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Helje de pipernuten, taai- en sûker-
guod mar wer yn’e hûs, de skoech 
opsette by de kachel en ferskes 
sjonge foar de âld baas. Jawis, 
want sinteklaas is wer yn’t lân. De 
pûde snobberij fan sint maarten 
sil noch wol net leech wêze, want 
dat wie ek wer in sukses, mar dat 
hindert neat. Kauje bliuwe sille wy 
mar sizze.

Desimber stiet foar de doar, ge-
selligens komt wer mear yn’e hûs. 
Bûten wurdt it kâlder en binnen…
no ja…dat sil miskien ek wol frisser 
wêze as oare jierren. Wy moatte 
inoar mar goed oankrûpe op’e 
bank, tekkentsje derby en de lêstip 
fan Anneke ta herte nimme. Der 
bin ek altyd guon minsken die neat 
om kjeld jouwe en it leafste it waar 
trotsearje, sy gean bygelyks bûten 
te hurdrinnen. Sa ek in pear Baar-
ders dy’t dielnamen oan de BHB 
rin, sy kinne dan ek wol in sûkelade-
letter ekstra ha.

Mei dizze Kat kinne we noch efkes 

neigriezelje by it lêzen oer de 
Fright Night, wat wie it eng, gesel-
lich en prachtich.

De Greidefûgel blikt foarút op de 
desimbermoanne, de komst fan 
sinteklaas en kryst. Oer in jier as 
fjouwer kin de skoalle in nij grei-
depykje wolkom hjitte. Sy kaam op 
11 novimber it tal ynwenners fan 
Baerd útwreidzjen.

Sa is der altyd wol nijs en wat te 
belibjen yn’t doarp. Sa ek yn’e 
dokterspraktyk. Aukje docht har 
ferhaal oer de passy en kompassy 
foar de praktyk en alles wat er by 
heart. Fierder dropt sy noch in, net 
al te sweverich, BOMmetsje yn de 
kat. Nijsgjirrich wurden? Dan mar 
gau de Baarder Kat lêze.

In soad lêsnocht, wille en waarmte 
tawinske foar de kommende tiid. 
Oan’t de folgjende Kat, wêr’t wy 
wer mei in soad nocht foarút en 
werom sjen sille.


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

Inhoud Redaks joneel

Aart tige tank!

Nei hiel wat jierren leit 
Aart Kuyt syn pen by de 
Baarder Kat del. 
Hy fersoarge earst de 
kollum 'De stand fan Sake' 
en  dernei makke Aart as 
redaksjelid moaie stikken 
oer  (nije) Baarders.
As redaksje fine wy dat 
tige spitich mar ha we be-
grip foar syn stopjen. We 
sille Aart syn stikken misse 
want it joech fleur oan de 
Baarder Kat en ynsjoch yn 
it doarpslibben.

Bêste Aart, dank foar dyn 
ynset! 
Anke, Anneke, Betty, Esther 
en Tina 
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Ik lees zelf bijna nooit vooraf een re-
censie of samenvatting van een boek, 
omdat ik het liever allengs ontdek. 
Zo ook bij het lezen van dit boek. De 
schrijver is er een meester in om met 
heel subtiele aanwijzingen de lezer 
verder te brengen. Steeds word je 
verrast door de wendingen in het ver-
haal, die wellicht al duidelijk zouden 
zijn geweest als je al wel een recensie 
zou hebben gelezen.

Op de binnenkant van de boekomslag 
lees je het volgende:
Wanneer de jonge, vrijgevochten 
Frieda Tendeloo op een late winter-
middag in maart 1963 de dichtgevro-
ren Waal op stapt, wacht haar een 
ontmoeting die ze nooit meer zal 
vergeten. Tussen de ijsschotsen op 
de witte rivier ontmoet ze Otto. Ze 

beleven een liefde die onstuimig 
begint, maar noodlottig eindigt. 
Haar leven lang houdt Frieda haar 
herinneringen hieraan voor zich-
zelf… Tot ze op 81-jarige leeftijd 
plotseling weer alleen is en het 
verzwegen verdriet zich onont-
koombaar aan haar opdringt. Pas 
dan durft ze op zoek te gaan naar 
wat ze is verloren.

