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Nei in moaie, lange, droege en 
soms tropyske simmer kinne we no 
wer útsjen nei de waarme hjerst-
kleuren en hooplik in net te kâlde 
winter. De aktiviteiten kommisje 
is noch drok dwaande om in moai 
winterprogramma yn elkoar te 
setten.

Mar earst kinne we werom sjen nei 
al de aktiviteiten dy west hawwe. 
Sa ha we yn juny wer in prachtige 
Merke mei elkoar fiere kinnen. 
Alles koe wer los, de keatsferiening 
hat al har partijen wer organisearje 
kinnen en de BaarderBarbecue koe 
ek wer troch gean.

Spitigernôch  wie der dit jier net in 
merk mei Baarderstreken en Ielrikj-
en. Ek dat fâlt te lêzen yn dizee kat. 
Wat ek wol  troch giet is de bewe-
ging fan nije bewenners. Sa is Aart 
op besite west by it tsjerkje, in jong 
stel oan de Harmen Sytstrawei en 
op de Tongerwei. Yn dizze Baarder 

Kat komme wy sa wat mear oer 
harren te witten.
De bern fan de Greidefûgel binne 
fol kleur opstarten mei in nij skoal-
lejier. Anneke hat foar jim wer in 
moaie leastip betocht en Esther lit 
jim mei genietsje fan har kreative 
keuken kreaasjes.
Fansels binne wy as redaksje bliid 
mei ynput fan nijs oer Baarders. 
Foaral as it oer in kampioen giet 
en oer de aventoeren fan in echte 
Baarder Kat.

De Baardata is wer aardich fult mei 
workshops en oare aktiviteiten. Sa 
giet de kaartclub wer los en ek de 
biljertferiening.
Al mei al komt dizze Kat wat letter 
yn jim bus, mar is fêst wol de muoi-
te wurdich om der efkes foar sitten 
te gean.

Wy winsjke jim in soad lêsnocht en 
in moaie neisimmer ta!


Het volgende nummer 
komt uit op 1 december 
2022. De deadline voor de 
kopij is 15 november.
Kopij sturen naar: 
debaarderkat@gmail.com
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Baardata achterop

Inhoud Redaks joneel

Bêste Baardgenoaten,

 

Graach wolle wy de kaart 

fan Baard wér “update”

Dus foar it desimber-

nûmmer graach jim 

namme, adres en 06 nr 

oan ús trochjaan. 

Dat jildt ek foar de 

kommisjes en ferienings, 

graach nammen en e-mail-

adressen trochjaan.

Dat kin fia 

debaarderkat@gmail.com 

Dan soarchje wy foar in  

nije kaart fan Baard.

 

Groetnis, 

redaksje Baarder Kat 
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Dit is weer zo’n boek dat je graag in één adem 
wilt uitlezen.
De Amerikaanse schrijfster Delia Owens neemt 
je mee naar de jaren zestig, de diepe moerassen 
in van North Carolina.
De hoofdpersoon Kya Clark is zes jaar als ze 
zich alleen moet zien te redden. Haar moeder 
vertrekt, niet lang daarna haar oudere zussen en 
haar geliefde broer Jodie. Tenslotte verdwijnt 
ook haar agressieve vader definitief. Kya is 
volledig op zichzelf aangewezen, want ook de 
dorpelingen van Barkley Cove moeten niets van 

haar hebben.
Kya leeft met de vogels, de vissen, 
de planten, het moeras en de 

zee. Als lezer 
kruip je in de 
huid van Kya, 
je leert haar 
kennen, haar 
keuzes en 
haar emoties. 
De schrijfster 
(tevens 
biologe) 
neemt je 
zodanig 
mee in het 
moeras, dat 
het voelt 
alsof je er zelf 
bent. Je ziet 

alles voor je: de hut, het moeras, 
de oevers en Kya’s oude boot…
Kya is praktisch en handig. Ze ruilt 
vis en groenten uit haar moestuin 
voor andere levensmiddelen.
Ze is slim en weet mensen die 
iets van haar willen met succes 
te ontwijken zoals bij voorbeeld 
de leerplichtambtenaar. Ze kent 
het moeras op haar duimpje en 
beschouwt de natuur als haar 
leerschool. Ze heeft nauwelijks 

contacten met de buitenwereld. 
De dorpelingen noemen haar het
“moerasmeisje”. Echter, bijna 
tastbaar is haar verlangen om 
anderen te leren kennen en door 
hen aanvaard te worden.
Dan wordt een jongeman uit het 
dorp dood gevonden aan de voet 
van de oude brandweertoren…

De auteur wisselt de verhaallijnen 
vakkundig af en laat ze mooi in 
elkaar overvloeien.
‘Daar waar de rivierkreeften 
zingen’ is een mengeling van een 
thriller, een love story en een ode 
aan de natuur.

Delia Owens heeft tientallen jaren 
als wildlife wetenschapper gewerkt 
in Afrika en publiceerde eerder al 
enkele wetenschappelijke werken.
Ze was 70 jaar toen haar 
debuutroman ‘Daar waar de 
rivierkreeften zingen’ in 2019 in 
Amerika uitkwam en gelijk een 
bestseller werd.

 
Anneke Tonnon  

Daar 
waar de 
rivier-
kreeften 
zingen 
Delia Owens

“Een prachtig 
verhaal, dat boeit 
vanaf het begin, 

verrassende 
wendingen heeft 

en uitmondt in 
een geweldig 

einde.”

Leestip
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Van Gerrit Wierenga uit Winsum ontving de redactie het volgende 
bericht:

Baard
Eartiids wiest haadplak fan in gritenij
no falst ûnder de lytse doarpe-rige,
in gat, troch ûntfolking lang bedrige,
foar stedslju faaks in deadske negerij.

Mar oft ik dan by dy de geast wol krij?
Ik wol der earlik sein net graach om lige:
‘k doch hjir ynearsten, en dat muoit my tige,
gjin ynspiraasje op foar poëzij.

Mar letter sil de sinne foar my skine,
dan sjoch ik ljochte plakken yn it skaad.

Hoe soe ’t ek oars yn ’t doarp dat yn ’t ferlyne
in thús foar ien as Harmen Sytstra waard.

By neier ynsjen kin ‘k myn draai der fine
en kom ik mei in fers werom út Baard.

Eize de Boer
Friesch Dagblad, 13 febrewaris 1993.

In en rondom Baard doen wij als 
vrijwilligers van de lokale Veilig 
Verkeer Nederland afdeling 
verschillende activiteiten. Denk 
hierbij aan voorlichtingen op 
scholen over de veilige fiets, 
fietskeuringen en helpen bij 
het jaarlijkse Verkeersexamen 
in Leeuwarden. Wij zijn opzoek 
naar versterking van ons lokale 

vrijwilligersteam. Dit najaar gaan 
we bijvoorbeeld fietsen van de 
kinderen controleren, zodat ze 
in de donkere dagen weer veilig 
op pad kunnen gaan. 
Lijkt het je leuk om af en toe aan 
te sluiten bij een activiteit voor 
verkeersveiligheid in de buurt? 
Stuur een mailtje naar Sanne via 
steunpuntnoord@vvn.nl. 

Hulp gezocht
bij Veilig Verkeer Nederland-activiteiten

Gedichtbericht

PuurBaard
Hoewel de commissie PuurBaard in 
januari van dit jaar de eerste brainstorm 
rondes al achter de rug had, is het dit jaar 
helaas niet gelukt om op 3 september 
een gezellige markt met Palingroken in 
Baard te organiseren. Het idee was om 
dit jaar 'Baarder Streken' te organiseren: 
een streekmarkt met ambachten en 
streekproducten.
De reden hiervan is dat 3 september een 
populaire datum bleek voor kraamhou-
ders en palingrokers! Zo was er concur-
rentie van markten in Harlingen, Dokkum 
en nog een aantal kleinere streekmark-
ten in Friesland. We visten allemaal in 
dezelfde vijver op dezelfde dag... Johan-

nes, Jikke en ik zijn aan het nadenken of 
we misschien moeten uitwijken naar een 
andere datum. 
Ook willen we - nogmaals- een oproep 
doen naar meer commissie leden. Voor 
drie drukbezette mensen is dit een (te) 
grote klus: Ben je een creatieve denker, 
heb je een beetje verstand van PR of wil 
je een paar taken op je nemen, laat het 
dan even weten door een mail te sturen 
naar palingroken.baard@gmail.com.
We zetten de schouders er dan weer 
onder en houden jullie op de hoogte.
 
