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Ha… de merke komt der oan! It
keatsen is wér begûn en dit jier
kinne we wér nei it ielrikjen ta!.
De bern kinne har energzy kwyt
mei sporten, meidwaan oan BIS en
‘live’ nei de Greidefûgel ta. Ek de
peaskehazze wie dit jier wér fan de
partij.
Wat hearlik dat we alles wér oppakke kinne sûnder al dy beperkingen.
Al liket it somtiiden dat der neat
bart yn ús doarpke, dochs is der
altiid beweging. Sa binne der nije
bewenners kommen op it pleatske
fan de fam. Marjew. Gean Joke en
Ronald werom nei Amsterdam is ús
doarpsgenoat frou Buren ferstoarn
en komt der noch in nij stel te
wenjen op de Harmen Sytstrawei.
Wolkom allegearre yn Baard!
Ek op de Greidefûgel is der in
protte beweging. Us skoalle is in regioskoalle wurden en dat betsjut in
protte bern út ferskaate doarpen
dy’t hjir op skoalle sitte. Se komme

út Húns, Leons,Rewert, Hylaard,
Jorwert, Weidum, Easterlittens,
Wjelsryp en Baaiem. Lokkich sil
de gemeente foar de boufak oan
de slach mei it oanpassen fan de
dyk tusken Baard en Mantgum.
Der komme reade fytsbanen, lytse
ferhegingen en op in stik of wat
plakken in grutte 60 op de dyk. Der
wurdt faaks fierstente hurd riiden
op dizze ûnoersichtelike dyk. Ik
hoopje dat dit de faart der út hellet
en eltsenien feilich fytse kin.
Op de tuskengeartkomst fan
Doarpsbelang die bliken dat der
noch mear yn beweging wie. Nijs
oer de tsjerke, oanlissteiger en
nijbou. No ja. Ik soe sizze lês de
Baarder Kat mar en bliuw sels ek
yn beweging.
De redaksje winsket elkenien
alfêst in moaie merke en in noflike
simmer ta!

AR 
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Leestip

Zwarte
schuur
Oek de Jong

Tijdens de boekenweek in april heb ik mezelf
getrakteerd op een middagje Van der Velde in
Leeuwarden….wat een feest. Ik kwam thuis met
het boekenweekgeschenk en nog drie boeken,
waaronder Zwarte Schuur. (‘Opwaaiende
Zomerjurken’ - 1979 - was het zeer succesvolle
romandebuut van Oek de Jong.)
In de openingsscène van Zwarte Schuur is
Maris Coppoolse - een internationaal gevierd
kunstschilder - met z’n vrouw Fran op weg naar
de overzichtstentoonstelling van zijn werk
in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Hij is
negenenvijftig en op het toppunt van zijn roem.
Ook Fran is succesvol. Ze is eigenaar van La
Tarantella, een populair restaurant in de Pijp.
Maris en Fran vormen echter een paar in crisis.
Na 20 jaar huwelijksleven, waarin de beide
kinderen uit het eerdere huwelijk van Fran zijn
4

uitgevlogen, zijn zij van elkaar
Oek de Jong zoekt naar de
verwijderd geraakt.
diepste diepten van de menselijke
En dan, door de coverstory van
ziel. Hij graaft met schijnbaar
een weekblad wordt de bron
moeiteloos inlevingsvermogen
van Maris’ obsessieve werk
in de gevoelens van zowel
blootgelegd: een misdaad die
de gepijnigde Maris, als zijn
hij op zijn veertiende beging.
avontuurlijke maar ook door
Zijn omgeving is geschokt.
schuld getekende vrouw Fran, zijn
Dit grotendeels weggestopte
stiefdochteroorlogsfotograaf en
drama stuurt zijn levensloop, zijn
andere vrouwen die zijn ziel open
kunst, zijn vermogen een relatie
pulken.
te onderhouden.
Hij heeft een fijne
Het is er altijd, zijn
gevoeligheid
Een boek dat
daad van woede uit
voor details,
vernedering. Maris
uiterlijkheden,
diep in het vlees
Coppoolse heeft
geuren, de kleine
snijdt, een boek
‘levenslang’.
waarin je woont… dingen die een sfeer
Wat het
bepalen of sturen.
verzengend en
onbekommerd
Hij schrijft beeldend
meeslepend
vieren van succes
en kraakhelder.
had moeten
Je vergeet dat
inluiden, wordt een
het een boek is,
beschamende angstige toestand,
dat iemand het heeft zitten
versterkt door de vervreemding
schrijven….meeslepend, soms
van Fran. De coverstory doet
adembenemend en de lezer tot
zijn jeugd herleven en vooral die
de laatste bladzijde in een ijzeren
zondagmiddag op het Zeeuwse
greep houdend.
eiland, waar hij opgroeide, toen hij
meeging naar een boerenschuur
Anneke Tonnon 
en niet mee had moeten gaan.
Ps De omslag toont een olieverf
Vijfenveertig jaar na dato wordt
op doek van ‘Apollinaire’
Maris opnieuw gedwongen zich
(Franstalig dichter/schrijver) van
te verantwoorden, nu tegenover
de Nederlandse kunstschilder René
diegenen die hem zo dierbaar zijn.
Daniëls.
5
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De Greidepykjes
en de schat van

Woeste
Willem

Even een kijkje in het nest van de
Greidepykjes.
Even voorstellen: de Greidepykjes
zijn Tys, Mirthe, Silke en Kjelt en
sinds kort heeft ook Arthur een vast
plekje bij ons in het nest. Welkom
Arthur! We hopen dat je je snel thuis
zult voelen bij ons.
Bij de Greidepykjes lezen we veel
prentenboeken.
Bij elk boek maken, ontdekken en leren we allemaal nieuwe dingen door
te knutselen en spelletjes te doen.
De lente zijn we begonnen, heel
6
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toepasselijk met het prentenboek
‘we hebben er een geitje bij’.
Op de kinderboerderij is een geitje
geboren. Mik gaat een kijkje nemen
en ook alle dieren op de kinderboerderij zijn nieuwsgierig naar het
kleine geitje.
Natuurlijk hebben wij ook kennisgemaakt met alle dieren van de
kinderboerderij, we hebben ze
geteld, spelletjes gedaan en geitjes
en varkentjes geknutseld.
We zijn op dit moment op avontuur
met het prentenboek ‘Woeste
Willem’.
Woeste Willem is een stoere zeerover, een piraat. Eigenlijk is Woeste
Willem het liefst alleen en jaagt
iedereen weg. Het is een echte
brombeer. Maar is hij echt zo gemeen? Of zou hij toch een vriendje
krijgen?
Samen maken we vliegers net als
Woeste Willem en ook hebben we
al een schatkaart gemaakt. Nu kunnen we op zoek gaan naar de schat.
Zouden we die vinden? En wat zou
er in de schat zitten?