Het verhaal leest als een zoge-
naamde 'pageturner'. Je leeft zo 
mee met de hoofdpersoon dat je 
door wilt. Maar dan doe je jezelf 
tekort. 'Zuinig lezen' is hier het 
motto. Jaap Robben weet als 
geen ander te schilderen met taal. 
Je ziet het voor je, je bent waar zij 
is en je voelt wat zij voelt. 
Frieda is een karakter om te zoe-
nen, lekker bokkig en eigengereid 
en ook grappig.
Ze is 21 jaar als in 1963 haar liefde 
ontvlamt voor de wat oudere 
Otto, maar de schaamcultuur van 
die tijd maakt alles moeilijk, alles 
moet worden verzwegen en weg-
gemoffeld.
Jaap Robben vertelt in dit boek 
het keiharde verhaal van vele 
vrouwen over een tijd die nog niet 
heel ver achter ons ligt.
 
Anneke Tonnon  

Schemer-
leven 
Jaap Robben

Leestip

Het is moeilijk om een leestip 
te schrijven voor dit prachtige 
boek zonder direct teveel 'weg 
te geven .

We mochten ook dit jaar weer 
samen collecte lopen voor het 
Alzheimer fonds.
Dit doe ik samen met Geertje 
Valk voor het tweede jaar. We 
doen beide de helft van het 
dorp zo is het voor ons beide 
mooi te doen.
We hebben een mooie op-
brengst in het dorp mogen 
ophalen: €106,60 
Bedankt voor jullie gift.
We hebben het gelukkig knap 
getroffen met het weer; droog 
maar fris. 
 
Ida Aalbers en Geertje Valk  

Collecte
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Sint Maarten
Baard,  vrijdag 11 november 
De avond begon met het beste 
weer sinds jaren. Iedereen verzamel-
de rondom de Baarder kat. De kin-
deren kregen een glow in the dark 
armbandje en werden in 4 groepjes 
verdeeld.  Er was een verschei-
denheid aan diverse zelfgemaakte 
lampionnen. Zelfs hoogstaande 
technische, in het thema van dit 
moment, de Greidefûgel. Er werd 
zo goed gezongen dat de buit weer 
monsterachtig was. Inwoners die 
niet thuis waren hadden berichten 
gestuurd of zorgden dat er bij de 
deur wat was achtergelaten, super 

lief! Bij Roald en Ellis was er ook 
iets buiten neergelegd. Voor 
hen was het een heugelijke dag. 
Op 11-11-’22 is er een nieuwe 
Baarder “kitten” meisje geboren, 
gefeliciteerd! De opbrengst 
van de collecte was ook weer 
buitengewoon gul, er is meer 
dan € 275,- opgehaald. We gaan 
dit gebruiken voor een leuke 
3-daagse jeugd toneelworkshop, 
hartelijk dank hiervoor! Aangeko-
men in het dorpshuis werden de 
kinderen hartelijk ontvangen op 
een gezellig versierde bovenzaal. 
Er was limonade en zelfgemaak-
te popcorn. Bernadette, Herjan 
en hun team veel dank hiervoor! 
Rond de 20 kinderen kregen 
ieder een zak, van wel ruim een 
kilo, snoepgoed mee naar huis. 
 
Speeltuin ‘t Hofke  

Hallo dorpsgenoten!  