Met vriendelijke groeten,
commissie PuurBaard  

Goeiemoarn!
By it opromjen fûn ik in fers oer Baard, 
dat ik jim tastjoer yn de bylage:
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Baarder beesten...

Ik bin in jier as trije ferlyn yn it 
doarp Baard terjochte kaam. 
Gewoan as smoargens út in 
auto setten. Danksij oplettende 
bistefreonen haw ik in fantasty-
sk plakje krigen by Baukje Buren. 
Ja, hjir hie ik it echt fijn, want 
as Baukje moarns in bakje kofje 
naam mei cake krige ik ek in 
stikje cake. Middeis naam Baukje 

altyd in bakje thee en foar my 
wie der dan ek wat lekkers:  wer 
cake as fleisblikje en net fan dat 
goedkeape spul, nee, echte Kit-
tekat. De hiele dei mocht ik lek-
ker op har nije, wite bank lizze, 
’s nachts hie ik myn eigen plakje 
yn it bûthús. Sa’n moaie tiid, mar 
dêr kaam in ein oan doe’t Baukje 
ferstoar. Ik krige in nij plakje op 

de pleats fan Gabe en Dorothea. 
Dat moast wol hiel bot wenne. 
Gjin cake mear en goedkeap 
fleisblikje dat ik ek noch diele 
moast mei 8 oare katten. Ik wie 
earst ek bot benaud foar alle bis-
ten op de pleats, ek de fjouwer 
bordercollies dy’t achter my oan 
sieten. Haha, mar dy haw ik der 
no ûnder. Komme se te ticht by,  
kinne se in feech krije, en dan 
haw ik myn nageltsjes út!
Ach juh, de tiid dy’t my noch rest 
sjong it by dizze minsken wol 
út. Frijheid-blijheid, want ik mei 
in soad bûten. Want se hawwe 
der gjin sin oan dat ik alles fan 
de tafel of it oanrjocht ôfpik. Sy 
wolle rêstich ite, en net alles die-
le , wat Baukje en ik wol diene. 
Dat ik gean no mear it fjild yn 
en fret my sêd oan mûzen, want 
dy binnen der in genôch! En no 
jow ik my lekker del yn it hea mei 
myn folle búkje.  

De belevenissen fan 

Baukje poes
in ferhaaltsje foar it sliepen gean

Trienke 
is kampioen
Op de jaarlijkse keuring in Harkema op 
20 augustus is Eppie Veenstra met zijn 
landgeit Trienke fan Dekema kampioen 
geworden bij de meerjarige landgeiten. 
Op de keuring zijn ongeveer 65 dieren 
in twee ringen en in zeven categorieën 
gekeurd door landelijke keurmeesters. 
De Nederlandse landgeit is een oud 
typisch Nederlands ras dat van oor-
sprong op de heidevelden leefde. Het is 
een sobere geit, dat wil zeggen dat ze 
sterk is, niet veeleisend en in staat is om 
enigszins zware weersomstandigheden 
te weerstaan. Het is langharige geit met 
grote hoorns. 
Het ras behoort tot de zeldzame huis-
dierrassen. In de jaren vijftig van de 
vorige eeuw was het bijna uitgestorven. 
Dankzij een goed fokprogramma is het 
ras behouden gebleven. Op dit moment 
staan er ongeveer 3000 dieren in het 
stamboek ingeschreven  Elk jaar vinden 
er regionale keuringen plaats en dit jaar 
had Eppie de kampioen meegenomen.


Bij de voorpagina:



De Baarder Kat - Jaargang 24 - nummer 3 - september 2022 De Baarder Kat - Jaargang 24 - nummer 3 - september 2022

10 11

In memoriam

Harmiena (Mine) Jongsma,
 

De lêste jierren wenne se yn Frentsjer mar 
Mine Jongsma wie jierenlang in belutsen 

ynwenster fan Baard. 
Se wenne mei har gesin oan de Fâldenserwei 

28 en kaam letter yn de Harmen Sytstrawei 
(4) te wenjen. Se wie lange tiid riedslid foar de 

FNP yn de gemeenteried fan Baarderadiel en it 
lettere Littenseradiel. 

 
Wy winskje de famylje in protte sterkte ta.  

Het is in 2008, Arie en Conny 
Wagenvoort wonen hier net. 
Mijn toenmalige vriendin Roos 
en ik nodigen ze uit voor een 
kennismakingsgesprek. De 
avonden korten en worden 
killer, maar we blijven buiten 
en praten geanimeerd. Ook 
zij blijken buitenmensen. Arie, 
inmiddels pensionado maar in 
zijn werkzame leven directeur 
van een betonmortelfabriek. 
Conny, kunstenares en werkend  
geweest in de radio en televisie 
wereld. 
Beide zijn gek op Frankrijk en 
hebben daar een tweede huis. 
Verknocht aan het merk Citroën 
en met name de oude modellen. 
Wars van opsmuk; laat het 
maar uit de kringloop komen. 
Grootste luxe is de eenvoud van 
leven en genieten. We spreken 
elkaar niet zo vaak, maar als het 
gebeurt is het altijd bijzonder 
vriendelijk en hartelijk. 
Ik geniet van Arie’s scherpe 
geest en spitse humor. Zo 

Le papillon s’envole
De vlinder is gevlogen…

kabbelen de jaren afwisselend in Baard en 
Frankrijk zich voort. 
En dan gaat het plotseling heel hard. Het 
lichaam geeft het meer en meer op en Arie 
wordt een broze man. Dat is voor hem de 
grootste frustratie want zijn verstand zegt 
wel degelijk nog langer te willen leven. 
“Hoi Aartje” zegt hij altijd als ik met de 
honden langs loop. Dus komt de envelop 
toch nog onverwacht. 
De volgende dag mag ik afscheid van 
hem nemen. “Dag Arie” zeg ik met zeer 
natte ogen en aai hem zachtjes over zijn 
perkamenten gezicht.

Aart  
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 als vanoudsFeest Na 2 jaren van gemankeerde 
feestjes en dorpsfeesten was het 
dit jaar eindelijk weer zo ver, merke 
oude stijl! Als bestuur kijken we hier 
dan ook met een groot genoegen 
op terug.
De plannen werden al vroeg 
gemaakt, de voorbereidingen 
op tijd getroffen wat leidde tot 
een heuse primeur tijdens de 
Baarder Merke: alle activiteiten 
verliepen volgens schema! Geen 
Baarder kwartiertjes (uurtjes) 
en geen paniekvoetbal om alles 
op tijd rond te krijgen. Wij als 
organisatie hebben deze merke 

dan ook als heerlijk relaxt, 
plezierig en ontspannen ervaren. 
Misschien hebben we dan toch 
wat opgestoken van de relaxte 
tussenjaren… ;-)

Allereerst zat het weer natuurlijk 
fantastisch mee, alhoewel het 
lijkt dat we hier elk jaar steeds 
minder over in hoeven te zitten. 
De donderdag startte dan ook met 
een prachtige puzzeltocht uitgezet 
door Albert en Elbrich, chapeau! 
De activiteiten voor de kinderen 
waren ook geslaagd waarna er al 
snel een supergezellige sfeer in het 

Merke 2022:

>>>
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café ontstond en de lichtjes als 
vanouds pas uitgingen nadat de 
zon opkwam.

De vrijdag begon met kaatsen 
waarbij helaas het kinderkaatsen 
kwam te vervallen. Blijkt dat 
ook de kids gewoon ouder zijn 
geworden de afgelopen jaren 
waardoor er een gat in die 
lichting is gevallen. Wij rekenen 
er echter op dat dat zich vanzelf 
weer oplost :) 

De bingo, strak geregisseerd 

door Wilma (dank hiervoor!), 
was ook enorm populair. Alle 
leeftijden zaten door elkaar met 
strakke koppies de nummers 
af te wachten voor de vele 
prachtige prijzen. Tegen het 
einde van de middag werd de 
BBQ opgestart en kon iedereen 
weer aanvallen. Het was ook 
hier een heerlijk gezellige 
en gemoedelijke sfeer met 
eten in overvloed. Als bestuur 
kunnen wij echt genieten om 
iedereen zo bij elkaar te zien in 
het dorp. Praatjes maken met 

menig nieuw gezicht en als 
gemeenschap hechter worden. 

