron: wat een
bof dat je er minder ziek door
werd! Maar wat een ellende
dat corona nu als een golf door
onze samenleving raasde. Wie
nog niet ziek geweest was werd
het nu: in onze praktijk komen

per dag 10, 20 berichten binnen
van positief geteste personen.
Ook door de strenge quarantaine regels komt de samenleving
vrijwel tot stilstand, omdat er
zoveel mensen uitvallen. Iedereen heeft nu wel met corona te
maken!
Het is nu midden februari 2022,
er is een persconferentie geweest met eindelijk goed nieuws:
de horeca mag open, sluitingstijden worden verruimd en eind
februari mogen de mondkapjes
af en wordt de 1,5 mtr maatregel
opgeheven. De voetbalstadions
mogen weer vol, grootschalige
evenementen kunnen weer, en in
de binnenstad van Leeuwarden
bespeurde ik vanochtend zowaar
een voorjaarsgevoel, ondanks
het stormachtige weer.
Er mag weer een hoop, maar
laten we hopen dat we met
elkaar verstandig zullen zijn en
niet gelijk alle omgangsvormen
overboord gooien! We hoeven
ons echter ook niet door angst
9

De Baarder Kat - Jaargang 24 - nummer 1 - maart 2022

te laten leiden. Gewoon een beetje
rekening met elkaar houden….
In onze praktijk is er weinig uitval
geweest door corona. We prijzen
ons hiermee gelukkig!
Omdat dokter de Wolff een eigen
praktijk krijgt in Sibrandaburen
zitten we even wat krap ‘in de
dokters’. We hopen snel weer het
team aan te kunnen vullen.
Dokter Ringnalda heeft samen met
Anita Bouma de Caspir- cursus
gevolgd, om personen met COPD
beter te kunnen begeleiden. Beiden
hebben de cursus met goed gevolg
beëindigd.
Jantsje de Beer en Monique Souverein hebben onlangs hun BHV weer
opgefrist.
Dokter Formsma houdt zich bezig
met de ouderenzorg, samen met
Janneke Hoekstra als POH en Anke
Zijlstra.
Tevens is de praktijk bezig met
innovatieve ontwikkelingen, die
de praktijk toegankelijker moeten
maken voor onze patiënten. Best
lastig toch, dat je de praktijk
overdag niet meer gemakkelijk
per telefoon kunt bereiken, deze
maatregel was nodig om iedereen
zijn werk goed te kunnen laten
doen.
10
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Via internet of een telefoonbandje
kunt u toch in contact komen met
onze medewerkers.
Hierbij de info betreffende deze
“patiënten omgeving”.
Via de website www.
huisartswinsum.nl kunt u zich
aanmelden voor de patiënten
omgeving.
Hierin kan de patiënt:
∏ Chronische medicatie herhalen
dit werkt nu al
∏ Online afspraak maken met de
huisarts
dit werkt nu al
∏ E-consult stellen: betreft een niet
urgente vraag. Kies een naam van
de huisarts en stuur een bericht.
Binnen 3 werkdagen ontvangt de
patiënt een reactie.
dit werkt nu al
∏ Patiëntendossier: inzage in onderdelen van het patiëntendossier
zoals lab-uitslagen, overzicht episodes en beleid van de huisarts.
dit werkt nu al, al krijgen we
nog wel een paar gekke meldingen die we aan het onderzoeken
zijn.
∏ Beeldbellen: is in ontwikkeling:
dat is geen fysieke afspraak. Er
wordt nu getest en onderzocht
voor welke functies dit een mogelijkheid is.

π
π

π

Hoe aan te melden voor de
patiënten omgeving:
1) Registreer via de website/account
aanmaken https://portaalhuisartswinsum.uwzorgonline.nl/
inloggen-en-registratie/app/
2) De patiënt ontvangt een
mail met verzoek een
toestemmingsformulier te
ondertekenen.
3) Pas na het ontvangen van het
ondertekende formulier wordt
het dossier gekoppeld aan de
patiënt omgeving.
4) Inlog patiënt omgeving is
mogelijk via de website of via de
app “uw zorgonline”
Niet alles werkt nog naar behoren,
maar wat ‘nu al werkt’ kunt u zeker
gebruiken.
Aukje Bergwerff- de Boer 

π
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Tartiflette

een lekker vullend gerecht
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Terug van wintersport en maar gauw in
de pen kruipen, dacht ik. De sneeuw
achter ons latend de lente tegenmoet,
maar met nog wel fijne koude
nachten…dus het kan nog net, dit
vullende gerecht. Wekelijks maakte ik
het in Frankrijk voor gasten en het was
altijd een groot succes. Officieel komt
het uit de Savoie, maar de originele
kaas voor Tartiflette is in de winter ook
hier te krijgen. Het wordt gemaakt met
Reblochon, maar ik trof kant en klare
Tartiflette kaas aan bij de Lidl, een
prima alternatief. Aangezien we met
een groot gezelschap in de sneeuw
waren was de keus dus al snel op dit
gerecht gevallen. Leuke bijkomstigheid
was het oude fornuis, dat eerst moest
worden opgestookt met hout voordat
je met koken kon beginnen. Het is een
hoofdmaaltijd die verder weinig nodig
heeft behalve een frisse salade en een
goed gezelschap…

Scheut witte wijn (optioneel)
Reblochon 1 hele of 1 Tartiflette kaas

Nodig voor ongeveer 6 personen:
1,5 kg vastkokende aardappelen in
plakjes
1 grote ui in stukjes
3 tenen knoflook fijngesneden
250 gr spekreepjes
Tijm
Zout/peper
nootmuskaat
150 ml slagroom

En daarna…uitbuiken en op naar de
lente!

Verwarm de oven voor op 200 graden.
Kook de aardappelen van tevoren
maar zorg er wel voor dat je ze niet
helemaal gaar kookt. Bak de spekjes
in hun eigen vet gaar maar niet door
en door anders worden ze te hard.
Voeg vervolgens de ui, de tijm en de
knoflook toe en blus af met een flinke
scheut witte wijn. Als het gaar is voeg
ik de room toe en nootmuskaat. Proef
of er nog zout bij moet en draai er
veel verse peper bij. Dan roer je de
aardappelen er voorzichtig door en
stort je het geheel in een ovenschaal.
Tot slot snijd je de kaas dwars
doormidden en verdeel je de kaas
met korst naar boven over de schaal.
Zet het gerecht in de oven tot de
kaas gesmolten is en een mooi bruin
kleurtje heeft.