Onze dorpsgenote
Baukje Buren-Karsten is op
29 april j.l. overleden.
Sinds 15 januari was zij weduwe van
Edze Buren. Baukje is 85 geworden.
De redactie wenst de familie
veel sterkte.

Dankbaard
De opbrengst van de
collecte voor het fonds
gehandicapten sport, was
dit jaar € 147,41
Allemaal bedankt hiervoor.

Doorstart

biologische boerderij Stremler

Schip ahoi! Wij varen nog een stukje
verder.
Tot de volgende keer!

Beste Baarders,
Langs deze weg willen wij mededelen wij
doorgaan met onze boerdeij.
Auke is 2 jaar uit de running geweest en knapt
nu op. Samen met onze oudste zoon Rein
willen we ons bedrijf doorzetten.
We willen jullie bedanken voor al jullie
steun,kaartjes bloemen enz. Ook de winkel
blijft open. We zien jullie graag.

Groetjes juf Jeltsje en de
Greidepykjes 

Hartelijke groeten
Auke, Rennie en de kinderen
7

De Baarder Kat - Jaargang 24 - nummer 2 - juni 2021

De Baarder Kat - Jaargang 24 - nummer 2 - juni 2021

In gesprek met...

de magneetvissers
Lars, Yde en Jilles

Nog niet zolang geleden staat
er in de Leeuwarder Courant
een ontroerend verhaal over
een licht autistische jongen,
die zijn rust vindt in magneetvissen. Brengt alles keurig weg
wat wij tot diepe schaamte
“zomaar” in het water achterlaten.Maar de grote dingen
kan hij onmogelijk meenemen,
hetgeen hem nogal eens op
kritiek komt te staan, omdat
het op de kant blijft liggen.
Middels crowdfunding beschikt
hij inmiddels over een bakfiets,
waarin wel alles meekan en op
een prima recycle plaats terecht
komt. Dat verhaal opent mijn
ogen voor een aantal jongens
hier die hetzelfde doen.

Hoogste tijd kennis te
maken met Jilles Bouma,
Yde Valk, beide uit Baard
en Lars Agricola uit Wammert, vlak onder Oosterlittens. Alle drie zijn ze
8 jaar. De grote woordvoerder is Jilles, maar de
andere twee vullen hem
enthousiast aan.

doen en vind het ook heel leuk.
L. Ik krijg hem van mijn pake.
Die is lasser. Hij heeft er een
stangetje op gelast waar je het
touw aan vast kunt maken. Op
onze boot in Heeg vis ik er al
heel lang mee. Een keer speel
ik met Jilles en hij vraagt of
we zullen gaan magneetvissen.
Ik denk: ” Heh, doe jij dat ook?”

Hoe word je
magneetvisser?
Via filmpjes op YouTube.
J. Ik ben ongeveer twee
jaar geleden begonnen.
Voor mijn A-diploma krijg ik
een magneet.
Y. Ik krijg er één voor mijn
B-diploma. Zie het Jilles

Hoe kom je aan een magneet
en wat kost dat?
Je kan op magneetvissen.nl
kijken. Een magneetje om eens
te proberen zit tussen de
20-25 euro. Als je echt een
sterke wilt, misschien wel 80
euro. Maar die kan dan ook wel
120 kilo aan. Mijn magneet
vervolgt >>>

8
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kan 360 kg aan vervolgt Jilles.
Waarom is magneetvissen leuk?
Dat is eigenlijk een heel simpele
reden. Je weet nooit wat je eruit
haalt. Eerst alleen maar spijkers
en dan komen de steeds grotere
dingen. En je kan er natuurlijk leuk
aan verdienen!

een fiets uit gehaald en dat was
echt zwaar.
Y. Ik ga dan niet mee en vis eigenlijk
alleen als ik met Jillis hier ben.

Meest bijzondere vangst?
J. Ik heb ooit een stukje van een
horloge opgevist en één cent bij
het café. Maar de spanning van
wat boven kan komen
blijft. Ook vragen
"Je weet
mensen wel eens als
nooit
ze iets hebben laten
wat je
vallen of wij het op
eruit haalt..."
kunnen vissen.

Waar brengen jullie
het heen?
Naar oud ijzerboeren,
overal en nergens;
Harlingen,
Leeuwarden, Sneek,
Drachten. Per kilo
krijgen we 10 euro. We nemen alles
van ons drieën mee en verdelen het
geld.
L. We sparen ook voor elkaar. Nu
bijvoorbeeld voor een tablet voor
Yde en daarna één voor mij. Verder
willen we graag een bootje voor
allemaal bij elkaar vissen. Als ik met
hun vis doen we samen, maar wat
ik op de boot en in Heeg oppak is
voor mij.
Is het hier zo langzamerhand niet
leeggevist rondom Baard?
J. Ik denk dat het hier nog lang niet
leeg gevist is. We kunnen natuurlijk
ook nog naar Oosterlittens en gaan
ook wel naar de grotere steden. In
Leeuwarden hebben we er eens
10

Hoe vaak?
Dat is verschillend. De ene week
doe je het elke dag en de andere
bijna nooit.
Zijn we nog wat vergeten?
Uhmm, oh ja, heeft u het ook wel
eens gedaan?
Nee joh, in mijn tijd bestond dat
nog niet. Ik vis fanatiek met een
hengel op roofvis, maar overweeg
nu terdege om daarnaast een
magneet aan te schaffen als ik
weer met de boot op pad ga. En
jullie krijgen de opbrengst van alles
wat ik vang, omdat ik het geweldig
vind hoe fanatiek je er mee bezig
bent!

De
doarpskeamer:
een ontmoetingsplek voor iedereen

Vind je het leuk om (nieuwe)
mensen te ontmoeten? Kom dan
langs in de doarpskeamer!
Hier kun je terecht voor een bakje
koffie of thee. Even een praatje
maken, een boek lezen, deelnemen
aan een activiteit… het kan allemaal in de dorpskamer. Aanmelden
is niet nodig en je mag geheel zelf
bepalen wanneer, hoe laat en hoe
lang je langskomt.
Bij binnenkomst wordt je ontvangen door een enthousiaste vrijwilliger. Deze voorziet je van een bakje
koffie of thee en maakt een praatje
met je.
Heb je ingewikkelde post ontvangen, weet je niet wat je met de
boze buurvrouw aan moet, wil je
vrijwilligerswerk doen, zit je in de
knel met je financiën? Waar je ook
tegenaan loopt of nieuwsgierig
naar bent, de vrijwilliger kan je
altijd verwijzen naar de sociaal werker die met je meedenkt.