Dit liep soepel door in de Talent 
Show in de bovenzaal waar 
iedereen getrakteerd werd op 
prachtige optreden van stoere 
kerels, prachtige meiden en 
iets daar tussenin (?). Een dikke 
pluim voor alle kids die daar 
voor een volle zaal zo stoer 
hebben opgetreden! 
Na dit voorprogramma kwam 
Shure de band in actie die 
prachtige muziek speelde, 
iets dat voor de (grote!) 
jongerengroep misschien iets 
te gedateerd was. Dat mocht 
de pret niet drukken want er 
werd weer heerlijk “gedanst”. 
Overigens werd de jeugd 
daarna op hun wenken bediend 
in het café getuige de uitbundig 
vierende groepen op het 
biljart… Zo was er ook nu voor 
iedereen wat wils.

Tijdens de brunch op zaterdag 
kon iedereen weer even rustig 
opstarten, per slot van rekening 
zijn we 3 dagen feest al even 
niet meer gewend en is het 
niet alleen de jeugd die ouder 
is geworden… Ondertussen 
begon direct al een erg leuke 
act van goochelaar Rids voor 
de kids. Nouja kids… wij zagen 

ook verschillende ouderen raar 
opkijken van de trukendoos en 
halve konijnen. De kinderen 
zaten in ieder geval met open 
mond te kijken en dat is alleen 
al de moeite waard.

Sander Metz startte vervolgens 
het matinee waarbij iedereen 
lekker de tijd nam om gezellig 
in de zon te kletsen en 
ontspannen. Wij konden hier 
alle begrip voor opbrengen met 
deze temperaturen en hebben 
heerlijk meegedaan. De circus 
spelletjes bleken wellicht toch 
wat te ambitieus na zoveel 
drankjes in de zon want bij het 
merendeel moest toch echt 
de hele groep iemand rechtop 
houden om de finish te halen. 
Nouja, dat kwam de teamspirit 
alleen maar ten goede zullen we 
maar denken.


>>>



De Baarder Kat - Jaargang 24 - nummer 3 - september 2022 De Baarder Kat - Jaargang 24 - nummer 3 - september 2022

16 17

Krekt op Tiid Activiteiten-
commissie

Klaverjassen Nieuws van de

De klaverjasavonden zijn weer vastgelegd, voor al 
onze enthousiaste spelers.

Voor degene die nog nooit heeft meegedaan, die 
kan zich via de mail melden bij :
Ger Luyben gerrieluyben@hotmail.com
Yge Valk  ygevalk@gmail.com
Dan zorgen wij dat je in de week, dat we gaan 
kaarten, bericht van ons krijgt. Je kunt je dan 
aanmelden voor die kaartavond. Dat opgeven kan 
tot donderdagmorgen 10.00 uur.
De kaartavonden hebben nu een inleg van 6 euro, 
zo is besloten. Zo is er voor iedereen een prijs, 
bestaande uit vleespaketten.

De kaartavonden zijn op vrijdagavond en beginnen 
20.00 en wel:
7 oktober, maatklaverjassen
4 november
2 december
30 december,  maatklaverjassen
Mocht je geen maat kunnen vinden, meld dat dan 
even bij ons.

De kaartavonden voor 2023 worden later bekend 
gemaakt in de Baarder Kat.

Met vriendelijke groet,oant sjen, 
Ger Luyben  06 25179216
Yge Valk        06 38181170   


Wij hopen dat een ieder even 
lekker heeft kunnen genieten 
van de mooie zomer en een 
welverdiende vakantie.

De activiteitencommissie is in-
middels alweer druk bezig met 
het bedenken en opzetten
van diverse activiteiten.

Binnenkort zal de jeugd 
uit het dorp weer 
flyers en opgave 
strookjes ontvangen 
voor het spannende 
douanespel.
Ook zijn we 
weer bezig met de 
voorbereidingen van de bingo.
Daarnaast zijn we ook nog druk 
bezig met het opzetten van een 
compleet nieuwe activiteit.

Dit vergt echter veel tijd en 
werk, maar als het allemaal lukt 
wordt het zeker weer erg leuk.

Door wat tijdsgebrek van 
alle bestuursleden i.v.m. veel 
werkdrukte en privéleven, 
maakt dat het organiseren van 
vele activiteiten voor nu even 
onmogelijk is.
Waardoor we ons nu wat meer 
concentreren op het proberen 
rond te krijgen van een nieuwe 
activiteit.

Zodra er meer bekend 
is zullen wij uiteraard 
weer flyeren en 
berichten plaatsen 
in de Baarder Kat 

en op Facebook, wij 
hopen jullie allemaal weer 

te ontmoeten op één van de 
activiteiten.

De activiteitencommissie  
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Wat heb je nodig 
(voor 8-10 personen)

Voor de tomaatjes;
Ongeveer 30 cherrytomaatjes
Oregano droog of vers
2 tenen knoflook
olijfolie
Zout, peper

Voor de omelet;
400 gram spinazie
5 eieren gescheiden in dooiers en 
eiwit
3 eetl zelfrijzend bakmeel
150 gr kwark of griekse yoghurt
100 gram roomkaas
100 zachte geitenkaas
Verse kruiden zoals dragon, bieslook 
of peterselie

Verwarm de oven op 180 graden
Halveer de tomaatjes en leg ze met 
de snijkant naar boven in een schaal 
of bakvorm.
Schenk er olijfolie over met de krui-
den en de knoflook en bak ze totdat 
ze een beetje gaan verkleuren, je kunt 
ze ook twee uur drogen in de oven op 
150 graden..

Voor de omelet bekleed je een bak-
plaat met bakpapier.
Blancheer de spinazie totdat ie net 
geslonken is, laat hem in een zeef 

heel goed uitlekken en druk er zoveel 
mogelijk vocht uit.
Doe de uitgelekte spinazie in een 
keukenmachine of hak hem zeer fijn. 
Voeg de eierdooiers, zelfrijzend bak-
meel, 1 eetlepel kwark en zout en pe-
per door. Mix dit helemaal glad.
Klop in een schone kom de eiwitten 
stijf met een snuf zout. Spatel er 
voorzichtig (lees luchtig) het spina-
ziemengsel door. Smeer het beslag 
op de bakplaat uit en bak het in onge-
veer een kwartier gaar.

Klop intussen de rest van de kwark, 
de geitenkaas en roomkaas glad en 
voeg de fijngehakte kruiden toe. Keer 
met behulp van nog een bakvel de 
omelet om en besmeer de omelet 
met het kwarkmengsel, laat wel een 
rand vrij. Verdeel de zongedroogde 
tomaatjes erover en rol de omelet 
dan mooi strak op met behulp van het 
onderste vel. Zet de rol ruim een uur 
of langer in de koelkast, snijd hem in 
mooie plakken. 
Een stuk zuurdesem of breekbrood 
erbij en smullen maar!

Esther  

Heel Baard smult

En de zomer duurt maar voort…. Meestal kijk ik rond deze tijd 
uit naar recepten voor binnen, maar aangezien de weersvoor-
uitzichten maar steeds zo mooi blijven kies ik voor een mooi 
luchtig recept om nog even na te zomeren met vrienden in de 
vorm van een lunch of te serveren als voorgerecht. Het is een-
voudig van te voren te maken en het ziet er prachtig uit. 

   Opgerolde 

spinazieomelet 
met een heerlijke vulling
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De 
Gouden
Kat
foar
Ronald
en
Joke

Ronald en Joke binne ferhúze nei Amsterdam. Hun 
ôfskiedsfeestje wie 18 juny. It tsjerkje wie ôfladen
en de catering wie goed foarelkoar. Tseard Nauta en 
syn maten soargen foar achtergrûnmesyk.

Ronald en Joke hawwe in soad foar Baard 
betsjutten en dêrom tochten Anne Marije en ik 
dat in moaie ôfslúting wêze soe om de Gouden 
Kat 2022 oan hun út te rikken. Wy hawwe in ferske 
makke, mar rûnen in bytsje fêst om it moai klinke te 
litte. Doe hat Tseard Nauta ús holpen en in moaie 
tekst makke op de meldij fan It Wite wiif (Irolt). Foar 
degene dy’t de band 
Irolt net kinne: dat is in 
Fryske folksband út de 
70-er jierren dêr’t û.o. 
Aart Kuyt en Inez yn 
spilen.
It ferske waard songen 
troch Tseard en Anne 
Marije, sy die ek noch 
in koarte speech en 
dat foel allegearre yn 
goede ierde.