Esther 
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Nieuws van de activiteitencommissie

Trimbingo groot succes
Na het enorme succes van Ganzenbaard (we hebben nog een aantal
exemplaren te koop voor ¤ 5,00),
gaan we verder met het grote succes
van de (trim)bingo. Een uniek spel
voor in Nederland. Ook hier was grote
media-aandacht voor, we haalden zelfs
het NOS journaal. Baard staat dus
weer op de kaart. Hierbij willen wij
nogmaals Sander Hageman Personal
Training bedanken voor het aanleveren
van de leuke bewegingsoefeningen
voor op de bingostations borden.

Zoals we al vermeld hadden was het
niet verplicht om de oefeningen te
doen. Laten we eerlijk zijn een rondje
baard is ook al bewegen, op wat voor
manier je het ook doet. Al doe je 10
dagen over 1 bingo kaartje, met deze
bingo is er veel mogelijk.
Het was gewoon ouderwets gezellig in
Baard. Er waren mensen fanatiek aan
het bingospelen en fanatiek aan het
bewegen. Zelfs werd er nacht bingo
gespeeld. Ook de school was van de
partij. Er zijn in ieder geval vele prijzen
en nieuwe bingokaartjes gewonnen. En
zoals we van veel spelers hebben gehoord was het erg leuk, en zeker voor
herhaling vatbaar. Misschien doen wij

14

het nog een keer voor de zomerstop.
In welke vorm dan ook, dat is dan nog
een verrassing.
Maar eerst is het tijd voor de Paashaas. De Paashaas heeft met ons
gebeld en komt tweede paasdag 18
april weer naar Baard. Alle kinderen
uit Baard van 1 t/m 12 jaar mogen en
kunnen zich alvast opgeven.
Via activiteitencommissie@baard.info
graag naam, adres en leeftijd vermelden bij opgave. Dus papa’s en mama’s

houdt tweede paasdag vrij want het
wordt weer paaseieren zoeken.

mailadres: activiteitencommissie@
baard.info

Ook zijn wij alweer volop bezig met
nieuwe ideeën aan het uitwerken,
voor nieuwe activiteiten die wij
kunnen doen voor en na de zomerstop. Natuurlijk zijn we ook de vaste
activiteiten aan het inplannen.

De activiteitencommissie 

We houden jullie op de hoogte!
Hebben jullie ook nog leuke ideeën
voor activiteiten, wij horen het
graag! Je kan je ideeën altijd mailen
naar ons
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in gesprek met nieuwe baarders

Vasthi en Wout

Hoe kom je in hemelsnaam in Baard
terecht, als je bijna je hele leven in
Amsterdam hebt gewoond..? Ik maak
kennis met de nieuwe bewoners van
It Skoalmastershûs.
Even voorstellen
Ik ben Vasthi Paulus. Dat is een
bijbels Hebreeuwse naam uit het
boek Esther uit het oude testament.
Ze was koningin en haar man wilde
dat ze voor zijn dronken manschappen ging dansen op tafel, maar dat
weigerde ze als “ongehoorzame”
vrouw. Ik ben in 1960 geboren in
Nieuw Guinea. In dat jaar gingen
we naar Nederland in verband met
de Indonesië kwestie. Heb altijd als
manager gewerkt bij KLM en ben in
verschillende functies doorgegroeid.

te vertrekken. Door de gedwongen
coronarust merk je pas hoe jachtig
het leven daar eigenlijk is; altijd
maar bezig zijn.

V: verder lees en kook ik graag.
W: waar ik me op ga verheugen is,
als het weer wat beter wordt, hier
lekker rond te fietsen.

En dan nu Baard…
We waren reeds geruime tijd aan het
kijken naar huizen in Friesland. Het
zeilen bracht ons hier al.

Willen inzetten voor
V: In mijn werk heb ik veel aan
coaching gedaan. Ik ben voor geven
en gaan voor elkaar. Als er iemand
ziek is, of er komen nieuwe buren;
schenk aandacht! Het organiseren
van een leuk samenzijn en elkaar
leren kennen, dat is toch leuk!
Helaas zijn door corona onze contacten nog beperkt tot slechts buurman Albert. In de tijd van de koop
maakten we kennis met Bernadette
en Herjan. Die maakten gelijk een
fles bubbels voor ons open. Hartverwarmend, net als de vele welkomstkaartjes.

Ik ben Wout Koot en geboren in
1956. Werk voor mezelf bij de ICT en
maak software op maat voor kleine
bedrijfjes. Dat doe ik vanuit huis.

W: Vanaf mijn 17de tot denk ik mijn
26ste heb ik hier gezeild. Dat begon
met het huren van een BM ertje in
Grou bij Wester.
Toen ik zo’n 35 jaar geleden zelfstandig ging werken kreeg ik contacten in automatisering in Friesland en
heb zodoende een goede klantenkring opgebouwd. In het begin een
keer of 5, 6 per maand de klanten
persoonlijk ontmoeten, maar helaas
door de nood geboren steeds meer
digitaal. Alhoewel ik denk dat ze
hier iets meer genuanceerder omgaan met het wel en niet mogen.

V: Omdat het zo slecht ging vanwege
corona kon ik kiezen voor en gunstige vertrekregeling. Toen zei ik tegen
Wout: ”Het is nu de tijd om iets te
ondernemen.” Want we hadden na
dik 40 jaar Amsterdam al plannen

Hobby’s
Voor ons beiden is dat zeilen. Altijd
huren, want koop een boot, werk je
dood! Voor de pandemie huurden
we elk jaar twee weken een boot in
de Caribbean.

Van Vasthi en Wout gaan we nog
een hoop plezier beleven in Baard!
Aart 
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zondag 6 maart en zondag 3 april: texwurk

Bijenkunst

Elke eerste zondag van de maand opent
Truus Huijbregts uit Baard haar atelier voor
een expositie van textiele kunsten. Op
zondag 6 maart en zondag 3 april is er werk
te zien van Marleen van Venrooij, Yvon Velthuijsen, Esther Spielmann en van Truus zelf.
Heel bijzonder is het werk van Esther
Spielmann, zij maakt haar kunst in samenwerking met een bijenvolk. Esther maakt
van vilt een basis die zij vervolgens in een
bijenkast plaatst.
Esther: "Samen met mijn honingbijen werk
ik de laatste jaren aan de Apis artifex serie.
De bijen bepalen grotendeels het resultaat
van mijn vilt. Ze bouwen honingraat in de
openingen en schilderen met hun propolis
op het vilten canvas. Het werken met de
bijen is seizoensgebonden. Pas als ze in het
voorjaar voldoende zijn aangesterkt van de
barre wintermaanden, plaats ik mijn vilt in
de bijenkasten. Het aantal werken is hierdoor gelimiteerd qua aantal en omvang. Het
resultaat is bijzonder, ingetogen en van een
aardse schoonheid vol verrassende details."
We raden iedereen aan om dit bijzonder
werk van dichtbij te komen bekijken op
TexWurk. 