Indien je liever rechtstreeks contact opneemt om eventueel een
afspraak in te plannen kan dat
uiteraard ook. Bel naar Amaryllis via
058 303 0400.
Samen wordt gekeken wat het best
bij jou past.
Openingstijden doarpskeamer
• Dinsdagmiddag van 13.00 tot
17.00 uur
• Vrijdagochtend van 9.00 tot 13.00
uur
Adres
MFC de Wjukken
Om’e Terp 21
9022 BD Mantgum
Meer weten over dorps- en buurtkamers?
Kijk dan op de website Leeuwarden
Voor Elkaar

Aart 
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Zaterdag 3 september

Baarderstreken

& Lyts

Nederland’ in
Baard (kunst).

Na de zomervakantie zijn
we er wel weer
toe om elkaar
te ontmoeten
op het gezellige
terras aan het
water of op een
andere plek in ons dorp.

Ielrikjen
Dit jaar wil de commissie van
PuurBaard weer een gezellig
(streek)markt organiseren
samen met een aantal
andere activiteiten en het
Kampioenschap Palingroken
Baard. Deze laatste zal niet zo
groot zijn als in het verleden,
maar waarschijnlijk net zo
gezellig.

organiseert

Baarder Streken
ZATERDAG 3 september 2022 12:00 – 17:00
www.baard.info.nl

12

We zijn hard bezig om voor jong
en oud meerdere activiteiten te
organiseren in samenwerking
met o.a. Bernadette en Herjan
van Café Baard, Douwe van
der Weide, Ronald Orré en Ger
Luyben (palingroken), Aart Kuyt
(viswedstrijd) en Petra Dijkstra
van het ‘ kleinste atelier van

We zijn nog steeds op zoek
naar nieuwe commissieleden en
vrijwilligers, dus als je het leuk
vindt om mee te denken of op
de dag zelf mee te helpen bij de
activiteiten of je hebt gewoon
een goed idee, laat dan even
wat van je horen! Meld het bij
Jikke Jorna, Inge Dekker of mail
naar:
palingroken.baard@gmail.com.
We zien elkaar op 3 september
in Baard!
Jikke Jorna,
Johannes de Groot,
Inge Dekker

13

De Baarder Kat - Jaargang 24 - nummer 2 - juni 2021

De Baarder Kat - Jaargang 24 - nummer 2 - juni 2021

Heel Baard smult
lijk om in een salade te verwerken.
In plaats van pomelo kies ik nu voor
rode grapefruit dit komt qua smaak
het meest in de buurt van een pomelo en is u wel bekend, maar ziet u een
pomelo twijfel dan niet. Dat geldt
ook voor de andere ingrediënten, als
er iets niet is geen nood dan vervangt
u het gewoon voor wat anders.
Wat heeft u nodig:
Voor de marinade:
80 ml rijstazijn (of gewone azijn)
40 suiker
2 anijssterren
1 kaneelstokje of een snuf kaneel
Een stukje verse gember (10 gram)
geraspt
1 chilipeper fijn gesneden

Salade

met grapefruit
Ik kocht afgelopen winter wel eens een pomelo, een citrusvrucht die niet zoveel gekocht wordt omdat de meesten niet
goed weten wat je ermee kunt maken. Best jammer want ik
vind het een heerlijk frisse, licht bittere vrucht die zich goed
laat combineren met oosterse gerechten en daarvoor kun je
de vrucht marineren. Ik heb al eens een recept met pomelo en spruitjes geplaatst. Nu het warmer wordt is het heer-

14

Voor de salade:
2 rode grapefruits
1 kleine mango in blokjes of reepjes
Verse koriander
Verse munt
1 flinke sjalot of bosui
60 gr waterkers of veldsla
Olie
Sap van 1 limoen of citroen
Zwart of wit sesamzaad
40 gr ongezouten pinda’s grof gehakt

tot de suiker is opgelost.
Doe de rest van de marinade erbij en
zet opzij.
Schil de grapefruit door de kontjes
eraf te halen en vervolgens van boven
naar onder de schil eraf te snijden zodat je de witte vliezen eraf snijdt. Laat
de partjes heel of in stukjes en doe ze
bij de marinade, laat ze minstens een
half uur staan, of eet ze een dag later
dan smaakt het nog lekkerder.
Verwijder de steranijs en het kaneelstokje. Schep de grapefruit uit de
marinade en voeg alles voor de salade in een mooie schaal, behalve het
sesamzaad en de pinda’s. Hussel het
voorzichtig door elkaar en besprenkel
eventueel met nog wat marinade. Als
laatste bestrooi je het met sesam en
pinda’s. Heerlijk bij een maaltijd met
rijst en vis, of gebakken tempeh als je
vegetarisch bent.
Eet smakelijk!
Esther 

Start met de marinade.
Doe de suiker bij de azijn en verwarm

15
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Activiteitencommissie

De
Paashaas
was weer in
Baard

Even terug in de tijd...
Nu we weer bijna aan de
zomervakantie beginnen
en lekker genieten van het mooie weer, gaan wij
nog even terugblikken op tweede paasdag 2022.
Eindelijk was het zo ver, de paashaas stond te springen van ongeduld. Al heel vroeg in de morgen is de
activiteitencommissie al op pad, om de speurtocht,
voor de kinderen ouder dan acht jaar, uit te zetten
en de Katakombe te versieren. Met natuurlijk koffie,
thee en ranja met een koekje voor iedereen.
Om half 10 kwamen
de oudere kinderen
om aan de speurtocht
te beginnen. Ze zijn in
twee groepen ingedeeld om het dorp in te
gaan. Ze gingen als een
speer! Geen vraag was
te gek en de verstopte eieren waren snel
gevonden. Dit is zeker
voor herhaling vatbaar,
alleen gaan wij het dan nog maar wat moeilijker maken, want wat hebben wij een talentvolle speurders
in het dorp.