Ze is er! Geboren op 11-11-22, Lise Marie 
de Smet. Een wolk van een baby met een 
prachtig bos donker haar! Lise maakt het 
supergoed, mama heeft wat extra tijd 
nodig om te herstellen. 
Mama is waarschijnlijk weer een stuk-
je fitter over een paar weekjes. Mocht 
je langs willen komen om de kleine te 
bewonderen, stuur ons ff een berichtje op 
tel. Nr. 0621700633

Groetjes Roald, Ellis en Lise  
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Nacht-
kaatsen
Uitslagen Nachtkaatsen 
4 september
1e prijs:  Eppie Veenstra 
 en Fardau Orre
2e prijs: Bas van Denderen
3e prijs:  Haldor Hogerhuis
4e prijs:  Edwin Kooistra
5e prijs:  Amarins Heida
6e prijs:  Klaas Gerrit Meulenaar
7e prijs:  Tjitte Reitsma
8e prijs:  Reinder Dijkstra
9e prijs:  Rens Bos

In september hebben we 
afscheid genomen van 

onze dierbare Muccia, die naar 
Zwitserland terug verhuisd is. 
BOMmen exit. Maar de dames 
van Baard en omstreken voel-
den toch wel de behoefte om 
in beweging te blijven, met of 
zonder muziek, dat ‘kon ons 
niet bommen’. Sinds begin 
november is er iedere maan-
dagochtend en maandagavond 
een groepje dames actief met 
YOGA, onder bezielende leiding 
van Vronie Aukes uit Mantgum. 
Totaal iets anders, maar erg 
fijn om aan deel te nemen. 
Echter, de groep mag nog wel 
iets groter. Bent u nieuwsgierig 
geworden en denkt u: zou dat 
iets voor mij zijn, neem dan con-
tact op met Aukje Bergwerff, 
06-83247416. Ik zal u dan in con-
tact brengen met Vronie en wie 
weet is dit een nieuw begin! En 
zweverig is het allerminst... 

Afscheid 
van 
Muccia Zulauf
en een nieuw 
begin!

4 september was er weer nachtkaatsen 
in Baard. Van de kaatsvereniging kregen 
we de uitslag door. Zie hiernaast.
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Donderdag 17 november was 
het eindelijk zover, na twee 
Corona-jaren een ‘echte’ fysieke 
ALV van Dorpsbelang in het 
Dorpshuis. De opkomst was 
groot, 50 dorpsgenoten! Dat 
stemt ons blij, want dat bena-
drukt het belang van zo’n avond. 

Naast de leden van Dorpsbelang 
Baard waren ook ‘nieuwe’ Baar-
ders uitgenodigd en waren er 
enkele gasten vanuit de politiek 
van de gemeente Leeuwarden 
aanwezig. Ook de wethouder 
van de gemeente Leeuwarden 
was uitgenodigd, maar hij kon 
vanwege persoonlijke omstan-
digheden helaas niet komen.
Na het vaststellen van de agen-
da en het behandelen van de 
ingekomen stukken werd het 
Jaarverslag voorgelezen:

Jaarverslag 2021 – 2022
We zijn dit jaar wederom 
begonnen met Covid-19. In 

oktober en november waren 
er nog wel wat activiteiten 
mogelijk, maar vanaf 28 
november moest bijna alles 
om 17.00 uur al sluiten. Op 19 
december gooide de overheid 
alles weer op slot. Medio januari 
kwamen gelukkig de eerste 
versoepelingen: het onderwijs, 
sport en cultuur gingen weer 
open, evenals de detailhandel en 
de contactberoepen. Ondanks 
het nog steeds oplopende aantal 
besmettingen werd er vanaf 26 
januari nog meer versoepeld, 
maar nog steeds wel onder 
voorwaarden. Zo mocht de horeca 
en cultuursector haar deuren 
weer openen; echter slechts tot 
22.00 uur. Ook mocht er weer 
publiek bij de sportwedstrijden en 
evenementen met vaste zitplaats 
waren ook weer toegestaan. 
Vanaf 25 februari zijn bijna alle 
maatregelen opgeheven.

De activiteitencommissie heeft 
tijdens de wintermaanden 
gelukkig niet stil gezeten. Eind 
oktober was er de pubquiz, met 
een enorme opkomst. Zelfs in de 
kerk werd gespeeld om iedereen 
mee te kunnen laten doen. 
Medio november 2021 hebben 
ze het bordspel Ganzenbaard 

Verslag van 
Dorpsbelang 
Baard

uitgebracht en in januari was er 
De Baarder Trim Bingo.