Dorothea  

Ôfskie
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In gesprek met...

nieuwe
Baarders

Onze ster-
verslaggever Aart 
Kuijt bezocht de 
afgelopen weken 
weer alle nieuwe 
Baarders. Hij vroeg 
ze het hemd van het 
lijf en legde ze vast 
op de gevoelige 
plaat. 
Op de volgende 
pagina's lezen jullie 
het resultaat van 
zijn bezoekjes.

Zolang woonden ze hier nog niet, 
Amarins en Remko: zomer 2021. En 
ook best zeer naar tevredenheid. 
Maar ze krijgen de mogelijkheid het 
huis te betrekken van haar moeder 
op een prachtig plekje. De keus wordt 
gemaakt, maar wel een beetje met 
bloedend hart. Dus maak ik graag 
kennis met de nieuwe bewoners van de 
Harmen Sytstrawei 19.

Ik ben Ilse Roorda, bijna 26 jaar. 
Geboren in het ziekenhuis in Sneek, 
maar vier uur daarna al naar Boazum 
gegaan en daar zo’n beetje mijn hele 
leven gewoond.

Ik ben Marco van der Werf, 29 jaar, 
ook geboren in het ziekenhuis in Sneek. 
Woon tot mijn vijfde in Skearnegoutum 
en daarna in Twellegea.

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen
Op het water natuurlijk! In dit geval de 
Snitser Mar. We kennen elkaar al via 
een app. Zeilen beiden in een houten 
zeilboot, een BMer en die wil je dan wel 
even van elkaar bekijken.

I. Ik zeil vaak met een oudere man met 
een spierziekte en als hij het niet meer 
volhoudt neem ik het over. 
M. Ik heb dan vakantiewerk op een 
zeilschool. Zo ontmoeten we elkaar 
echt en de eerst date volgt al gauw. 

Studie en beroep
I. De middelbare school gedaan op het 
Bogerman College in Sneek. Havo en 
VBO. Met dat laatste ben ik gestopt 
want ik vind het helemaal niks. Ik moet 
dan heel snel beslissen want je moet 
voor een bepaalde datum inschrijven. 
Het wordt HBO verpleegkunde. Ook 
nog even geroken aan psychiatrie, 
diverse stages gelopen, maar dat 
maakt mij niet echt vrolijk… Net een 
opleiding gedaan specialisatie op 
verloskamers en ben nu gespecialiseerd 
verpleegkundige op de verloskamer. 
Dat doe ik in het MCL.
M.  De RSG in Sneek en daarna MBO 
maritieme techniek. Vervolgens scheep-
vaartkunde in Leeuwarden. De zee-
vaartschool van Enkhuizen is de enige 
opleiding voor grote zeilschepen. Die 
heb ik dus daar gedaan. Ik ben scheeps-

Ilse en Marco

1. Ilse en Marco
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bouwkundig ingenieur, maar mijn 
hoofdberoep is kapitein op de 
klippers “ De Wylde Swan” en de 
“ Noorderlicht”. 
Los daarvan, maar dat doe ik niet 
zoveel meer, een éénmanszaak 
als scheepsontwerper. Heb veel 
concepten gemaakt voor onder 
andere rondvaartboten in Am-
sterdam. 
De Tallships varen over de hele 
wereld. Ik heb twaalf beman-
ningsleden, leerlingen van een 
middelbare school. Ze doen dan 
een opleiding (trainees) en er 
gaan ook vier docenten mee. 
Eigenlijk ben ik een varende  
rector! 
’s Winters zit ik vaak in de Car-
ribbean. Komende winter vaar ik 
de “Noorderlicht” terug van St. 
Maarten naar Spanje. Dit najaar 
met de “Wylde Swan” van Har-
lingen naar Coruna in Spanje en 
binnenkort gaan we naar Spits-
bergen met de “Noorderlicht”. 
Ilse gaat dan mee. 

Hoezo zomaar Baard
I. Ik kom hier natuurlijk al want 
mijn tante Hester woont hier-
naast en ik pas regelmatig op 
de kinderen van Nico en Anke. 
Zij is mijn volle nicht. We passen 
op hun boerderij tijdens een 
vakantie en zeggen tegen elkaar: 
“ Baard is best wel een heel leuk 

plekje.” Dan komt van het één het 
ander. 
M. Een leuk plaatsje. Ik houd er 
wel van dat het niet te groot is; 
een kroeg en zo geeft echt een 
dorpsgevoel.

Hobby’s, interesses, sport
I. Onze passie is natuurlijk zeilen. 
Verder houd ik van gitaar spelen 
en zingen. Met name country en 
folk. Ik ben heel goed in zielige 
liedjes! Ook lees ik graag. Vind 
Yoga heerlijk en het zwemmen in 
de vaart. Dan houdt het wel zo’n 

2. Marike

Wat moet ik nog over Tseard 
Nauta vertellen. Het muzikale 
fenomeen en theatermaker 
is alom bekend in dit dorp en 
heeft geen geheimen meer 
voor ons. Of..? Sinds kort 
woont hij samen met Marike 
Buitendijk. Hoog tijd om daar 
mee kennis te maken.

Ik ben 54 jaar en geboren in 
Zuid Afrika. Wat van ver komt 
is lekker! Mijn ouders zijn 
daar anderhalf jaar voor mijn 
geboorte naar toe gegaan.
Heb nog 2 zussen en 2 broers. 
Tot mijn 23ste woon ik er. Heb 

exacte vakken gestudeerd maar niet 
afgemaakt. Daarna in Nederland milieu-
kunde gestudeerd. Eerst in Groningen 
en het laatste jaar in Leeuwarden. Tot 
juli woon ik in Drachten. 

Hoe elkaar leren kennen
Via een dating website; de digitale 
grabbelton. Tseard is de eerste en een 
schot in de roos, dat je dit nog mag 
overkomen op je oude dag! Ik heb twee 
volwassen kinderen, de één actrice, de 
ander filmmaker. Ik vind het een hele 
leuke combinatie en Tseard heeft al een 
bijdrage geleverd aan een aantal pro-
jecten van ze. Ook heb ik nog een schat 
van een zoontje van 14 jaar. Die woont 
bij zijn vader.  Sinds 11 juli wonen we 
officieel samen. Ik ben niet zo muzikaal 

maar we houden allebei heel erg van 
taal.

Beroep
Ik heb het een tijdje moeilijk gehad. Als 
ik weer begin te werken is dat omdat 
men mensen nodig heeft voor tweetalig 
onderwijs voor vluchtelingen. Dat vind 
ik heel leuk. Op een gegeven moment 
word ik voor het Vavo gevraagd bij het 
Friesland College. Dat staat voor volwas-
sen algemeen voortgezet onderwijs. 
Als kinderen zakken op de middelbare 
school voor bijvoorbeeld scheikunde en 
natuurkunde kunnen ze bij ons terecht 
in plaats van een heel jaar nog eens over 
te  moeten doen op hun school. En dan 
doe je de bovenbouw in één jaar. Binnen 
ongeveer 21 weken ram ik het erdoor-

beetje op. Oh ja, heb ooit nog 
aan judo gedaan en boogschie-
ten.
M. Ik heb een amateur bierbrou-
werij in Twellegea. Maak mijn 
eigen trippels en dubbels samen 
met mijn vader. In principe zoek 
ik net zo lang uit wat technisch is 
en doe het vervolgens zelf. Nu de 
zonnepanelen op ons dak. Heb 
een zware naaimachine voor het 
maken van zeilen en tenten.

Waarvoor inzetten
I. Dat moet ik nog ontdekken in 

wat kun je allemaal doen. Het 
lijkt me leuk om voor de Baarder 
Kat stukjes te schrijven.
M. Misschien kan ik wel een 
Baarder bier brouwen, maar ik 
ben simpelweg te vaak weg om 
me ergens aan te verbinden. Mag 
er eens iets zijn en ik ben thuis,  
dan kun je altijd een beroep op 
me doen.

Ik heb twee bijzondere mensen 
ontmoet…

Aart 
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heen. Slaag je, dan komen die cij-
fers terug op je cijferlijst en krijg 
je alsnog een diploma. Tempo 
leren dus, maar de meeste 18-ja-
rigen doen dat veel liever dan 
terug te moeten naar het “grut” 
van de middelbare school. Ik ben 
talig en kan goed uitleggen.