16

Om kwart voor 10 kwam er een
hele verdrietige paashaas bij de
Katakombe. Ze was aan het lopen
op het kaatsveld met allemaal
paaseitjes voor de kindertjes.
Maar... toen zag ze een vlinder en
ging er achteraan. En door een
klein gaatje in haar mandje waren
plots alle paaseitjes weg. Gelukkig
zouden de kleinere kinderen van
Baard om tien uur komen, zij wilden vast wel helpen met zoeken!
De meeste kinderen hadden hier al
op gerekend want die hadden zelfs
al een mandje meegenomen om
te helpen met zoeken. Je zou bijna
denken dat de paashaas elk jaar de
paaseitjes verliest. ;-)

Nadat alle kinderen van Baard klaar
waren met eieren te zoeken, zijn
de paaseitjes weer verdeeld en
kreeg iedereen van de paashaas
een zakje paaseitjes mee naar huis.
Onze dank gaat uit naar Fardau
voor het begeleiden van groep
2, het gebruik van de Katakombe
en natuurlijk niet te vergeten de
paashaas.
Voor nu zijn wij druk met
voorbereidingen voor het nieuwe
seizoen, en gaan wij genieten van
het mooie weer.

Activiteitencommissie Baard 

17

De Baarder Kat - Jaargang 24 - nummer 2 - juni 2021

3 DAGEN FEEST ALS VANOUDS

9, 10 & 11 JUNI
BAARDER
MERKE
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Zet je

Gelukkig het mag weer, een
volledige Merke voor 2022!
Van Donderdag 9 juni t/m
zaterdag 11 juni organiseert
de Merke Commissie weer
een wervelend en feestelijk
programma.
Na de Corona dip maken we
er één groot Circus van in
Baard.
We beginnen donderdagavond om 18.30 uur met
de aftrap en daarna kan de
Merke echt beginnen. Alle
klassiekers zijn aanwezig; de puzzeltocht, kaatsen op vrijdag, aansluitend de BBQ en op vrijdag avond de live band
“Shure” op de bovenzaal. En wat kijken wij weer uit naar de
Brunch met alle Baarders op zaterdag. Natuurlijk als klapstuk van de Merke het alom vermaarde Petjeballen.

clownsneus
op!

Het programma is (als het goed is) al bij jullie in de bus
gevallen, is dit niet het geval laat het even weten op ons
onderstaande e-mailadres. Graag komen wij tussen 30 mei
en 4 juni de inschrijflijsten en bijdrage ophalen.
We hebben er ontzettend veel zin in…. wij willen alvast
alle vrijwilligers en Herjan en Bernadette van Café Baard
bedanken voor de tijd en inzet.

GEEF JE VÓÓR 6 JUNI OP VOOR DE
ACTIVITEITEN VIA DE LIJST OF E-MAIL:
MERKEBAARD@GMAIL.COM

Tot snel
De Merke Commissie:
Renzo, Jelger, Klaas B, Ronald, Sander en Jeroen 
merkebaard@gmail.com
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Biljartvereniging
Baerder
Keu’s sluit seizoen succesvol af!
Het publiek volgt gespannen één van de partijen

V

erhitte hoofden. Zenuwachtig
wordt de pommerans gekrijt.
Vaardig de keu gelegd en de eerste
stoot uitgebracht. De strijd op het
groene laken ging voor de laatste keer
weer los. Met een geweldige slotpartij,
het traditionele maatbiljarten, kon
biljartvereniging De Baerder Keu’s
woensdag 25 mei een bewogen
seizoen succesvol afsluiten.
Meer dan twintig leden hadden zich

20

voor de avond aangemeld. Volle bak
dus in het Baarder café. Met bijna
dertig leden mag de biljartvereniging
zich op dit moment één van de
bloeiendste verenigingen van het
dorp noemen. Maar goed dat de
aangekondigde ledenstop in 2019
niet is doorgezet. Liefst vijf nieuwe
leden konden daardoor worden
bijgeschreven. Opvallend dat
nieuwbouwwijk ‘Oer de brêge’ hierin

ruimschoots is vertegenwoordigd.
Voorzitter Wilma sprak haar
waardering uit over de grote
opkomst. Ondanks alle Coronabeperkingen en de gedwongen
winterstop, kon de competitie
dankzij de medewerking van
Bernadette en Herjan als nieuwe
uitbaters van het café, toch worden
doorgezet en uitgespeeld. De vaste
speelavond op de woensdag laat
zich nog steeds omschrijven als een
sportief en gezellig samenzijn. Een
speciaal dankwoord ging uit naar
Gabe, het afgelopen seizoen met
name ‘slapend’ lid, maar gelukkig
bereid om deze avond het oneven

deelnemersveld compleet te maken.
En met verve. Aanvankelijk verliep
zijn spel nog een beetje stroef en
was het commentaar niet van de
lucht: “Kom op Gabe. Do moast
it yndirekt dwaan, nee, do kinst
it folle better mei effekt dwaan.”
Maar Gabe hield het hoofd koel.
Na verloop van tijd toonde hij zich
wederom de vaardige biljarter van
weleer. Daarover later meer...
Bokke-bal
Ook oud-cafébaas Harmen maakte
tot genoegen van veel aanwezigen
wederom zijn opwachting om
gezamenlijk met Jappie een stukje
21

De Baarder Kat - Jaargang 24 - nummer 2 - juni 2021

De Baarder Kat - Jaargang 24 - nummer 2 - juni 2021

Het absolute
hoogtepunt van de
avond...

sfeer en herbeleving op te
roepen. Mooi ook dat ‘ ús ’
Bokke na lange tijd weer present
was. Dit keer niet als schrijver/
scheidsrechter, maar als ‘betûft
‘ speler. Waarbij hij vriend en
vijand wederom wist te verbazen
met zijn vermaarde Bokke-bal!
Het moet gezegd. Met het
stijgen van de gezelligheid,
steeg ook de spanning. Fanatiek
namen de voor deze gelegenheid
gevormde duo’s de strijd
tegen elkaar op. De beurten
vlogen voorbij. De ah’s en oh’s
waren niet van de lucht als na
een carotte een geslaagde
carambole bewondering wist
af te dwingen. De mindere
goden, die dachten via de
voorgespiegelde verliezersronde
toch nog kans te maken op een
prijsje, kwamen bedrogen uit.
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Opperrechter Edzer had het
wedstrijdregelement aangepast.
Uitsluitend de duo’s die de
meeste winstpunten bij elkaar
wisten te sprokkelen, werden
beloond met een finaleplaats.
Maar voor de bekers konden
worden uitgereikt, trad
het bestuur ook dit keer
traditiegetrouw naar voren.
En jawel, Yne, Edzer, Wilma, en
Tseard hadden daarbij voor elk
lid ook nog een goed woord
over. Een speelse tekst met een
bijpassend geschenk. Het leek
wel Sinterklaas. Bijvoorbeeld
voor de ondernemer die helaas
menig biljartavond moet
overslaan omdat hij altijd druk,
druk is. Hij kreeg een stressbal.
De amateur-bierbrouwer
toepasselijk een glazenset om
van zijn eigen brouwsels te
kunnen genieten. Het mooiste