TexWurk - Expositie van textiele kunsten
Atelier Truus Huijbregts, Tongerwei 4, 8834 XC Baard
Elke eerste zondag van de maand, 12.00 – 17.00 u, met op 6 maart en 3 april de in dit artikel
genoemde exposanten. Meer info op TexWurk.nl
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vereniging dorpsbelang baard

Jaarverslag 2020-2021
Nog een jaar voorbij waar, door Covid-19, de
nodige activiteiten niet door konden gaan.
Zo kon onder andere de algemene ledenvergadering in november 2020 helaas niet
plaatsvinden op de bovenzaal. Het bestuur
heeft er daarom toen voor gekozen om alle
stukken via e-mail (en een aantal fysiek) naar
de leden te sturen. Ook de tussenbijeenkomst
in mei 2021 kon helaas niet doorgaan, evenals
NL Doet, de AED cursus en een volwaardige
Merke. De trainingen, competitie en wedstrijden van de kaatsvereniging konden gelukkig
wel doorgaan. Ook de activiteitencommissie is sinds september
weer begonnen met het organiseren van diverse activiteiten.
Het bestuur van Dorpsbelang
heeft tot de zomervakantie online
vergaderd, maar gelukkig konden
we vanaf september weer fysiek
vergaderen, op de bovenzaal, maar wel op 1,5
meter afstand.
Gelukkig hadden we aan het begin van 2021
een mooie winterperiode met eerst een pak
sneeuw en daarna ijs. Je kon merken dat de
meeste mensen hier wel aan toe waren. De
ijsbaan was weer open en alhoewel het ijs op
de vaart niet van heel goede kwaliteit was,
mocht dat de pret niet drukken. Menigeen
heeft zich op het ijs gewaagd, was het niet
schaatsend dan wel lopend.
Op 21 mei hebben we, onder het genot van

een drankje en muziek, afscheid genomen
van Cobus, Aggie en Boyd. Dorpsbelang heeft
hen bedankt voor de 5 jaren dat zij het café
en dorpshuis hebben gerund. Op 11 juni hebben Herjan en Bernadette de deuren van het
café en dorpshuis weer geopend.
Begin juni is de nieuwe Dekema Brêge in
gebruik genomen. Er is nog geen officiële opening geweest. Maar wat is het mooi
geworden! Over de afstandsbediening vanuit
het Swettehûs zijn we het nog niet helemaal
eens. Maar dat dit er gaat komen, staat al wel
vast. Er is gelegenheid geweest
voor direct aanwonenden en
bestuursleden van Dorpsbelang
Baard om in het Swettehûs een
kijkje te nemen om te zien hoe
een brug op afstandsbediening
precies in zijn werk gaat. Inmiddels is er ook een ontwerpsessie
geweest met de Provincie, dit over de wijze
waarop aanpassingen aan en rondom de brug
voor afstandsbediening in de omgeving ingepast kunnen worden.
Op 3 juli organiseerde de merkecommissie
een “Kleintje Merke”. Het was die dag prachtig weer en wat hebben we met elkaar genoten. Alle activiteiten waren op de Kamp. Het
begon ’s ochtends met de kinderspelletjes,
daarna het kinderkaatsen, gevolgd door het
kaatsen voor de volwassenen of een fietspuzzeltocht. Ook was er voor de kinderen weer

Gelukkig
hadden we aan
het begin van
2021 een mooie
winterperiode
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vervolg jaarverslag dorpsbelang
een grote stormbaan opgezet. Na het eten was
het tijd voor het traditionele ‘petjeballen’. En
wat een opkomst deze keer. Hierdoor duurde
het wel vrij lang, maar het was zeer geslaagd.
De aankoop van de Kamp door Stichting Welzijn Baard is succesvol afgerond. De Gemeente
heeft de grond onder het kaatshokje gekocht
van de kerk. Regioskoalle De Greidefûgel is
sinds het nieuwe schooljaar een feit. Grieneko heeft plannen gemaakt voor een pilot
Lyts Wenjen in Baard. Dit initiatief is bedoeld
om voor zogenoemde ‘empty
nesters’, kleine huishoudens en
starters kleinere duurzame en
betaalbare woningen te realiseren. Zij hebben als locatie het
veldje tegenover het café, achter
de parkeerplekken, in gedachten.
De Gemeente heeft aangegeven dat het op
deze locatie waarschijnlijk niet te realiseren
is om stedenbouwkundige redenen, zoals het
dorpsaanzicht en de plek van het dorp ten opzichte van de Bolswardervaart. De Gemeente
heeft inmiddels een stedenbouwkundige laten
uitzoeken welke plekken in Baard geschikter
zijn voor huizenbouw. Hier hebben wij echter
nog geen bericht van ontvangen. Wanneer
hier meer over bekend is, zullen wij iedereen
informeren.
Dorpsbelang is dit jaar druk bezig geweest
met een ontwerp voor de verkeersknelpunten in Baard. Samen met de gemeente en de
direct aanwonenden hebben we gesprekken
gevoerd en ideeën uitgewisseld omtrent verkeers-remmende maatregelen. Op de Fâlden-

serwei en op de Tongerwei, bij de afslag naar
de Menistefjouwere, heeft de gemeente een
aantal maatregelen bedacht. In de Baarder Kat
van juni heeft een ontwerp gestaan. Op dit
ontwerp zijn nog een aantal kleine aanpassingen gedaan. Het is de bedoeling dat deze
maatregelen eind dit jaar nog gerealiseerd
gaan worden.
Op 4 september heeft PuurBaard de ‘Lyts ielrikjen en sneupersmerk’ georganiseerd op de
Kamp. Het was mooi weer en lekker druk. De
Rienster Rikkers waren dit jaar van
de partij en waren om 15.30 uur
al uitverkocht. Volgend jaar hoopt
PuurBaard weer het Kampioenschap Palingroken met Zomerfair
en viswedstrijd te kunnen organiseren.
Op zaterdag 25 september werd de jaarlijkse
appel- en perenplukdag georganiseerd. Het
was mooi weer die dag en de opbrengst viel
uiteindelijk niet tegen. Van tevoren hadden
we al even geïnventariseerd en toen bleek er
niet veel fruit aan de bomen te hangen. Toch
hadden we uiteindelijk nog een opbrengst van
159 pakken van 1,5 liter.
Op zaterdag 25 september is de Doarpskeamer
Mantgum officieel geopend door de wethouder. 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. De
Doarpskeamer in de Wjukken in Mantgum is
een ontmoetingsplaats voor alle dorpsgenoten
van de dorpen van Nij Baarderadiel. Je kunt