Begin dit jaar heeft de Gemeente 
de verkeersknelpunten in het 
dorp aangepakt. Zo is er een 
punaise geplaatst op de kruising 
Tongerwei/Menistefjouwere en 
op de Fâldenserwei bij school is de 
tekst ‘skoalle’ in de wegbestrating 
aangebracht en zijn er extra Julie 
(anti parkeer) paaltjes neergezet. 
Bij de ingang van het dorp aan de 
Fâldenserwei is een versmalling 
gerealiseerd.

Dorpsbelang is in het voorjaar 
druk bezig geweest met glasvezel. 
Er zijn genoeg aanmeldingen, 
waardoor het glasvezel ook in 
Baard aangesloten gaat worden.

Gelukkig konden we op 19 mei 
weer een Tussenbijeenkomst 
organiseren. We hadden een volle 
zaal met Baarders. Agendapunten 
voor deze avond waren de 
inrichting rondom de brug, extra 
aanlegsteiger en de stand van 
zaken rondom nieuwbouw.

De merkecommissie heeft in juni 
weer een volwaardige Merke 
kunnen organiseren. 3 dagen 
feest met geweldig weer, muziek, 

leuke activiteiten en heel veel 
gezelligheid.

Helaas dit jaar geen 
Baarderstreken en Lyts Ielrikjen. 
Dit kwam omdat 3 september 
een populaire datum bleek voor 
kraamhouders en palingrokers; 
er was te veel concurrentie van 
markten op andere plekken.

Op 3 september hebben 
Bernadette en Herjan weer een 
Baarder BBQ georganiseerd. Het 
was een super gezellige avond, 
waar iedereen onder andere 
vakantieverhalen met elkaar kon 
delen onder het genot van een 
drankje en een lekker stukje vlees.

Op 24 september werd weer de 
jaarlijkse appel- en perenpluk 
gehouden. Dit jaar een opbrengst 
van 184 pakken van 1,5 liter.

Het veldje achter de 
parkeerplekken, wat tijdens de 
bouw van de nieuwe brug diende 
als opslag, is door de Provincie 
opgeruimd en beplant met nieuwe 
bomen en ingezaaid met een 
bloemenmengsel.
Het inzamelen van het oud papier 
op de huidige wijze, met de 
huidige vergoeding, gaat in ieder >>>
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geval nog door tot 1 januari 2024.

Ook afgelopen jaar weer een 
aantal bewegingen op de 
huizenmarkt. Zo zijn Vasthi Paulus 
en Wout Koot op de Dekemawei 1 
komen wonen. 
Maarten van Zaane en Liesbeth 
Formsma en hun zoontje Abe 
zijn op de Dekemawei 13 
neergestreken. 
Amarins en Remko van de H. 
Sytstrawei 19 zijn verhuisd, hier 
wonen Ilse Roorda en Marco van 
der Werf nu. 
Marike Buitendijk is in de zomer 
gaan samenwonen met Tseard 
Nauta. 
Ronald van Giessen en Joke van 
der Velden zijn verhuisd naar 
Amsterdam.
Geert Jan Blom en Elly van der 
Goot hebben hun intrek genomen 
in het kerkje aan de H. Sytstrawei 
25.

Helaas zijn er afgelopen jaar ook 
een aantal inwoners van Baard 
overleden. Mevrouw Baukje Buren 
is eind april overleden en de heer 
Arie Wagenvoort begin augustus.

Afgelopen jaar geen geboortes in 
Baard.

Met de wens dat iedereen gezond 
blijft en dat volgend jaar een jaar 

wordt waar alle activiteiten in ons 
dorp weer door kunnen gaan, sluit 
ik dit jaarverslag.

November 2022 Yne Binnema 

Secretaris Dorpsbelang Baard

Na het jaarverslag werd het 
financieel jaarverslag goedge-
keurd en volgde de bestuursver-
kiezing. 
Nico de Roo was aftredend en 
niet herkiesbaar. Elly van der 
Goot is door de ALV aange-
nomen als nieuw bestuurslid 
van Dorpsbelang. Nico werd 
bedankt voor zijn inzet met een 
bloemetje.