meisje van de vereniging, ‘
dy’t boppedat altyd sa lekker
rûkt ‘, werd gewezen op de
schaarste van zuiver water.
Een kostbaar goed dat bij haar
uitgebreide douchebeurten
verloren gaat. Met een speciale
douche-kookwekker kan ze dat
voortaan enigszins beteugelen.
Nieuwbakken lid Henk, die het
bestuur verrast had met het
eerste ingezonden stuk sinds
eeuwen, kreeg een pennenset
kado. Met het verzoek om via
een verslag in de Baarder Kat ook
de overige dorpsbewoners van
het wel en wee van de Baerder
keu’s op de hoogte te houden.
Waarvan acte.
Huiskamer
Terecht werd het bestuur
door alle aanwezigen met een
staande ovatie beloond voor
het absolute hoogtepunt van
deze gezellige avond. En toen
was het inderdaad tijd voor de
grand finale. Die loog er niet
om. Gerard en Bokke tegen
Gabe en Tseard. Ondanks hevig
verzet van de eerstgenoemde
mannenbroeders bleken zij
desondanks niet opgewassen
tegen het vaardig spel van de

routiniers Tseard en Gabe. Zij
mochten als terechte winnaars
de hoofdprijzen in ontvangst
nemen.
En reken maar dat alle clubleden
reikhalzend uitkijken naar het
volgend biljartseizoen. Daarop
werd deze avond alvast het glas
geheven. En toe dan maar, nog
ééntje dan. Het is ook een mooi
clubje ongeregeld bij elkaar dat
elke woensdag in de huiskamer
van Baard samenkomt. Een bonte
mengeling van man en vrouw,
jong en oud. Met de biljarttafel
als centraal middelpunt. Op naar
het 40-jarig jubileum! Wellicht
dat de ledenstop nog even kan
worden opgeschort...
HtB 
Voorzitter Wilma
overhandigt de
eerste prijs aan
Gabe en Tseard

23
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In gesprek met...

nieuwe
Baarders
"Ik ben Liesbeth
Formsma, geboren in
Blessum, een klein dorpje
onder Deinum en ben
31 jaar. In Leeuwarden
de middelbare school
gevolgd. Heb het geluk
uitgeloot te worden
in Maastricht, om daar
geneeskunde te kunnen
studeren. Beleef daar
een hele leuke tijd. Na
diverse stages in onder
andere het buitenland
ben ik bij Maarten gaan
wonen in Den Haag. Daar
heb ik nog een aantal
opleidingen gevolgd.
Daarna zijn we naar
Leeuwarden verhuisd. Wij
kennen elkaar al heel lang
via gemeenschappelijke
vrienden in die stad. Nu
ben ik sinds ruim een jaar
huisarts gedurende drie
dagen binnen de praktijk
van Herman Bergwerff,

Als ik de toegang
naar de boerderij
op Dekemawei 13
betreed, om kennis
te maken met de
nieuwe bewoners
aldaar, denk ik met
mensen uit het
westen te maken te
krijgen. Niets blijkt
echter minder waar;
het zijn Liesbeth,
Maarten en de 10
maanden oude, zeer
goedlachse Abe;
Friezen om ûtens!

Liesbeth, Maarten en Abe
24

zowel in Winsum als in
Mantgum."
"Ik ben Maarten van
Zaane, 37 jaar en geboren
in Hempens. We zijn dus
vanaf het begin al kleine
dorpjes gewend! Heb in
Leeuwarden de Thorbecke
academie gedaan.
In Den Haag ben ik gaan
werken bij het Ministerie
van Binnenlandse Zaken
op het beleid departement. Maar dat begint mij
te vervelen. Nu werk ik bij
het CJIB. Dat valt onder
het Ministerie van Justitie
en Veiligheid. Daar ben
ik verantwoordelijk voor
de samenwerkingsorganisatie die er voor moet
zorgen dat mensen niet in
de schulden raken."
Hoezo Baard?
"In eerste instantie geen
vervolgt >>>
25
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vervolg >>>

bewuste keus. Maar bij het
zien denken we: ”Dit is wel een
prima woonplek voor ons.” Twee
argumenten spelen daarbij een
grote rol: er moet een school
zijn en een kroeg! Bovendien, we
zijn opgegroeid in vergelijkbare
dorpjes."

een rugzakje de bergen in. Dat
hebben we gedaan in onder
andere de Alpen, Pyreneeën en
Lapland. Ook teken en schilder ik
graag."
M. "We hebben een platbodem
schouw waar we heel veel plezier
aan beleven. Ik wielren veel met
mijn broer en schaats regelmatig in de Elfstedenhal. Ook
speel ik cello, ooit in het Fries
Jeugd Orkest en een keer met

BIS repeteert

Hobby’s en interesses
L. "We houden allebei van zeilen
en vooral veel buiten zijn. Met
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BIS

Berneiepenloftspul
Troch de Raarderbosk
16, 18, 19, 22, 24 en 25 juny

Waar zouden jullie je voor
willen inzetten?
L. "Delen van creatieve dingen
lijkt mij heel leuk en zeker naar
kinderen toe. In het westen de-

jannewaris ôf elke woansdeitemiddei en sneontemoarn nei
Easterwierrum om te repeteren.

Ek dit jier docht in Baarder
mei oan it Berneiepenloftspul. Mirthe de Roo út
groep 7 is al wiken drok oan
it dûnsjen en sjongen foar
BIS. Se hat der in protte aardichheid oan.
Mei noch in pear klasgenoaten
fan de Greidefûgel giet sy fan
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de Kast. Dat moet ik overigens
weer onderhouden, want door
alle drukte ben ik niet meer zo
goed als vroeger. Samen mogen
we graag koken en leuke dingen
bedenken."

It BIS Berneiepenloftspul spylet
dit jier "Troch de Raarderbosk".
‘Troch de Raarderbosk’, in
oersetting, basearre op de film
‘Into The Woods’ sil spyle wurde.
It artistyk tiim bestiet dit jier
út Joke Krist foar de musyk en
trije nije minsken. Jelke Rijpma
en Gerwin de Vries binne de
nije regisseurs en Geronimo
Chancoso giet mei de dûns oan
‘e slach.
Jelke Rijpma en Gerwin de Vries
binne akteurs en teaterdosinten
by Tryater. Geronimo Chancoso is
ôfstudierre yn ‘e sounddesign en

den we aan kerst knutselen."
M. "Ik wil mij voor alles inzetten,
maar ken het dorp nog onvoldoende."
Na ons gesprek heb ik maar één
conclusie: “Jullie zijn na allerlei
omzwervingen weer thuis gekomen gezien je oorsprong!”