Grieneko maakte
plannen voor
Lyts Wenjen
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hier terecht voor hulpvragen, ontmoeting,
activiteiten en gezelligheid.
De Gemeente is bezig om het beleid omtrent de inzameling van oud papier tegen
het licht te houden, omdat de prijs van oud
papier is gezakt. Om gezamenlijk tot de beste
oplossing te komen, is aan alle betrokken
verenigingen gevraagd om mee te denken.
De respons hierop was overweldigend. Er zijn
inmiddels gesprekken geweest en tijdens
deze gesprekken is gesproken over mogelijke
alternatieve werkzaamheden, die
in plaats van het inzamelen van
papier zouden kunnen komen.
Uiteindelijk was de conclusie
dat het opruimen van zwerfafval
het meest kansrijke alternatief
is. Het uitwerken hiervan blijkt
echter een bijzonder complex proces. Zowel
qua uitvoering als qua financiële haalbaarheid
zijn er op dit moment nog onzekerheden.
Het is dus nog niet duidelijk of de Gemeente
het opruimen van zwerfafval als alternatieve
werkzaamheid kan aanbieden. Het inzamelen
van het oud papier op de huidige wijze, met
de huidige vergoeding, gaat in ieder geval nog
door tot 1 januari 2023.
De Marrekrite en de Provincie staan positief
tegenover het plaatsen van een grote steiger
ter hoogte van het bankje aan de vaart
richting Easterlittens. Wij zijn nu bezig om
de helft van de kosten middels subsidies bij
elkaar te krijgen. De Marrekrite staat voor de
andere helft en regelt verder ook alles, zoals
onder andere de vergunningen. Ook het on-

derhoud van de steiger zal dan voor rekening
van De Marrekrite zijn.
Er was afgelopen jaar heel veel beweging op
de huizenmarkt, zo ook in Baard: Edze en
Margje van der Molen zijn na 61 jaar in Baard
te hebben gewoond, verhuisd naar een aanleunwoning in Wommels. De nieuwe bewoonster van de Mounewei 5 is Fredau Metselaar.
Mevrouw Panhuis is, na een nare val in
november vorig jaar, voor revalidatie naar Nij
Dekema in Weidum gegaan. Na het overlijden
van haar man kon zij echter niet
terug “naar huis”. Zij woont nu
permanent in Nij Dekema. De nieuwe bewoners van de Dekemawei 2
zijn Roald de Smet en Ellis Zeilstra.
Cobus en Aggie zijn verhuisd naar
Bolsward. De nieuwe bewoners
van de Mounewei 6 en tevens de nieuwe uitbaters van het café en dorpshuis zijn Herjan
van Nes en Bernadette Koopmans.
Lisette en haar zoon Ties zijn vooreerst naar
Leons verhuisd om later in Leeuwarden te
gaan wonen. Jeroen, Esther, Bas en Job zijn
van de Harmen Sytstrawei naar de Tongerwei
3 verhuisd. Nieuwe bewoners van de Harmen
Sytstrawei 19 zijn Amarins en Remko. Aan
de Menistefjouwere zijn Edwin de Lang en
Petra Dijkstra verhuisd naar Leeuwarden. Op
nummer 1 zijn Henk te Biesebeek en Christel
Pieper de nieuwe bewoners. Op de Fâldenserwei 2 is, na een tijd verbouwen, Thomas
Bouwman komen wonen. Op de Dekemawei 4
is vertrokken Feite Klijnstra; hier woont Taco
van Wieren nu. Sinds afgelopen zomer zijn

Veel beweging
op de
huizenmarkt
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vervolg jaarverslag
Oep Elbers en Anke Söhne verhuisd
van Easterlittens naar de Gele Buorren 3. Kees Koenen en Ingrid Fischer
zijn op 10 november jongstleden verhuisd naar Leeuwarden. De nieuwe
bewoners van de Dekemawei 1 zijn
bij ons nog niet bekend.
Helaas zijn er ook een aantal
inwoners van Baard afgelopen jaar
overleden. De heer Panhuis is begin
januari overleden in Nij Dekema Weidum. De heer Marjew is begin maart
overleden in Baard en mevrouw
Marjew begin mei in Purmerend.
De jongste inwoners van Baard zijn
Dex, geboren op 27 oktober, zoon
van Gilbert en Nynke Valk en Daan
Hempenius, geboren op 5 februari,
zoon van Hylke en Nynke Hempenius.
Met de wens dat iedereen gezond
blijft en dat volgend jaar een jaar
wordt waar alle activiteiten in ons
dorp weer door kunnen gaan, sluit ik
dit jaarverslag.
November 2021,
Yne Binnema Secretaris Dorpsbelang
Baard 
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nieuws

den het stuk grond.

van dorpsbelang

Naar aanleiding van de digitale Algemene Ledenvergadering van 25 januari 2022 kreeg het bestuur van
Dorpsbelang de volgende vragen:
Vraag 1: Nu het project tiny houses niet door
gaat op het veld achter de parkeerplek heb ik
een vraag over de mogelijkheid van een andere
bestemming. Wat ik, als hondenbezitter echt mis,
is een plek waar de dorpshonden gezamenlijk
op een veilige manier kunnen spelen met elkaar.
Het zou de acceptatie tussen de honden een stuk
bevorderen als ze normaal kunnen kennismaken
en kunnen spelen met elkaar. Dit kan niet op het
fietspad of langs een weg waar veel auto's rijden.
Dat veld is hiervoor een mooie plek. Het is omheind met sloten, als de doorgang afgesloten zou
worden, kunnen de honden veilig spelen, zonder
plotseling een fietser, jogger, auto of vrachtwagen