Wat volgde was het traditionele 
hoogtepunt van de avond, het 
raden van het gewicht van oud 
papier. Dit jaar ging de taart 
naar Dorothea.

Vanuit de provincie kregen wij 
het bericht dat in het voorjaar 
van 2023 de Dekema Brêge 
wordt aangesloten op bediening 
op afstand en dat dan ook de 
gepresenteerde plannen (Tus-
senbijeenkomst 2022) zoveel als 
mogelijk worden uitgevoerd.

Hierna deden de verschillende 
commissies en verenigingen een 

kort verslag over het afgelopen 
jaar en hun plannen voor 2023.

Veel van de initiatieven van 
Dorpsbelang komen voort uit 
de dorpsvisie Baard. Dit is een 
document dat een aantal jaren 
geleden is opgesteld met en 
door dorpsgenoten. Via keu-
kentafel gesprekken zijn ideeën 
uitgewerkt waarmee we met 
elkaar aan de slag zijn gegaan. 
Veel van deze initiatieven zijn nu 
uitgevoerd. Daarom is het tijd 
voor een nieuwe dorpsvisie. Tij-
dens de ALV hebben zich al wat 
vrijwilligers aangemeld, maar 
we kunnen nog wel wat hulp 
gebruiken. Dus lijkt u/je dit leuk, 
meld u/je dan aan (bij Dorpsbe-
lang). Ook jeugd is welkom!

Tot slot was het tijd voor de 
rondvraag en de sluiting.
Herjan en Bernadette en de vrij-
willigers werden bedankt voor 
de goede zorgen en alle aanwe-
zigen werden uitgenodigd om 
beneden in het café nog een 
drankje te doen.

Het bleef nog lang gezellig ….

Met vriendelijke groet,
Dorpsbelang Baard  

>>>
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bedacht me dat ik ooit eens dit re-
cept met zoet/zure peertjes gemaakt 
had. Het handige van dit recept is 
dat het ver van tevoren gemaakt kan 
worden. Het wordt er zelfs lekkerder 
van doordat alle kruiden er langzaam 
in kunnen trekken. Nog een fijne 
bijkomstigheid is dat het heel lang 
houdbaar is, heel feestelijk voor bij 
een borrel en uitermate geschikt voor 
bij een kaasplankje. Zo kun je het hele 
jaar door een beetje vieren alsof het 
Kerstmis is…

Ingrediënten
• Ongeveer een halve kilo stoofperen
• Sap van 1 citroen
• 125 ml witte wijnazijn
• 125 gram suiker
• Stukje gember geraspt (2cm)
• 1 kaneelstokje
• 2 steranijs
• 4 kruidnagels
• 1 eetlepel korianderzaad
• 1 blaadje laurier

Verder:
• Weckpot, of jampot goed 

schoongemaakt

Allereerst schil je de stoofperen ik 
vind dat het makkelijkste met een 
dunschiller dan blijven ze mooi hun 
vorm behouden. Vervolgens snijd je 

ze in kwarten en verwijder je de klok-
huizen. Pers de citroen uit en schenk 
dat over de peren.

Breng in een andere pan alle andere 
ingrediënten langzaam aan de kook. 
Voeg dan de peertjes toe en kook 
ze zachtjes zo’n 20 minuutjes tot ze 
net gaar zijn. Schep de peertjes in de 
schone pot. Laat de inhoud van de 
pan wat langer inkoken tot het iets 
meer op siroop lijkt en schenk het bij 
de peren. Sluit de pot goed af en laat 
ze het liefst een maand staan, eerder 
kan natuurlijk prima. Stukje geroos-
terd zuurdesem en een heerlijk kaasje 
erbij en smullen maar..

Prettige Feestdagen!