Aart 

is dûnsdosint. It stik is bewurke
troch Peter Sijbenga en hy hat
ek de muzyk en de lietteksten
skreaun.
Into the Woods is in film út 2014
mei as regiseur Rob Marshall. It
is in kombinaasje fan de bekende
mearkes fan Jiskepûster,
Raponsje, Sjaak en ‘e beanestaak
en it ferhaal fan de Bakker en
syn frou, dy’t wanhopich nei in
bern langerje. Spitigernôch binne
sy troch in heks ferflokt, sa’t sy
gjin bern krije kinne. Sy moatte
ferskate proeven trochstean om
‘e floek op te heffen.
It sil heve op 16, 18, 19, 22, 24 en
25 juny en fêst wér in moai stik
wurde!
27
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Energieberichten
Grieneko heeft als doelstelling onder andere het
ondersteunen van huishoudens bij de energietransitie. Dat
is u niet ontgaan neem ik aan. Steeds zijn er weer zaken
die aandacht verdienen. Enkele zaken volgen hier, op de
Grieneko.frl website kunt u bijv. in de nieuwsbrieven en
diverse links zelf veel informatie vinden.
Voor nu de volgende aandachtspunten:

Waterzijdig inregelen van de CV
installatie.
Een van de meest rendabele
acties voor huishoudens die hun
woning met een cv ketel, en dus
gas verwarmen is het waterzijdig
inregelen van de cv installatie.
Het goed
inregelen
van de
installatie
kan een
besparing
van 10 tot
zelfs 20 %
opleveren.
Dit is
uiteraard
in grote mate afhankelijk van
de uitgangspositie maar uit de
praktijk blijkt dat veel installaties
niet goed afgesteld zijn. Grieneko
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organiseert in samenwerking
met het ROC Friese Poort een
korte opleiding om dat goed te
kunnen doen. De bedoeling is dat
we veel huishoudens dit kunnen
gaan aanbieden tegen zeer lage
kosten. U kunt per mail info@
grieneko.frl zich aanmelden om
dat te laten doen of misschien
zelfs als je technisch handig bent
de training te volgen.
Verplicht warmtepomp vanaf
2026.
U hebt vast ergens recent
gelezen dat vanaf 2026 bij
vervanging van de CV ketel
een hybride of volledige
warmtepomp geplaatst moet
worden. Dat levert zeker 40%
minder gasverbruik op Bent of
wordt u lid van Grieneko dan

kunnen wij u gratis adviseren, een
offerte beoordelen, helpen met
aanvragen subsidie ( €2100-3500!) of
misschien toch nog een installateur
vinden die uiterlijk in het najaar de
apparatuur op de juiste wijze kan
installeren. Een hybride systeem
betekent een warmtepomp met als
het nodig is (kou) bijspringen van de
CV ketel. Een perfect geïsoleerde
woning hoeft niet maar hoe beter
geïsoleerd des te minder gas. De
meeste nieuwer type CV ketels
kunnen aangesloten worden op de
warmtepomp. Bedenk dat vrijwel
altijd een vrij groot voorraadvat in
huis geplaatst moet worden + een
buitenunit.

te denken aan financiering wordt
gewerkt. Hopelijk dit najaar kunnen
we los met een proefinstallatie. Er zijn
ook al wat initiatieven van bewoners
langs het water die zelf willen
opstarten.

Wetterwaarmte
Veel belangstelling was er voor de
info avond over wetterwaarmte.
Onder wetterwaarmte verstaan
we het winnen van warmte uit
omgevingswater via oa. in het water
geplaatste warmtewisselaars. Daar
kunnen huishoudens in de omgeving
op aangesloten worden die dan het
hele jaar door water binnen krijgen
met een temperatuur van 30-40
graden. Voor dorpen en lokale scholen
op het platteland misschien een
goede betaalbare mogelijkheid. Een
werkgroep is ingesteld, betrokken
bewoners worden benaderd om mee

Met duurzame groet, het bestuur van
Grieneko
grieneko.frl info@grieneko.frl


Het bestuur van Grieneko en
aangesloten dorpen
De bewoners van Dearsum hebben
gevraagd het Grieneko werkgebied
uit te breiden naar hun dorp en
omgeving. Grieneko is daar blij mee.
Onze ledenvergadering is van harte
akkoord. Cor Jonkman is toegetreden
tot het bestuur van Grieneko, het
bord: Dit dorp gaat duurzamer wonen
is nu ook in Dearsum geplaatst.

Omdat Ronald van Giessen gaat verhuizen
is hij voorzitter af, maar blijft actief als
bestuurslid voor enkele specifieke zaken
(naast overdracht externe contacten
en innovatieve zaken). Hans Wensveen
(Easterlittens) is interim voorzitter. Gezien
uitbreiding en verbreding van activiteiten
zijn we op zoek naar nog 2 nieuwe
bestuursleden waarvan zeker 1 uit Baard!!!!!

29
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Nieuws van de Greidefûgel
Beste lezers van
de Baarder Kat

Voetbalsucces!

In het vorige boekje schreven we over het thema
‘Menselijk lichaam’. Naar
aanleiding van dit thema
hebben de kinderen een
informatieve tentoonstelling in de school gemaakt.
Alle bezoekers konden leuk
spelletjes doen, proefjes
ervaren en genieten van
toneel tijdens deze tentoonstelling. Een groot succes,
de tentoonstelling werd
druk bezocht.
Op vrijdag 22 april waren de
Koningsspelen. De kinderen deden allerlei spelletje
met elkaar. Jong en oud
speelden samen en de lunch
bij het kampvuur smaakte
goed. Wat werd er goed
samengewerkt. Rondom
Koningsdag zijn er niet
alleen Koningsspelen, ook
het schoolvoetbaltoernooi
in Oosterlittens wordt dan
gehouden. De Greidefûgel