Vraag 2: Het woningplan voor Baard:
Hoe en wanneer gaat Dorpsbelang actie
ondernemen om de bewoners te polsen
over de 2 door gemeente en provincie
aangegeven locaties. Gemeente Leeuwarden ziet mogelijkheden cq er is behoefte
aan ongeveer 500 woningen in de dorpen
binnen de gemeente. Ook Baard wordt
daarin genoemd. Steeds gaat het dan wel
om eigen cq dorpsinitiatieven.

tegen te komen. We betalen, net als in de
stad Leeuwarden, hondenbelasting. Dus
ik vraag mij af wat gemeente hierin wat
kan doen?
Antwoord Dorpsbelang:
Wat wij alvast willen meegeven is dat dit
stuk grond eigendom is van de kerk en dat
deze locatie voor de bouw van tiny houses
nog niet van de baan is. In het jaarverslag
staat ook beschreven dat de Gemeente
heeft aangegeven dat het op deze locatie
waarschijnlijk niet te realiseren is. Wij hebben jouw vraag in de bestuursvergadering
besproken en mocht deze locatie toch niet
worden gekozen voor woningbouw, dan
zullen wij jouw voorstel doorspelen naar de
groencommissie; zij beheren en onderhou-

Antwoord Dorpsbelang:
Het bestuur van Dorpsbelang vindt het belangrijk om een fysieke bijeenkomst op de
bovenzaal te organiseren voor alle inwoners
van Baard om mee te kunnen praten over
woningbouw in ons dorp. Omdat dit nu nog
niet mogelijk is door Covid-19, is het de bedoeling om alle Baarders eerst schriftelijk te
informeren onder andere over de 5 locaties
(niet 2) en wat een CPO precies inhoudt.
Bedoeling is om dit in februari/maart klaar
te hebben. Hierna hopen wij op de mogelijkheid om elkaar weer in wat groten getale te
kunnen treffen.

Raden van het gewicht
van het oud papier
Denk jij te weten hoeveel kilo oud papier
wij vorige jaar hebben ingezameld in
Baard? Geef dit dan door via secr.dorpsbelangbaard@gmail.com of schriftelijk bij
de secretaris (Fâldenserwei 12). Je kunt
je antwoord doorgeven tot en met donderdag 31 maart 2022. Voor de winnaar is
er een lekkere taart beschikbaar.
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nog meer nieuws
van dorpsbelang

HartslagNu app

Dorpsbelang Baard is van plan om
dit jaar weer een AED cursus te
organiseren. Wij hopen dat dit in
juni weer mogelijk is. Wil jij hier
aan mee doen? Geef je dan zo snel
mogelijk op via secr.dorpsbelangbaard@gmail.com of schriftelijk bij
de secretaris (Fâldenserwei 12). Aan
deze cursus zijn kosten verbonden;
het exacte bedrag is nu nog niet
bekend.
Sta jij op de Kaart van Baard met
een ª voor je naam, dan is het belangrijk om de Mijn HartslagNu app
op je telefoon te plaatsen.
HartslagNu is het landelijk oproepsysteem voor reanimatie. Belt
iemand 112 met het vermoeden
van een hartstilstand, dan roept het
systeem automatisch burgerhulpver24

leners op in de buurt van het slachtoffer. Zij krijgen de opdracht om te
reanimeren of de dichtstbijzijnde
AED op te halen die is aangemeld bij
het systeem. Zo krijgt het slachtoffer
snel de juiste hulp terwijl de ambulance onderweg is.
Hoe werkt de alarmering van HartslagNu?
Bij een hartstilstand bij jou in de
buurt, ontvang je per sms, app of
telefoon een oproep van HartslagNu.
In deze oproep staat de vraag om
direct naar het reanimatieadres te
gaan of de dichtstbijzijnde AED op
te halen. Het is belangrijk dat je laat
weten of je gaat of niet. Zo weet het
systeem hoeveel burgerhulpverleners ter plaatse gaan.
Jouw alarmeringsvoorkeur geef je
aan in je HartslagNu-account bij Mijn

profiel > Beschikbaarheid.
Oproep via app
Met de Mijn HartslagNu app alarmeren wij
je op basis van je woon- en werkadres. Je
geeft je woon- en werkadres op in je HartslagNu-account. Daarnaast kun je oproepen
ontvangen op basis van je gps-positie. Dus
de plek waar je op dat moment bent. Reageer via de app met de knop ‘accepteren’
of ‘weigeren. Kies je voor ‘accepteren’ dan
krijg je meer informatie over het reanimatieadres en de route er naartoe.
Oproep via sms
Als je de app niet hebt geïnstalleerd, kun
je er voor kiezen om oproepen via sms te
ontvangen. Je krijgt dan een sms als in de
buurt van jouw woon- of werkadres een
melding van een hartstilstand is. Bij een
sms-oproep zien we elke reactie (elk teken)
als acceptatie van de oproep. Ga je niet, dan
hoef je niet te reageren.
Oproep via telefoon
We kunnen je ook per telefoon alarmeren.
Je krijgt dan een automatische telefonische
oproep waarbij je tevens een sms-bericht
ontvangt met het adres van de reanimatie.
Met de Mijn HartslagNu app kun je reanimatie oproepen ontvangen. Standaard
alarmeren wij je via de app op basis van je
ingevoerde woon- en werkadres.
Download de app
De Mijn HartslagNu app is de nieuwe app
van HartslagNu. Deze app kun je nu down-