Hoezo Baard
Simpelweg, hij woont in Baard 
en zijn huis is veel leuker dan 
mijn huurhuisje. Heel leuk is 
hoe we dan de boel inrichten 
en compromises sluiten in wat 
van jou en wat van mij. Maar we 
komen er altijd uit, zelfs met de 
katten. In Drachten ken ik alleen 
de naaste buren, verder er om 
heen niemand. In dit kleine dorpje zijn 
we op elkaar aangewezen en hebben we 
elkaar nodig. Ik ken nu al meer mensen 
dan ooit daar.

Hobby’s 
Ik ben gek op koken, lees veel en schrijf 
over van alles. Onlangs stond er nog een 
artikel van mij in de Leeuwarder Courant 
over mijn verbolgenheid t.a.v.  een politi-
cus die hier twee dagen was en meende 
Friesland te kunnen karakteriseren. En dan 
ook nog eens de hoererende term miens-
kip. Gebruik gewoon de term gemeen-
schapszin.  
Het wekt ergernis op bij Tseard en mij, 
vinden het een kleinering van Friesland, 
alsof we nog met kraaltjes en spiegeltjes 

omkoopbaar zijn. Verder boeit mij weten-
schap en cultuur in hoge mate. Ik geniet 
van psychologie tot natuurkunde.

Waar zou je je voor willen inzetten
Henk te Biesebeek was hier onlangs en wil 
iets doen met de kerk qua cultuur. Het lijkt 
mij leuk daaraan mee te werken en  er iets 
voor te kunnen betekenen. Ook kinderen 
die moeite hebben met exacte vakken; 
stuur ze maar langs, ik leg het ze wel uit.

Wat zijn we vergeten
Eigenlijk niets. In dit dorp en dit huis wil 
ik samen met Tseard oud worden. Alles 
klopt, het is goed zo. Ik voel me vrijer, 
prettiger en rustiger.
Aart  

3. Elly en Geertjan

Wie kunnen Ronald en Joke ver-
vangen. Dat bedoel ik niet met 
een vooroordeel naar de nieuwe 
bewoners, maar de onschatbare 
waarde die beiden voor dit dorp 
gehad hebben. Wat zoek je in 
Godsnaam na Baard in Amster-
dam… Des te meer ben ik be-
nieuwd naar de huidige nieuwe 
bewoners.
Even kennismaken.
Ik ben Elly van der Goot, gebo-
ren in Heerhugowaard en 51 jaar 
oud.
Ik ben Geertjan Blom, geboren 
in Dokkum en 58 jaar oud.

Waar elkaar leren kennen
E. Aan de waddendijk bij Peasens 
Moddergat. We houden beiden 
veel van de Waddenzee.

Opleiding en wat je nu doet
G. Ik ben huisarts. Heb ruim 20 
jaar een eigen praktijk gehad in 
Wierde, vlak bij Almelo en ben 
vorig jaar naar Friesland geko-
men. Nu ben ik waarnemer en val 
overal in binnen de regio.
E. Ik heb in Groningen sociale 
geografie gestudeerd. Daar-
na bedrijfskunde en ben een 
eigen organisatie advies bureau 

Marike Elly en Geertjan
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begonnen, zo’n tien jaar terug in 
Wergea. Word vooral ingehuurd 
door overheden en culturele 
organisaties als interim manager.

Hoezo zomaar Baard 
Stiekem wist ik dat ook al een 
beetje, want ik heb in Wieuwerd 
gewoond. Opgegroeid in de 
buurt dus. Op zes jarige leeftijd 
naar Friesland gegaan en daar 
mijn jeugd doorgebracht. Vervol-
gens in Koudum gewoond, heel 
lang in Leeuwarden en daarna 
Wergea. Geertjan is daar bij mij in 
komen wonen, maar we zochten 
iets voor ons samen.
G. We  hebben niet eens zoveel 
huizen bekeken, maar waren 
eigenlijk meteen verkocht voor 
deze plek aan het water. Kleine 
dorpen moet je leuk vinden; zo 
niet dan moet je er niet naar toe 
komen. Dit is een bewuste keus. 

Hobby’s; de sport straalt van 
jullie af
E. Bij hem hoor, voor mij valt 
het nog wel mee. Ik ben niet zo 
sportief, maar vind het heerlijk 
op en in het water. Ooit suppen 
hier lijkt mij geweldig.
G. Sport in het algemeen en 
zwemmen in het bijzonder. Ik 
zwem graag in dit water. Het is 

volstrekt willekeurig en maar 
net hoe het uitkomt met mijn 
werk. Verder fiets ik veel en vind 
skeeleren en schaatsen hartstik-
ke mooi.
E. Ik fiets graag, maar dan moet 
het wel een doel hebben. Lezen 
vind ik heerlijk en houd veel van 
kunst en cultuur. Naar theater en 
musea.
G. Daar staan allemaal gitaren. 
Heb ze tot mijn schande in jaren 
niet aangeraakt, en dat wil ik 
toch weer een beetje oppakken. 
Vroeger veel klassiek gespeeld. 
Interesses genoeg, maar ik wil 
eerst de omgeving en Friesland 
een beetje beter  leren kennen.

Waar willen jullie je voor 
inzetten
E. Door mijn werk ken ik best veel 
in de culturele wereld.  Kunste-
naars en theater.De kerk is een 
stichting geworden. Een prima 
plaats voor muziek en exposities. 
Ik wil graag meedenken om daar-
toe subsidie aan te vragen. 
G. Ik vind de ijsbaancommissie in-
teressant en ga naar de eerstvol-
gende vergaderingvan Grieneko. 
Wat er ook uit voortkomt.

Wat zijn we vergeten
E. Ik ben vergeten te zeggen dat 

ik ook heel veel van tuinieren 
houd, heerlijk buiten en lekker bij 
het water. Tot nu toe vinden we 
het hier fantastisch. De eerste 
kennismaking, ook op straat, dat 
iedereen zo aardig en belangstel-
lend is. Heel leuk en persoonlijk.
G. Voor mij is dit een vakantie-
dorp.

Aart  

De verhalen van Aart gaan over de nieuwe bewoners van Baard. Bij 
voorkeur plaatsen we daarbij foto's van de bewoners zelf, maar deze 
schitterende foto van de Wylde Swan waar Marco van der Werf kapitein 
op is (lees het eerste gesprek met Ilse en Marco), wilden we onze lezers 
toch niet onthouden.
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In energieland gebeurt veel! 
Sterke verhoging van de kost-
prijs, vooral voor gas maar ook 
stroom. Veel huishoudens heb-
ben of krijgen flinke problemen 
om de stijgende kosten voor 
energie te betalen. De overheid 
bezint zich op maatregelen en 
past oa. subsidies aan.

Zuinig omgaan met energie, 
een duurzame woning loont!
Daarbij kan de energiecoöperatie 
Grieneko,  het lokale coöperatie-
ve initiatief voor verduurzaming u 
helpen!!! Aarzel niet contact op te 
nemen!! Zie ook: www.grieneko.frl  
In deze nieuwsbrief relevante punten 
betreffende onze coöperatieve eigen 
energiemaatschappij Energie Van 
Ons. Zie ook www.energie.vanons.
org 
1. Regeling salderen EnergieVan-
Ons: geen verandering voor eigen 
zonnepanelen!
Nogal wat energiebedrijven verlagen 
flink de uit te keren bedragen voor 
teruggeleverde stroom van eigen 
zonnepanelen!! EnergieVanOns 
wijzigt ( zég verlaagd) de tarieven 
voor saldering niet voor huishou-
dens met zonnepanelen! Voelt u zich 
benadeeld door een andere energie-

maatschappij: we hebben voorbeeld-
brieven.
2. De inkoop van energie is meer en 
meer onderhevig aan sterk fluctu-
erende en sterk stijgende tarieven 
waarbij gas het grootste probleem 
is. Bijna alle energiemaatschappijen 
in Nederland, dus ook onze eigen 
Energie Van Ons, kunnen met geen 
mogelijkheid aangeven wat de in-
koopprijs zal zijn, op korte of langere 
termijn en doen aanpassingen: alleen 
nog afneemovereenkomsten met 
variabel tarief  en vaak neemt men 
geen nieuwe klanten meer aan.  Ook 
EnergieVanOns neemt voorlopig 
geen nieuwe klanten meer aan en 
aflopende termijn overeenkomsten 
worden alleen verlengd met variabe-
le tarieven. Dit is per direct inge-
gaan! Tevens worden afleverkosten 
verhoogd.
3. Energie Van Ons: een gezond 
coöperatief bedrijf!  Door een goed 
pro-actief beleid verkeert Energie 
Van Ons in een goede financiële en 
organisatorische positie en zal met 
alles wat er nu aan de hand is niet 
gauw omvallen zoals gebeurde bij de 
nodige anderen!
4. Nogal wat Grieneko leden par-
ticiperen in de 3 collectieve zon-
nedaken op stallen in het Grieneko 

werkgebied. Voor hen en overige geïnte-
resseerden het volgende:
a. Allen hebben als participant de nodige 

info gekregen van onze penningmees-
ter Jan van der Wal.