Eén van de winnende voetbalteams
30

was met 4 teams goed
vertegenwoordigd. En twee
teams kwamen met de
beker terug. Een succesvolle
dag kunnen we wel stellen.
Greidefûgel is niet alleen op
de voetbalvelden te zien.
De school doet ook mee aan
de schoolkampioenschappen van het kaatsen. Op
de Greidefûgel is bewegen
één van onze pijlers, dus het
is mooi dat we dat zo ook
kunnen laten zien. Na het
voetbaltoernooi hadden de
kinderen meivakantie!
We zijn nu gestart met het
thema Natuurkrachten/
uitvinders. De kinderen
zijn weer volop aan het
onderzoeken. Hoe ontstaan
tornado’s? In welke landen
regent het heel vaak? En de
bovenbouw maken biografieën van o.a. Eise Eisinga
en Einstein. De onderbouw
heeft de natuur in school
gehaald, daar is het iedere
ochtend weer een hele
verrassing hoe het er met
vervolgt >>>
31
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de kikkervisjes voor staat. Pracht
om dit proces met de kinderen te
volgen.
Maar niet alleen binnen waren
we met de natuur bezig, ook
buiten (natuurlijk!). Alle groepen
hebben in de tuin het nodig
onderhoud gedaan. De tuin is
netjes gemaakt en er is van alles
geplant door de kinderen. Hopelijk kunnen we over een tijdje iets
lekkers koken met de producten
uit onze eigen tuin.
Het jaar vliegt voorbij. Dingen
als afscheid van groep 8, laatste
schooldag komen steeds dichterbij en de ideeën daarover
beginnen te komen. Het was het
eerste jaar als ‘de Greidefûgel’.
Soms lijkt het of we al veel langer
‘de Greidefûgel’ zijn. In dit geval
32
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iets positiefs,
want de school
voelt voor ons als
team vertrouwd.
We zien lachende kinderen en
krijgen ook van
de kinderen
terug dat ze zich
op school prettig
voelen en het
nieuwe niet zo
meer speelt. Samen met ouders
gaan de we binnenkort ook even
terugkijken; Zijn onze verwachtingen van de nieuwe school waargemaakt? En we kijken vooruit;
Wat kan er nog beter? We zullen
dit middels een enquête doen.
We informeren jullie als dorpsbewoners daar ook over. In een
laatste afsluitend infobulletin van
de fusieschool. Tijdens het fusietraject gingen een aantal brieven
rond, nu willen we het eindresultaat ook met jullie delen.
We wensen jullie een mooi
Hemelvaart weekend toe en een
gezellige merke!
Team de Greidefûgel 

Valt er
iets te vieren?!?
Binnenkort gaan wij verhuizen
en ik heb speciaal om extra veel
boekenverhuisdozen gevraagd. Die
zijn de helft kleiner omdat ze zeker de
helft zwaarder worden dan de andere
verhuisdozen. De verhuizer weet van
mijn beroep dominee, maar zei toch nog
wel: “mensen lezen geen boeken meer,
mevrouw!”
Het is een feit dat mensen steeds
meer visueel zijn ingesteld. Van
het mobielschermpje tot het
computerscherm, maar ook sporten:
kijken op de t.v. of zelf interactief
sporten spelen daarop.
Bij de zgn. christelijke feesten speelt
zichtbaarheid ook een belangrijke rol.
Iedereen denkt bij Kerst onmiddellijk
aan een stal of herders, schapen, drie
koningen en natuurlijk een al dan niet
levend “kindeke in de kribbe”.
Bij Pasen zullen veel mensen toch
denken aan het kruis en in 2021
vanwege corona hadden we in de kerk
alle attributen van Goede Vrijdag bij
elkaar gezocht om via een filmopname
dat aan iedereen te laten zien: ’n spons,
doornenkroon, 3 enorme spijkers, bordje
33
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‘vlammetjes’ erop)
Toch is er sprake van
“zien” met Pinksteren en
wel van “vergezichten
zien”. Dat zou je ook
“hoopvol zien” kunnen noemen. Er is nog
weinig tot niets te zien,
maar je kunt er over dromen en er met anderen
over spreken en naar
uitzien.

Het moet uit je hart komen!!
met INRI en natuurlijk het kruis
zelf. En na Pasen wordt verteld
dat een flink aantal mensen
Jezus nog hebben gezien. Dus
zichtbaarheid.
Maar nu Pinksteren. Ik kan echt
niet van mensen verwachten dat
ze zich “vlammen als van vuur
op de hoofden van volwassen
mensen” kunnen voorstellen. In
het bijbelverhaal reageren de
omstanders ook al meteen met
“ze hebben te veel zoete wijn
gedronken”. (weliswaar maakte
ik al kind prachtige kronen met
34

Vergezichten zien
Vergezichten zien is het
tegenovergestelde van
navelstaren, pas op de
plaats maken en egoïsme. De toekomst is niet alleen
voor jezelf, de toekomst zou ons
allemaal aan het hart moeten
gaan omdat het de hele wereld
betreft.
Het is hartverwarmend dat heel
veel mensen zich met de toekomst bezig houden: milieuactivisten, natuurbeschermers, ontwikkelingswerkers, mensen die
zich inzetten voor asielzoekers,
maar gelukkig ook wel politici en
wetenschappers.
Om het vol te houden, om te
durven blijven geloven dat het
“goed komt” en vooral dat het

beter kan worden voor iedereen,
heb je af en toe een steuntje in
de rug nodig, een aai over je bol,
een enthousiaste medestander,
die het je weer laat zien.
Je moet de geest weer krijgen
om verder te kunnen gaan en
daar komt dan die onzichtbare
“heilige Geest” van Pinksteren
om de hoek kijken. Je hebt het
wat ouderwetse woord “geestdriftig” wat met de pinkstergeest
te maken heeft. Hartstochtelijk
zou je ook kunnen zeggen. Het
moet uit je hart komen!!

wereld. Dat zie je niet, maar heel
soms merk je toch het verschil.
Een kleine verbetering, het delen
van een droom, waardoor ineens
een ander ook “geestdriftig”
wordt.
Valt er iets te vieren? Mij maakt
het niet uit of er speciaal op
die zondag die we Pinksteren
noemen iets te vieren valt.
Dromen dromen, vergezichten
zien, in vuur en vlam staan – dat
kan altijd en dat moet eigenlijk
ook altijd zo zijn, wil het effect
hebben.