loaden:
• App store voor iPhone
• Google Play store voor Android
De app is beschikbaar vanaf Android 9.
Voordelen van de nieuwe Mijn HartslagNu
app
De Mijn HartslagNu app vervangt de oude
HartslagNu app. Lees hier de voordelen van
de nieuwe app.
Stabielere alarmering
Met de nieuwe app hebben we een stabielere alarmering. Dit komt door het volgende:
• De app alarmeert je standaard op basis
van je woon- en werkadres waardoor het
niet nodig is om de app op de achtergrond
actief te houden.
• Ook als de app niet actief is, ontvang je
dus een alarmering.
• De oude app alarmeerde je alleen op
basis van je gps-locatie. Deze manier van
alarmeren bleek niet altijd even betrouwbaar, omdat Google en Apple de app na 24
uur automatisch afsloten. Hierdoor kon je
alarmoproepen missen.
• Mensen die de oude app niet geïnstalleerd
hadden, werden via sms gealarmeerd op
basis van hun woon- en werkadres. Via de
nieuwe app alarmeren we ook op woonen werkadres en is de alarmering sneller
dan bij sms. Ook valt de oproep meer op
door het aanzetten van de instelling kritieke meldingen.
Opvallend geluid alarmoproep
Het geluid van een alarmoproep in de app
25
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is onderscheidend ten opzichte van
het geluid van een sms-bericht,
waardoor het meer opvalt. Ook kun
je in de app direct reageren, het reanimatieadres zien en er met Google
Maps naartoe navigeren.
Kritieke meldingen: door niet-storen
of stilmodus
Je kunt kritieke meldingen aanzetten
waardoor meldingen altijd met een
geluid of een tril binnenkomen, ook
als je telefoon in de niet-storen- of
stilmodus staat. Hierdoor merk
je een alarmoproep beter op. Dit
is wel afhankelijk van bepaalde
instellingen.
Zelf controle over volgen locatie
via gps
Ben je onderweg en even niet op
je woon- of werkadres? Dan kun je
tijdelijk je gps-locatie met ons delen
via de app. Dit kun je voor maximaal
24 uur doen. Als de tijd is verstreken, ontvang je een pushmelding
om het opnieuw in te stellen. Zo
weet je altijd dat jouw gps-tracking
nog actief is. Als we jouw locatie
volgen, zie je dat aan het pijltje
bovenin de statusbalk van je mobiel.
Het zelf instellen van gps-tracking
voldoet beter aan de steeds strenger
wordende AVG-regels en sluit aan
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Nieuws
van het eetcafé

bij andere apps die gps-tracking
aanbieden.
Vragenlijst invullen via de app
Een nieuw onderdeel is dat je in de
app de vragenlijst kunt invullen en
oude vragenlijsten kunt bekijken.
Deze vragenlijst ontvang je van ons
na iedere reanimatiemelding.
HartslagNu alarmeert je met
telefoonnummer
097 00515 9109
Meer weten en tips
Kijk op hartslagnu.nl

Vanuit het eetcafé zijn er natuurlijk ook
nieuwtjes!!
We hebben een fantastisch mooie reis
gemaakt en zijn weer opgeladen om het
werk in ons eetcafé op te pakken! Voor
ons waren de begroetingen en spontane
ontmoetingen na onze vakantie met meerdere Baarders hartverwarmend. Wat wonen
we toch in een mooi dorp!
Het eetcafé starten we rustig op, iedereen
kan weer komen genieten van een goede
bak koffie/thee met huisgemaakt gebak,
lunch, borrel of diner. Heb jij de Baarder
Boarre al geprobeerd? Hij is d'r weer. Ook
hebben we nu een mooie cadeaubon. Een
smakelijke weggever!!!
Onze snackbar is weer geopend voor afhaal van 17.00 tot 19.00. Wil je iets bestellen?? Graag even bellen met 0517 851062.
We overleggen graag wanneer we het klaar
kunnen hebben.
Dit jaar willen we graag plate-afhaal intro-

duceren. We bieden wisselende eenvoudige gerechten aan die je thuis op kan
smikkelen. Lekker niet zelf koken maar
een goede maaltijd voor een vriendelijke
prijs? Hou het bord buiten het eetcafé in
de gaten!!!
Het is 8 mei Moederdag. Wil jij je moeder,
mem of ma verassen met een heerlijk
ontbijtje??? Deze kan je bij ons bestellen.
Samen maken we er een feestje van. Wip
even langs of bel. Tot vrijdag 6 mei kan je
bestellen. Ennnnn, we bezorgen in Baard.
Dit is nog niet alles. ‘savonds kan je bij
ons eten en de zintuigen van je moeder,
mem of schoonmoeke verwennen met een
heerlijk diner verzorgd door Herjan ondersteund door onze eigen Baarder Tsjeerd
Nauta op de piano. Wil je reserveren??
0517-851062 of wip even aan!!
Tot ziens,
Herjan & Bernadette 
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in gesprek met

Joke van der Velden

12 Januari brengt ze me naar de garage waar mijn
nieuwe auto klaarstaat, nadat ik de vorige total loss
gereden heb. Onderweg vraagt ze of ik er iets voor voel
middels een interview op een andere manier aandacht
te vragen voor de paaskalender en de gedachte
erachter. Ben verrast, maar zeg dat me dat heel leuk
lijkt. Echter wel vanuit mijn insteek en visie.
Het intro krijg ik in de schoot geworpen; toeval bestaat niet… Het is
maandag 14 februari, Valentijnsdag. Ik
loop met de honden het derde rondje
rondom 17.00 uur en Fredau keert terug van haar werk. We spreken elkaar
op de brug en verwonderen ons nog
maar weer eens over de overweldigende wolkenpracht in de ondergaande
zon. “God bestaat daar”, zegt ze. “God
bestaat overal waar je het wilt zien” is
mijn repliek vervolgens en je mag hem
elke naam geven waarin je gelooft. “
AllerJezus’t mooi”, besluit ze.
Al sinds jaren krijg ik de paaskalender
van Joke en doe wat me opgedragen
wordt; elke dag een bladzijde als voedsel voor de geest. Verwonder me over
de diversiteit, diepzinnigheid, ontroering, kwinkslagen en daar waar ik het
totaal niet mee eens ben, ondersteund
door prachtige fotografie. Maar is dat
niet alles wat het leven inhoudt..?
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The making off
"Yes! Dat is elke keer weer een feest.
Ik begin na pasen alweer met de
volgende kalender. Passend bij wat ik
zie op mijn weg. Fotografeer, verzamel
tekstjes, zoek op internet. Kortom ik
verzamel, ik verzamel. Heb gelukkig
veel vrienden die met me meedenken
en aanleveren. In de zomer maak ik
de 40 dagen kalender, die overigens 47
dagen heeft. En dan gaat hij naar de
drukker."