b. 20 september is er een info avond 
voor participanten en overige belang-
stellenden : 20 uur Ús Honk te Brits-
wert

5. Nog geen zonnepanelen op uw dak?  
Grieneko kan u adviseren en/of offertes 
beoordelen. Bedenk dat er veel ‘cow-
boys’ op de markt zijn. Vaak goedkoper 
maar veelal ook slecht werk en/of slech-
te materialen!
6. Wetterwaarmte: Een Grieneko werk-
groepje is druk om een goed pilotplan 
op te stellen, vooreerst voor woningen 
in Baard. Nu 10 huishoudens in Baard en 

de school zijn geïnteresseerd .Daarvoor 
wordt een plan van aanpak gemaakt, 
vele gegevens zijn al binnen. Ons project- 
met steun van gemeente Leeuwarden 
valt binnen een bredere Friese aanpak. 
En dat weer in een bredere EU interregio 
aanpak. We houden u op de hoogte.
7. Waterzijdig inregelen In de maand 
juli  zijn er 2 groepen van elk 15 leden, 
op initiatief van Grieneko getraind door 
ROC Friese Poort in het waterzijdig inre-
gelen. Doel meer comfort en een lager 
gas verbruik . Eind september volgt de 
derde training (vol). Er volgen er mis-
schien meer! 

Met groet, Het bestuur van Grieneko.  
info@grieneko.frl of neem contact op met 
een van de bestuursleden 

Het zijn barre, dure tijden

1. Computer met randapparatuur: 260 kWh 
per jaar.

2. Kleine elektrische boiler: 150 kWh per 
jaar.

3. Kokend waterkraan: 87 kWh per jaar. 
Mengkraan echt koud = blauw zetten

4. Game console: 79 kWh per jaar.
5. Internetmodem: 60 kWh per jaar.

Tip 1: gebruik de daadwerkelijke uitknop en 
vermijd de stand-by knop.

Tip 2: haal opladers na gebruik uit het 
stopcontact, zoals telefoon- en tanden-
borstelopladers. 

Tip 3: u kunt een bespaarstekker tussen het 

stopcontact en het apparaat zetten om 
sluipverbruik te voorkomen. Een bespaar-
stekker schakelt het apparaat volledig uit. 

Tip 4: sluit apparaten die bij elkaar staan - 
zoals de volledige tv-hoek - aan op een 
contactdoos met een aan/uit-schakelaar. 
Zo kunt u de stekkerdoos na gebruik met 
de aan/uitknop uitschakelen. 

Tip 5: heeft u geen contactdoos met aan/
uit-schakelaar? Trek dan de stekker eruit 
wanneer u apparaten lang niet gebruikt. 
Let op! De cv-ketel moet op stand-by 
blijven staan. Doe het daarom enkel bij ap-
paraten zoals de tv, mediabox, spelcom-
puters en andere soortgelijke elektronica.

Tip: verminder uw sluipverbruik  *  Top 5 grootste sluipverbruikers in huis:
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Nieuws van de Greidefûgel

Zwemles?

Beste lezers van 
de Baarder Kat

Rond het verschijnen van de 
vorige Baarder Kat namen 
wij afscheid van groep 8 en 
sloten we het schooljaar 
2021-2022 feestelijk af. We 
kijken terug op een prach-
tig (eerste) schooljaar en 
krijgen dat o.a. middels een 
enquête ook van ouders 
en leerlingen terug. Mooi 
om de positieve reacties te 
mogen ontvangen. En het 
geeft ook zeker de positieve 
energie om er dit weer een 
prachtig jaar van te maken. 

Een goed begin is het halve 
werk en een goed begin 

was het. We zijn gestart! We 
hebben iedereen weer in 
goede gezondheid mogen 
ontvangen en ons eerste 
thema is: Samen, kleurrijk! 
Samen leven/ samenleving 
en kleuren staan centraal. 
In de onderbouw staat het 
olifantje Elmer centraal. En 
wie weet komt er nog wel 
een echte olifant naar Baard 
toe, je weet het maar nooit 
op onze school. 

Dit thema grijpen we aan 
om veel op groepsvorming 
in te zetten en kennis met 
elkaar te maken. Hoe gaan 
we met elkaar om, wat vind 
jij leuk, hoe kan ik jou het 
beste helpen wanneer je 

Met de hele school naar de Klomp vervolgt >>>
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verdrietig bent enz.. 

Ook het schoolkamp hoort daar-
bij voor de bovenbouw. Mochten 
jullie dus denken; ‘Wat is het rus-
tig…’ Dan zijn wij waarschijnlijk 
met de bovenbouw naar Bergen 
aan Zee. Het schoolkamp werkt 
enorm verbindend en aan het 
einde van het schooljaar zijn er 
héél veel andere leuke activitei-
ten ter afsluiting. Dus een beetje 
spreiding is ook prettig, twee 
vliegen in één klap. 
De eerste week zijn we met de 
hele school naar ‘de Klomp’ in 
Wommels geweest om te zwem-
men. Een actieve en leuke start 
met de hele school.  

De vakantie en het schilderwerk 
buitenom heeft de tuin niet goed 
gedaan, dus de eerste week is 
er ook flink in de tuin gewerkt. 
Onze tuinjuf kwam langs om ons 
daarbij te helpen. De aardappe-
len en kruiden stonden er prima 
bij. Dus die werden geoogst en 
we maakten onze eigen kruiden-
boter. 
Eén van de wensen m.b.t. de tuin, 
was een tuinkas. Een kas waar 
we plantjes kunnen kweken, 
maar ook een extra ruimte om te 
kunnen werken. De levertijd was 
behoorlijk lang, maar hij ligt klaar 

en zal er dan ook binnenkort echt 
staan! 

Verder zijn er voor nu eerst 
niet hele grote veranderingen. 
We werken weer mooi in drie 
bouwen. De lokalen zijn prima 
gevuld. Genoeg kinderen om 
mee samen te werken en vrien-
den mee te worden. Genoeg 
leerkrachten en ondersteuners 
om iedereen de aandacht te 
kunnen geven die hij of zij nodig 
heeft. En ook de peuters kunnen 
weer twee ochtenden in de week 
op school terecht en de buiten-
schoolse opvang is ook helemaal 
geregeld. Dat de bezetting rond 
is en alles is geregeld, vinden we 
ontzettend fijn, want om ons 
heen en in het nieuws horen we 
vaak een ander geluid. Alles klaar  
voor een goed begin van het 
schooljaar! 

We gaan weer voor een prachtig 
jaar en houden jullie via Facebook 
en de BaarderKat graag op de 
hoogte. 

Met vriendelijke groet, 
Jetske Hettinga  

Vereniging dorpsbelang Baard

Vereniging dorpsbelang Baard stuurde ons diverse berich-
ten. Eentje over de Doarpskeamer met de daarbijbehoren-
de activiteitenkalenders, het andere over mentorschap. Ze 
worden hierbij zonder verdere toelichting geplaatst.

De afgelopen drie maanden hebben 
er geen speciale activiteiten plaatsge-
vonden in Doarpskeamer. Wel zijn we 
wekelijks open geweest. Het slotstuk van 
seizoen 2021-2022 was de fietstocht met 
aansluitend de hightea. Dit was zeker 
voor herhaling vatbaar. We verklappen 
vast dat we dit ook in 2023 als afsluiten-

de activiteit zullen organiseren.

De Doarpskeamer is vanaf 1 september geopend op dinsdag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur en donderdagmorgen van 
9.00 tot 12.30 uur. 