Esther  

Heel Baard smult

De appels zijn geplukt, peren geoogst en taarten inmiddels 
gebakken. Stoofperen komen eraan mooi voor met Kerst. Nu 
vind ik stoofperen wel chique, maar het is leuk om met al die 
stoofperen eens wat anders te maken. Ik zat alvast te beden-
ken wat ik leuk zou vinden om tijdens Kerst te presenteren en 

   Baarder 

Perenpickles 
Een Kerstlekkernij
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Stop Douane!

Lekker griezelen in Baard

Vrijdag 23 september was het dan weer 
zover, het Douane-Spel. En dit keer ook 
voor de volwassenen.
De jongeren hadden er zeker zin in gezien 
het aantal opgaves. De opgaves van de 
volwassenen bleven iets achter, maar dat 
mocht de pret zeker niet drukken.
Aangekomen bij het Spannumer bos had 
een ieder er veel zin in. Na een rondje ver-
kenning werden de groepen ingedeeld, en 
wat was men weer heerlijk fanatiek.
In de pauze even bijkomen met wat drin-
ken en versnaperingen. Hierna werden de 
rollen omgedraaid, de smokkelaars werden 
de douane en andersom.
Er werd zelfs op hoog niveau, in teamver-
band, overlegd wat de beste smokkel- en 
douanetactiek zou zijn. Prachtig om te zien 
dat ook in groepsverband dingen ontstaan!
Het douane-spel blijkt toch altijd weer een 
erg leuke en geslaagde activiteit.

voor de sfeer door het hele dorp.
De vele mensen die zich hadden 
opgegeven voor de Fright Night 
vertrokken vanaf 20.00 uur in 
groepjes, vanuit de tent vanaf 
het kaatsveld, met een route-
kaart door het dorp.
Langs de route waren allemaal 
prachtige, enge en verschrikke-
lijke Halloween personages aan-
wezig om de groepjes te laten 
schrikken en/of te vermaken.
Langs de route waren diverse 
Baarders die hun woning prach-
tig in Halloween stijl hadden aan-
gekleed. Vele bewoners hadden 
inderdaad hun verlichting zo veel 
mogelijk uit gelaten, waarvoor 
dank!

We hebben van een ieder die 
meegedaan heeft geweldige re-
acties ontvangen bij terugkomst 
in de tent. Wij als commissie 
broeden nu dus alweer op een 
vervolg van deze activiteit.
Wij willen langs deze weg dan 
ook de vele vrijwilligers die 
geholpen hebben, met o.a. het 
opzetten en afbreken van de tent 
en allerlei andere belangrijke 
zaken, bedanken. Uiteraard ook 
de grote opkomst van Baarders 
voor deze activiteit, want ook 
zonder jullie hulp hadden wij 
deze Halloween Fright Night niet 
kunnen doen. 

Op 29 oktober was het in de avonduren 
lekker griezelen in Baard, op de eerste Baar-
der Halloween Fright Night.
Bijna het hele dorp was gehuld in het duis-
ter met hier en daar wat kleine lichtpuntjes, 
en angstaanjagende Halloween geluiden 

Activiteitencommissie
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Appelplukdag

Bijgaand een fotoimpressie van de 
appelplukdag.
Op de Facebookpagina DorpBaard staat een 
filmpje van het proces: ‘van-Baarder-appel-tot-
Baarder-appelsap 2022'. Even kijken allemaal!
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“Wordt het voor uw man niet 
eens tijd om te stoppen, hij heeft 
toch zeker de pensioengerech-
tigde leeftijd al bereikt?” hoor ik 
regelmatig. En ja, dat laatste is 
zeker het geval. Maar stoppen 
betekent in de praktijk ook dat 
je je bedrijf moet loslaten, en je 
bedrijf dat zijn de mensen voor 
wie je dag en nacht hebt klaarge-
staan. Het zijn je medewerkers 
die soms al vanaf het begin bij je 
kwamen werken, die een verleng-
stukje van de praktijk waren en 
diegenen die er daarna allemaal 
bij gekomen zijn. Allemaal perso-
nen waar een verhaal bij hoort, 
gezinnen die je hebt helpen op-
bouwen in de periode dat je nog 
verloskunde deed, ouderen die 
toen je begon de leeftijd hadden 
die jij nu hebt. 