Eigen initiatief?
"Ja, ik doe het helemaal alleen, al 35
jaar. De rooms katholieken hadden
altijd al een tijd van bezinning na het
uitbundige vieren van carnaval. Het
leek mij ook leuk binnen de protestantse gedachte aandacht te vragen
voor dat idee. Dat je bewuster bent
van hoe je leeft en wat je eet. Eerst
alles zelf stencilen voor mijn gemeente
in Metslawier. Langzamerhand kreeg
de landelijk protestantse kerk ook
belangstelling maar tot samenwerking
is het niet gekomen. Toen ben ik maar
alleen verder gegaan. In 2003, ik was
predikant in Amsterdam, zeiden ze: “Je
moet een uitgever zoeken.” Dat werd
eerst de drukkerij Ratio. Nu VVP, beweging voor eigentijds geloven."

aan de maaltijd. Dat soort dingen zit ook in
het katholicisme en protestantisme. Vasten
heeft altijd dat doel; niet alleen naar jezelf,
maar ook naar die ander toe open staan. Oh
ja, de recepten zijn vegetarisch en binnen
mijn beperkte kookkunst. Dus kan iedereen
het!"
Verspreiding
"De oplage bedraagt nu 4500, voor het merendeel verspreid door kerkenraden. Het loopt
momenteel al als een trein."
Beoogde doel
"Ik vind het fijn om niet alleen via de kalender, maar ook via de kerk mijn hele manier
van leven te benadrukken. Dat je laat zien
hoe simpel het kan zijn om over dingen na te
denken. Voor mensen die geloven en dat belangrijk vinden kan de kalender voorbereiding
en aanloop zijn naar pasen. Maar je kunt hem
op elk moment van het jaar lezen. Openstellen
voor de wereld, de zin van het leven, maar
bovenal andere mensen. Dat laatste is het
voornaamste doel."
Waarom recepten
"De veertig dagen na aswoensdag vragen
volgens de katholieken om bezinning en versobering qua leven en eten. Zeker geen vlees.
Echter de zeven zondagen daartussen mag je
daarop “zondigen.” Maar die veertig dagen
dan wel extra aandacht besteden aan oma,
opa buurman/vrouw of wie dan ook. Vergelijkbaar met de ramadan van de Islam. Vanaf
zonsop- tot ondergang vasten, maar daarna
open staan voor de medemens en uitnodigen

Wat zijn we vergeten
"De voorkant is ontworpen door Esther de
Croon. Daarop staan 40 woorden. In elke zondag pagina zit een kernwoord verborgen. Aan
u die te vinden, want dat maakt de 47 dagen
vol…"
Aart 
Ps, voor wie belangstelling heeft voor de
kalender kan contact op nemen met ds.jvdvelden@planet.nl
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Beste lezer,
Het was even heel stil en kaal bij het dorpshuis en eetcafé. Maar, we zijn
weer opgestart om voor iedereen een fijne en gezellige plek te maken op de
dekemawei 9 !!! Het klaverjassen is gestart en het biljarten weer los, het lijkt
bijna weer als vanouds.
Ook het dorpshuis mag (en we hopen natuurlijk dat dit zo blijft) weer
gebruikt worden. Iedere vereniging kan de dorpshuisagenda weer komen
invullen. Maar eerst: Er staan leuke dingen te gebeuren!!!

De sjoelbakken kunnen op tafel en
ieder kan de uitdaging aan om een
potje te sjoelen.
Op doarpsbrûsdei presenteren we
ook de data en inhoud van drie naai
workshops. De workshops hebben
als doel dat jij voor komende zomer
trots kan zijn op een eigen creatie.
12 maart is er ook een voorproefje
maken mogelijk.

Vrijwilligers
In het dorpshuis hebben we een
vrijwilligersgroep die bij allerlei
dorpshuis activiteiten actief is. Lijkt
het jou ook leuk?? Stap vooral even
binnen, je hulp en inzet is zeer
welkom!

12 maart DOARPSBRÛSDEI “We binne
wer los!”
Het dorpshuis is ‘s morgens klaar
voor een Yin Yoga XL lente les. Yin
Yoga is een vorm van yoga die voor
iedereen te doen is. 9.30 is er ontvangst met koffie/thee. Vervolgens
10-12 Yoga. Aan & afsluitend een
lunch beneden in het eetcafé. Overal
30

zal je de lente kunnen ervaren. Via
de website van Studio Fitaal van
Marian Ypma vind je verdere info en
kan je je opgeven.
‘s Middags 15.00 is er voor ieder de
mogelijkheid om gezellig elkaar te
treffen met een bakje koffie en huisgebakken appeltaart van Bernadette.

In het dorpshuis gaan de voetjes
van de vloer!
We willen heel graag het stijldansen
weer oppakken. Bij genoeg deelname kan dat donderdagavond 19.00
– 20.00. Ben jij +12 jaar en zou je de
basis willen leren??? Ook jij kan met
je leeftijdsgenoten in een groep het
dansen leren. Niks suf of ouderwets.
Het is gezellig en je leert ook nog
eens iets wat niet iedereen van jou
leeftijd kan of durft!!!

Klaaske & Andries van It Heeghiem
staan te poppelen om ieder de fijne
kneepjes bij te brengen. De kosten
zijn 5 euro p.p. (Voor jeugd tot 20
jr 2,50 p.p.) Single ben je ook van
harte welkom!!!

Naai workshops
In de bovenzaal kan je in maart &
april een aantal workshops volgen
op je eigen naaimachine. Je leert
in een kleine groep technieken en
onder begeleiding maak je in drie
uur een kledingstuk. Per workshop
wordt individueel hulp geboden
zodat je later thuis ook fijn met je
machine aan de slag kan.
De workshops duren drie uur en
kosten 25,- Ieder kan zich inschrijven.
De actuele corona regels worden
nageleefd. 
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info over subsidies
Werkgroep wetterwarmte gestart
Inzet thermograf ische scans
De energietarieven zijn aanzienlijk
gestegen, met name voor gas. Hoe
lang gaat dat duren of stijgen de tarieven nog verder? Tijd om eens goed
na te denken! Je huis zo inrichten
dat je het energieverbruik beperkt, je
woning mogelijk comfortabeler wordt,
misschien ook generatiebestendig en
dat alles op een logische en financieel
haalbare wijze. Dat vraagt om een
goed plan van aanpak.
Daarbij kan Grieneko u assisteren op
vele fronten, onafhankelijk, van u,
voor u! Een eenvoudig advies, een
plan van aanpak een maatwerkadvies,
advies over subsidies enz.? Neem
contact op.
Uiteraard zijn er ook mogelijkheden
om zelf op informatie uit te gaan: het
Duurzaam Bouwloket Leeuwarden of

SüdWest, Milieucentraal en Ver. Eigen
Huis maar ook de Consumentenbond
bieden websites waar veel informatie
te vinden is, ook over subsidies.
Isoleert u een woning? En is het doel
hiervan dat de woning energiezuiniger
wordt? Dan vallen de arbeidskosten
voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en
daken bij woningen ouder dan 2 jaar
onder het 9%-tarief
Subsidies: Let op!!!
Vele voorwaarden en veel details
zeker sinds januari 2022. Vrijwel altijd
moeten bijv. materialen en oppervlaktes voor verduurzaming aan een reeks
eisen voldoen: dat moet goed omschreven zijn in offertes en facturen.
Voldoe je niet aan eisen: vergeet de