24 september wordt met de ‘open dag’ het startsein van het 
nieuwe seizoen gegeven. Het thema van deze dag is ontmoe-
ten en meedoen. Er zullen o.a. workshops zijn, er kan jeu de 
boules gespeeld worden en de kinderen kunnen zich laten 
schminken. De vrijwilligers van de Doarpskeamer zijn op 

Terugblikken en vooruitkijken

Doarps-
keamer 
Nijbaarderadiel
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Vereniging dorpsbelang Baard (vervolg)

deze middag aanwezig. Jullie worden 
welkom geheten met een kop koffie/
thee en wat lekkers, vergezeld van 
gezellige trekzakmuziek. We sluiten 
de dag af met een gezellige gratis 
buurtmaaltijd. Dit is allemaal mede 
mogelijk gemaakt door een mooie 
bijdrage van het Oranjefonds. Zie 
verder het programma dat jullie door 
de brievenbus krijgen. 
Tijdens de middag worden lootjes 
verkocht waarmee prachtige prijzen 
te winnen zijn. 

Ondertussen heeft de activiteiten-
commissie niet stilgezeten. Er zijn 
een heleboel leuke ideeën die we 
gedurende het nieuwe seizoen zullen 
inplannen. We hopen dat ze tege-
moetkomen aan de behoeftes. In het 
vervolg zal er steeds van twee maan-
den de kalender bekend zijn. In dit 
nummer tref je de kalender van sep-
tember en oktober aan. De volgende 
maand dan oktober en november etc. 

Maandelijks hangen we ook op ver-
schillende plaatsen een poster met 
het maandprogramma op!

De activiteiten worden zo laagdrem-
pelig mogelijk georganiseerd. Dit be-
tekent dat de activiteiten vaak gratis 
zijn maar dat er soms een kleine eigen 

bijdrage gevraagd wordt. De grotere 
activiteiten zullen in de middenzaal 
worden georganiseerd. Als er veel 
materiaal moet worden aangeschaft 
is het handig dat vooraf het aantal 
deelnemers bekend is. Dit wordt dan 
in de kalender specifiek genoemd. 
Opgeven kan altijd telefonisch of per 
mail. Uiteraard kun je ook langskomen 
en doorgeven dat je ergens aan wilt 
deelnemen. Als vaste activiteit is het 
de 2e dinsdag van de maand  krea-
middei (vaak met een workshop) en 
de laatste donderdagochtend van de 
maand kun je komen handwerken, 
dan neem je eigen handwerk mee. 
Tijdens de openingsuren van de 
Doarpskeamer kun je ook altijd de 
bibliotheek bezoeken. 

Net zoals vorig jaar is er op de eerste 
dinsdag een wijkagent in de Wjukken 
aanwezig. Handig voor als je vragen 
hebt die je graag persoonlijk wilt 
bespreken. 

MIEP de thuiszorg organisatie zal ook 
op een aantal dinsdagmiddagen in de 
Doarpskeamer spreekuur houden. Zie 
hiervoor de kalender. 

Heb je behoefte aan een vrijwilliger 
of wil je graag als vrijwilliger ergens 
aan de slag. Gertruud van der Veen is 

om de week op dinsdagmid-
dag in de Doarpskeamer te 
vinden. Zij bemiddelt tussen 
vraag en aanbod.
Iedere derde donderdag-
ochtend van de maand  is 
er in de Opkeamer van de 
Wjukken mantelzorgcafé. 
Martine geeft ruimte voor 
een gesprek en probeert 
ook iets leuks te doen met 
de groep. Kom eens langs 
om te ervaren!  

Doarpskeamer Nij Baardera-
diel is een prachtige plek 
om elkaar te ontmoeten. Er 
is altijd een vrijwilliger met 
een luisterend oor. Doarps-
keamer Nij Baarderadiel is 
voor alle inwoners van de 
oud Littenseradiel doarpen 
die nu onder de gemeente 
Leeuwarden vallen. Ben je 
nieuwsgierig? Kom langs 
en neem een kijkje in onze 
gezellige Doarpskeamer!

Karin van Beest
Coördinator Doarpskeamer 
Nij Baarderadiel  

Donderdag 1 sept: inloop, kom langs voor een 
 spelletje of een gesprek 
Dinsdag 6 sept: spreekuur MIEP 
 13.00 – 15.00 uur en inloop
Donderdag 8 sept: inloop, kom langs voor een spel
 rummikub 
Dinsdag 13 sept: Kreamiddei, vanaf 14.00 uur
 thema keramiek schilderen, 
 bijdrage € 2,00
Donderdag 15 sept: inloop, kom langs voor spelletje 
 of een gesprek
Dinsdag 20 sept: inloop, kom helpen bij het 
 leggen van een puzzel
Donderdag 22 sept: Mantelzorgcafé vanaf 9.30 
 uur met Martine Vonk in de 
 Opkeamer en in de 
 Doarpskeamer gaan we verder 
 met de puzzel.
Zaterdag 24 sept: OPEN DAG DOARPSKEAMER 
 NIJ BAARDERADIEL
Dinsdag 27 sept: herfstkrans maken, 
 € 10,00 incl. koffie
 Opgeven t/m 24 september, 
 maximaal 15 pers.
Donderdag 29 sept: Handwerkochtend 
 vanaf 9.30 uur, je kunt leren 
 sokken breien!

Programma Doarpskeamer

september
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Mevrouw de Boer woont in een zorgin-
stelling en moet naar een medisch spe-
cialist. Nu zit de zorginstelling met de 
vraag: Wie geeft toestemming voor een 
behandeling of operatie onder narcose? 
Mevrouw de Boer kan zelf geen toe-
stemming geven, want zij begrijpt niet 
wat er van haar wordt gevraagd. Vroe-
ger werd haar man betrokken bij deze 
zorginhoudelijke keuzes en tekende hij 
een toestemmingsverklaring, maar hij is 
inmiddels overleden. In zulke gevallen 
kan een mentor uitkomst bieden. 

Wanneer wordt een mentor ingezet?
Een mentor is iemand die regelmatig 
langs gaat bij mensen die niet goed voor 
hun zorginhoudelijke zaken kunnen 
opkomen en geen familie of anderen 
hebben om op terug te vallen. Een 
mentor kan hen helpen met 
het begrijpen van informatie 
en het nemen van beslissin-
gen. Een mentor behartigt 
de zorginhoudelijke belangen 
van een cliënt. Daarbij zijn de 
wensen en behoeften van de 
cliënt de leidraad. Een mentor 
moet zich dus goed kunnen 
inleven. Ook is het belangrijk 
dat een mentor zelfstandig, 
besluitvaardig en communica-
tief sterk is. 

Is mentorschap iets voor u?
Mentorschap Noord zoekt vrijwilligers 
die mentor willen worden voor mensen 
zoals mevrouw de Boer. Vrijwilligers 
krijgen een basistraining en er zijn regel-
matig inhoudelijke bijeenkomsten. Het 
mentorschap is een taak die in de wet is 
vastgelegd. 
Een mentor vervult een verantwoor-
delijke, zinvolle en plezierige rol voor 
de meest kwetsbare mensen in onze 
samenleving. Wilt u voor hun belangen 
opkomen? Neem dan contact met ons 
op. We maken dan met u een afspraak 
voor een kennismakingsgesprek.

www.mentorschapnoord.nl 
info@mentorschapnoord.nl
Tel: 06 42 70 95 49

Wilt u écht iets 
voor een ander 

betekenen? 

Kijk voor meer informatie op 
www.mentorschapnoord.nl 

Of bel 06-1842 0897 / 06-4270 9549 

Wilt u écht iets 
voor een ander 

betekenen? 

Kijk voor meer informatie op 
www.mentorschapnoord.nl 

Of bel 06-1842 0897 / 06-4270 9549 

Vereniging dorpsbelang Baard (vervolg)

Dinsdag 4 okt:  spreekuur MIEP 
 13.00 – 15.00 uur  en kom langs
  voor een gesprek
Donderdag 6 okt:  inloop, Puzzel je mee aan een 
 legpuzzel? 
Dinsdag 11 okt : Kreamiddei, vanaf. 14.00 uur
Donderdag 13 okt: inloop, kom voor een gezellig 
 spel rummikub 
Dinsdag 18 okt: BINGO, met prachtige prijzen!
Donderdag 20 okt: Mantelzorgcafé vanaf 9.30 uur 
 met Martine Vonk in de 
 opkeamer, In de Doarpskeamer 
 kun je gezellig komen sjoelen!
Dinsdag 25 okt: Workshop ‘boetseer een beer 
 met  hooi’ € 10,00 inclusief 
 consumptie. 
 Opgeven tot 18 oktober
Donderdag 27 okt:  handwerkmorgen vanaf 9.30 uur, 
 je kunt ook terecht voor 
 handwerkvragen! 