Kun je iets zien?
Kun je zien dat mensen zich
inzetten voor een betere wereld
op grond van hun geloof? Nee.
Niemand ziet een zichtbaar vlammetje op de ander’s hoofd. Wat
je wel ziet zijn kerkdiensten waar
mensen ‘halleluja’ roepen en met
hun armen zwaaien omdat ze de
Geest voelen.
Ik houd het liever bij onzichtbaar,
zoals adem is. Als je ademt, zie je
daar (behalve als het steenkoud
is) niks van, maar het is onmisbaar, anders overleef je het niet.
Zo is het ook met door de Geest
in vuur en vlam gezette mensen.
Die blijven zich inzetten voor de

Ronald en ik gaan onze boeken
en alle andere dingen inpakken.
Ik hoop dat we iets van onze dromen mogen achterlaten in Baard
over energiebesparing, klimaatverbetering, saamhorigheid en
solidariteit.
En waar we nog meer samen met
u over gedroomd hebben – ik zag
dat de Baarder Kat een archief
heeft. U kunt via een scherm alles
terug vinden!
In onze harten blijft Baard in
ieder geval een grote plaats
innemen!
À Dieu!
Joke van der Velden 
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Vereniging dorpsbelang Baard

Verslag
Tussenbijeenkomst
19 mei 2022

Donderdag 19 mei was het eindelijk weer
mogelijk; een fysieke bijeenkomst van
Dorpsbelang Baard op de bovenzaal in het
dorpshuis. Een volle zaal met Baarders en
een vol programma. De laatste jaren moesten we het noodgedwongen digitaal doen
en je merkt toch dat er op die manier minder
respons is op de gedeelde informatie. En dat
is nu juist de bedoeling. Om met de inwoners
van Baard in discussie te gaan over diverse onderwerpen en de voors en tegens te
delen.
Na het welkom werden de ingekomen stukken/mededelingen besproken:
- Er is een vacature! Wij zoeken een vrijwilliger
die de website van Baard wil onderhouden.
Wybo Walstra heeft dit jaren lang voor ons
gedaan, maar heeft aangegeven hiermee
te stoppen. Wybo bedankt voor al die jaren.
Wie zou dat stokje over willen nemen?
- De kerkelijke gemeente Baard heeft de kerk
overgedragen aan de Stichting Gertrudis
Beheer Baard. De Stichting heeft als doel
de kerk te behouden voor Baard en dat
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Na het item over de inrichting
het op deze manier nog lang
rondom de brug kwam het plan
gebruikt kan worden voor
voor een extra aanlegsteiger
diverse activiteiten, met name
ter sprake. Er is een plan
gericht op cultuur en kunst. Ook
om in de Bolswardervaart
de kerkelijke gemeente zal nog
richting Easterlittens een extra
gebruik blijven maken van de
aanlegsteiger te realiseren.
kerk.
Zo kunnen passanten die iets
- De weg van Baard naar
langer willen blijven aanleggen
Mantgum zal binnenkort
en eventueel een nachtje
aangepakt worden. De
blijven liggen. Nu
weg wordt
wordt er wel eens
verbeterd en
Gemeente
overnacht op de
fietsvriendelijker
heeft geen
wachtplek voor de
gemaakt.
brug. Dit is niet de
plannen voor
bedoeling, omdat
Het volgende
nieuwbouw
dit tot onveilige
onderwerp was de
in
Baard
situaties kan leiden;
inrichting rondom
omdat het dan te
de brug. De heer
smal wordt. Het
Kees de Haan (JONG
plan wordt voorgelegd en de
Architecten) kwam namens de
meerderheid stemt voor.
Provinsje Fryslân uitleg geven. Het
ontwerp wat is ontstaan na input
Na de pauze stond de stand
vanuit het dorp/omwonenden
van zaken rondom mogelijke
wordt besproken. Belangrijke
nieuwbouw op het programma.
onderdelen worden toegelicht.
Dorpsbelang heeft hier, naar
Veiligheid staat voorop, maar
aanleiding van de enquête over
ook behoud van een ‘rustig’
Lyts Wenjen, contact over gehad
dorpsaanzicht. Vanuit de zaal
met de Gemeente Leeuwarden.
worden nog een aantal vragen/
Duidelijk is geworden dat de
wensen uitgesproken. Deze zal
Gemeente Leeuwarden geen
DB Baard meenemen naar de
plannen heeft om in Baard een
Provincie.
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zijn, zijn er ook nadelen en
nieuw nieuwbouw plan te
risico’s. Dorpsbelang vraagt
ontwikkelen. Wel zouden zij
zich af of dit voor de doelgroep
mee willen werken aan een
(ouderen/starters) nu een
CPO (Collectief Particulier
goede oplossing is. Er volgt nog
Opdrachtgeverschap). Hiervoor
een discussie over mogelijke
heeft de gemeente een
oplossingen om dit
woonanalyse
te ondervangen
gemaakt voor
en of nieuwbouw
Baard waarin
Is een CPO
nu wel echt
diverse plekken
een goede
noodzakelijk is.
zijn bekeken en de
oplossing voor De meningen
voor en nadelen
verschillen, maar het
in kaart zijn
ouderen en
gebracht. Dit stuk
starters op de was wel een goede
discussie.
is bij belangstelling
woningmarkt?
via de mail op
Na de rondvraag
te vragen bij
werd iedereen nog
Dorpsbelang (secr.
uitgenodigd om na te praten en
dorpsbelangbaard@gmail.com).
een drankje te doen in het café.
De voor- een nadelen van zo’n
Namens Dorpsbelang Baard
CPO zijn besproken. Hoewel er
Marijn Meijberg 
voordelen aan zo’n constructie
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B a a rd a ta
Don. 09 juni

18.30 u.

Aftrap Circus Merke

Merkecommissie

in Baard

Vrij. 10 juni

09.30 u

Dagprogramma Circus Merke Merkecommissie

verschillende locaties

Zat. 11 juni

12.00 u
aansluitend

Brunch en vervolg
zaterdagprogramma

Merkecommissie

Op de Kamp

Zon 26 juni

09.30 u

Dienst door Ds. S.Leene

Kerkenraad v.d. Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Zat. 09 juli.

weekend

De oudpapiercontainer staat
er weer

Ver. van Dorpsbelang

Parkeerplaats bij de brug

Zon 17 juli

09.30 u

Dienst door Ds. J.v.d.Velden

Kerkenraad v.d. Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Ma. 15 aug.

Op tijd

Inleveren kopij

Redactie deBaarderKat

Kopij bij Anke Roorda of
debaarderkat@gmail.com

Zat. 03 sept.

Volgt

Baarderstreken en Lyts
Ielrikjen

Commissie Puur Baard

in Baard

Zon 11 sept.

09.30 u

Dienst door Ds. J.Hilverda

Kerkenraad v.d. Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Zat. 17 sept.

weekend

De oudpapiercontainer staat
er weer

Ver. van Dorpsbelang

Parkeerplaats bij de brug