Links over oa. subsidie en materialen zoals gehanteerd
in de zgn. ISDE subsidieregeling
Duurzaam Bouwloket | Leeuwarden
Subsidiecheck | Duurzaam Bouwloket
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/isde-wijzigingen-2022
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde
ISDE: Isolatiemaatregelen woningeigenaren aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst
SDE Maatregelenlijst Isolatiematerialen 2022 (rvo.nl)
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De Baarder sleat... toekomstige bron van energie?

subsidie dan maar! Sneu als je alles al klaar
hebt en het materiaal staat niet op de lijst!!
Fryslân heeft daarnaast nog een extra regeling
volgend op een subsidie uit de ISDE toekenning:
Woningeigenaren in Fryslân krijgen 50% extra
tegemoetkoming op isolatiemaatregelen als
hun woning wordt verduurzaamd. Provincie
Fryslân stimuleert hiermee haar inwoners
om isolerende maatregelen (spouw, gevel,
vloer/bodem, dak, glas) te nemen volgens
de Investeringssubsidie duurzame energie en
energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE)
geldende voorwaarden.
U komt in aanmerking voor de Friese financiële aanvulling als u na 4 januari 2021 van de
RVO een subsidie verstrekt heeft gekregen op
grond van de ISDE voor tenminste 1 energiebesparende maatregel (spouw, gevel, vloer/bodem, dak, glas). Bij een combinatie van twee
maatregelen, bijvoorbeeld een warmtepomp
en spouwmuurisolatie, krijgt u alleen een
tegemoetkoming voor de isolatiemaatregel. Dit

kan ook nog interessant zijn: actie gemeente
Leeuwarden ism. duurzaam bouwloket: Maar
alleen vooraf aanvragen!!!!
Wetterwarmte/Buurtwarmte met aquathermie
Grieneko heeft een werkgroep ingesteld om
tot een proefopzet te komen om warm water
te produceren en te distribueren uit omliggende vaarten en sloten ten behoeve van enkele
woningen en bijv. de school in kleine dorpen.
Alles in eigen beheer. We hopen dit jaar 2022
een eerste proefopzet te kunnen plaatsen.
Thermografische scan
In 2021 is Rein Tiedema (Baard)gestart met
het uitvoeren van thermografische scans. Door
de woning door middel van luchtdruk onder
druk te zetten zijn luchtlekkages, bouwkundige gebreken en isolatieafwijkingen in beeld
te brengen. Een dergelijk hulpmiddel kan
passend zijn om je woning goed te onderzoeken bij verduurzaming. Grieneko bekijkt hoe
de techniek een plaats kan krijgen in onze
adviezen. 
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Collecte Hersenstichting
Van 31-1 t/m 5-2 hebben Klaas van
der Wal en ik collecte gelopen voor de
Hersenstichting.
Het was bepaald geen collecte-weer,
er was regen en harde wind.
Desondanks was de opbrengst in
Baard ¤171,28
We willen alle inwoners van Baard
en de BuitenBaarders heel hartelijk
danken voor hun bijdragen, er is zelfs
met een QR code betaald!
Met het geld dat de collectanten
ophalen, financiert de Hersenstichting
belangrijk onderzoek en baanbrekende innovaties. Zo vinden we steeds
meer oplossingen om de hersenen
gezond te houden, beter te behandelen en mensen met een hersenaandoening te helpen mee te doen in de
maatschappij.
Je hebt maar één stel hersenen. Ze
bepalen wie je bent en wat je kunt.
Zonder dat je erbij stilstaat, heb je ze
nodig bij alles wat je doet, denkt en
voelt. Je moet er niet aan denken dat
er iets met je hersenen gebeurt!
Daarom is collecteren belangrijker dan
ooit!
Nu al hebben 1 op de 4 mensen een
hersenaandoening. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de
34

grootste ziekte van Nederland te
worden. Het aantal mensen dat een
beroerte krijgt, lijdt aan dementie
of de ziekte van Parkinson stijgt tot
2040 naar verwachting explosief ten
opzichte van 2015. Zo blijkt uit de
Volksgezondheid Toekomst Verkenning
2018 van het RIVM. En dit zijn slechts
drie hersenaandoeningen van de in
totaal honderden die voorkomen.
Waarvan hersenschade door corona er
ook een is.
Hersenonderzoek is belangrijker dan
ooit. Als we niets doen, nemen hersenaandoeningen alleen maar toe. Dit
moet stoppen. Want een hersenaandoening zet je leven op z’n kop. En
vroeg of laat raakt het ons allemaal.
Help ons daarom om hersenen gezond
te houden.
Op 15 februari was de tussenstand
¤1.719.913,45. En daar heeft Baard
en steentje aan bijgedragen! Klaas en
ik hebben onze medewerking voor
de collecte van volgend jaar alweer
toegezegd!
Aukje Bergwerff 
Bron: Hersenstichting collecte 2022
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Baar da ta
Zon 06 mrt.

12.00 -17.00 u

TexWurk Expositie

Atelier Truus Huijbregts

Tongerwei 4

Zat. 12 mrt.

09.30
ontvangst met
koffie/thee

Doarpsbrûsdei

verschillende activiteiten

Dorpshuis

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

Zon 03 apr.

12.00 -17.00 u

TexWurk Expositie

Atelier Truus Huijbregts

Tongerwei 4

Don. 14 apr.

19.30 u

Dienst door Ds. J.v.d.Velden
Witte donderdag

Kerkenraad v.d. Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Ma 18 apr.

Volgt

Bezoek van de paashaas

Activiteitencommissie

Speeltuin

Zon. 24 apr.

09.30 u

Dienst door Ds. H.Post-Knol

Kerkenraad v.d. Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Zat. 14 mei

weekend

De oudpapiercontainer staat
er weer

Ver. van Dorpsbelang

Parkeerplaats bij de brug

Zon. 15 mei

Op tijd

Inleveren kopij

Redactie
deBaarderKat

Kopij bij Anke Roorda of
debaarderkat@gmail.com

Zon 22 mei

09.30 u

Dienst door Ds. J.Hilverda

Kerkenraad v.d. Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Zon 26 juni

09.30 u

Dienst door Ds. S.Leene

Kerkenraad v.d. Streekgem.

Herv. Kerk Baard