Programma Doarpskeamer

oktober

IEDEREEN IS VAN HARTE UITGENODIGD OM MEE TE DOEN!!
Openingstijden/Locatie

MFC De Wjukken, Om ’e terp 21 9022 BD Mantgum
Iedere dinsdagmiddag van 13:00 - 17:00 & donderdagochtend 9:00 - 12:30

EMAIL: reserveringen@wjukken.nl / tel.nr: 06-20191971

Mentor nodig of mentor worden?
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Met nog alleen het nachtkaatsen 
voor de boeg is het kaatsseizoen 
2022 alweer bijna ten einde.
Eindelijk hebben we weer een 
volwaardig seizoen kunnen 
draaien zonder corona perikelen 
en met een complete wedstrijda-
genda en trainen en competitie 
kaatsen voor de jeugd. Daarnaast 
is het bestuur aangevuld met een 
nieuwe voorzitter (Gerrit van der 
Meer) en een nieuwe penning-
meester (Luberto Agricola). 

De eerste ledenwedstrijd  was 
de dorpspartij met zachte bal op 
vrijdagavond 27 mei. Een mooie 
opkomst en dinerbonnen aan-
geboden door het Postkantoor 
en het Gerecht uit Heerenveen 
waren de ingredienten voor een 
gezellige kaatsavond. 
Bij de senioren ging de 1e prijs 
naar Annabeth Andrea en Tjitte 
Reitsma, 2e prijs was voor Anna 
de Roo en Edwin Kooistra, 3e 
prijzen waren er voor Amarins 
Heida en Reinder Dijkstra en 

Keatsen 
yn Baard

de 4e prijs was voor Froukje 
Meijberg en Reinder Meule-
naar. Bij de jeugd gingen de 
kransen naar Meike Kolthof en 
Sygert Bouma en de 2e prijs 
was voor Dylan de Lang en 
Hilwert Kuiper.

Tot aan de schoolvakanties 
kaatste de jeugd maandag-
avond hun competitie partij 
onder begeleiding van Tjitte 
Anema en Klaas van der Wal. 
De uitslag van de jeugdcompe-
titie:
1) Jilles Bouma
2) Annewietske Valk
3) Yde Valk
4) Ale Reitsma
5) Lars Agricola

Na de schoolvakanties volgden 
nog 3 weekenden met volop 
kaatsactiviteiten. De jongste 

kaatsjeugd uit friesland was op zater-
dag 27 augustus te gast in Baard. De 
jongens kaatsen in een A en B klasse 
om de prijzen die door Tiedema be-
schikbaar waren gesteld.

Dit jaar is ook de “Wilde Partij Baard’ 
weer nieuw leven ingeblazen. Met 
“stipe” van Van der Meer Zinkwerk, 
Bouwbedrijf Strikwerda en Koning 
en familie Koopal hadden we een 
beste prijzenpot om voor te strijden. 
12 parturen uit de wijde omgeving 
zorgden op zondag 5 september voor 
een prachtige kaatsdag onder erg 
warme omstandigheden. Een BBQ 
en een goede nazit  bij de Baarderkat 
zorgden voor een mooie afsluiting van 
deze dag. 

Het nachtkaatsen staat nog op de 
agenda bij het schrijven van dit stuk. 
Een verslag hiervan volgt in de volgen-
de Baarderkat. 

De welpenjongens 
aan het kaatsen

Deelnemers Wilde Partij
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Colofon

Afgelopen zomer hebben 
we fantastisch mooi weer 
gehad. De herfst doet zijn 
intrede en dat maakt dat 
ook onze vakantie dichterbij 
komt.
We gaan 14 september tot 
4 oktober met Lobke op 
stap naar de zon.
Het dorpshuis en eetcafé 
zijn gesloten.

3 september hebben we 
de BBB (BaarderBarBecue) 

gehad. 
Gezellig bijkletsen met 

een hele grote opkomst. 
Die houden we er in!

 
De komende maanden zijn 
wij beperkter open om te 
komen eten.
Vanaf oktober op vrijdag, zaterdag en 
zondag kan iedereen lekker komen 
genieten van Herjan zijn kookkunsten 
en Bernadette haar gastvrijheid.
De andere dagen is het eetcafé alleen 
geopend op afspraak. Dit is vooral 
vanwege de torenhoge stookkosten 
van het pand.
Wij hopen de komende maanden ieder 

regelmatig te zien en gezellig een 
praatje te maken. 
In de herfst en winter hebben 
we maandelijks gezellige thema 
etentjes gepland. Op onze site www.
EetcaféBaard.nl staan binnenkort alle 
gegevens.

Daarnaast bruist het mbt activiteiten!!!
We hebben meerdere leuke workshops 

Vanaf 5 oktober 
wekelijks biljarten.
7 oktober klaverjassen 
1 oktober naai workshop
 19-21.30
20 oktober herfstkrans 
 19.30
27 oktober naai workshop
 19-21.30
4 november klaverjassen 
5 november Melle & Jelle
 (muzikaal 
 cabaret)        
10 november naai workshop
 19-21.30
17 november haak workshop
 19.30
24 november naai workshop 
 19-21.30
1 december Inspiratie café 
2 december klaverjassen 

Nieuws van
Eetcafé Baard Op de agenda

van Eetcafé Baard:

in de planning. Buiten de work-
shops is er woensdagavond 
biljarten door de Baerder keu’s 
en vrijdagavond regelmatig 
klaverjassen.

Wil jij zelf iets organiseren???
Zoek ons op !! 

Herjan en Bernadette  



Baardata
Zat. 17 sept. weekend

De oudpapiercontainer 
staat er weer

Ver. van Dorpsbelang Parkeerplaats bij de brug

Vrij. 07 okt 20.00 u Maatklaverjassen Kaartclub “Krekt op tiid” Dorpshuis Baard

Don. 13 okt. 19.00-21.30 Naaiworkshop Eetcafé Baard Dorpshuis Baard

Don. 20 okt. 19.30 Herfstkrans Eetcafé Baard Dorpshuis Baard

Zon 23 okt. 09.30 u Dienst door mw. S.Hoekstra Kerkenraad v.d. Streekgem. Herv. Kerk Baard

Don. 27 okt. 19.00-21.30 Naaiworkshop Eetcafé Baard Dorpshuis Baard

Vrij. 04 nov 20.00 u Klaverjassen Kaartclub “Krekt op tiid” Dorpshuis Baard

Zat. 05 nov. ?
Muzikaal Cabaret 
Melle&Jelle

Dorpshuis Baard

Don. 10 nov. 19.00-21.30 Naaiworkshop Eetcafé Baard Dorpshuis Baard

Zat. 12 nov. weekend
De oudpapiercontainer 
staat er weer

Ver. van Dorpsbelang Parkeerplaats bij de brug

Din. 15 nov. Op tijd Inleveren kopij Redactie deBaarderKat
Kopij bij Anke Roorda of 
debaarderkat@gmail.com

Don. 17 nov. 19.30 u Haakworkshop Eetcafé Baard Dorpshuis Baard

Don. 17 nov. 20.00 u Alg. Ledenvergadering Dorpsbelang Bovenzaal Dorpshuis

Don. 24 nov. 19.00-21.30 Naaiworkshop Eetcafé Baard Dorpshuis Baard

Zon. 27 nov. 09.30 u Dienst door Ds.J. Hilverda Kerkenraad v.d. Streekgem. Herv. Kerk Baard

Don. 01 dec. ? Inspiratie café Dorpshuis Baard

Vrij. 02 dec. 20.00 u Klaverjassen Kaartclub “Krekt op tiid” Dorpshuis Baard

Zat. 24 dec. 22.00 u Dienst door Ds.J. Hilverda Kerkenraad v.d. Streekgem. Herv. Kerk Baard 

Vrij. 30 dec. 20.00 u Maatklaverjassen Kaartclub “Krekt op tiid” Dorpshuis Baard

Zon. 08 jan. 11.00 u Dienst door Ds.J. Bakker Kerkenraad v.d. Streekgem. Herv. Kerk Baard