Het gevoel dat hierbij hoort is 
verbinding of betrokkenheid of 
verantwoordelijkheid (misschien 
wel alle drie?) en ja zeker: ook 
PASSIE. Je praktijk ligt je na aan 
het hart en wat je aan het hart 
gaat, daar leef je voor. Dat wil 
je niet zomaar in de steek laten 

maar het liefst overdragen aan 
een opvolger(s) met een gelijk-
soortige instelling, dat je weet: 
mijn patiënten zijn bij die dok-
ter(s)goed onder de pannen. 

Want dat is waar het bij huisarts-
geneeskunde om draait: de pati-
ent moet zich geborgen weten, 
er wordt op hem of haar gepast. 
En dat dit wederkerig is blijkt uit 
het volgende: ooit ontvingen wij 
een borduurwerkje met de tekst: 
“spaar de dokter, hij heeft ook 
een huisgezin”.  

Zo hebben wij het leven als 
huisartsengezin dan ook altijd 
ervaren, geven en nemen en wat 
je ervoor terugkrijgt is onvoor-
waardelijke genegenheid. Het 
geeft meerwaarde aan ‘gewoon’ 
dokter zijn. Het draait om COM-
PASSIE hebben voor je patiënten.
Waar we in deze tijd tegenaan 
lopen is dat veel huisartsen 
parttime werken, en dus ook 
parttime zorg leveren. Huisartsen 
willen naast hun drukke baan nog 
een stuk privéleven hebben en 
dat is begrijpelijk maar het één 

sluit het andere niet uit. En vergis 
je niet: het gaat wel ergens 
over, praktijkhouder zijn. Dus de 
zoektocht naar de opvolger of 
opvolgers gaat nog even door. 
En dán wordt het pas tijd om te 
stoppen, want deze dokter heeft 
nog teveel passie voor zijn werk 
om dit werk neer te leggen.

Genoeg gefilosofeerd, over naar 
de praktijk van alledag. Het is 
inmiddels herfst geworden en 
na deze prachtige zomer zijn we 
bezig met de voorbereidingen 
om een beetje gezond de winter 
in te gaan. In uw brievenbus 
hebben diegenen die ervoor in 
aanmerking komen de uitnodi-
ging ontvangen voor de jaarlijkse 
griepvaccinatie, die eind oktober 
gegeven is. Sommigen hebben 
ook de uitnodiging voor de pneu-
mokokken vaccinatie gekregen. 
Wijzelf hebben, na onze laatste 
covid-vaccinatie in juni, onze 
herhaalprik net gekregen: het is 
de beste afweer tegen corona. 
Hoewel je ook nog ‘gewoon’ 
verkouden kunt worden en dit 
hoeft dan niet gelijk covid te 
zijn….. blijft het verstandig je aan 
de regels te houden. 

Die praktijk van alledag, waar 
hebben we het dan over? Dan 
praten we over de spreekuren 

van de artsen, de doktersassis-
tentes, de praktijkondersteuners. 
Over de visites die gereden 
moeten worden. Over het onder-
steunen van het overige perso-
neel. Maar ook over een stukje 
onderhoud van de panden, het 
bijhouden van de tuin, het bezor-
gen van de medicijnen. Gelukkig 
hebben we hier de hulptroepen 
voor die we zeer dankbaar zijn. 
Je kunt het niet allemaal in je 
eentje meer doen. 

En helaas hebben we soms ook 
te maken met uitval door ziekte, 
zoals dokter Yvonne die sinds 
enkele weken thuis zit of de 
praktijkondersteuner Anita die 
een zware tijd doormaakt. We 
proberen hun afwezigheid op 
te vangen en dit zal niet altijd 
tot tevredenheid stemmen als 
u langer moet wachten op een 
afspraak dan u van ons gewend 
bent. Onze doktersassistentes 
doen wat zij kunnen om u van 
dienst te zijn, maar ook voor 
hen geldt: het is roeien met de 
beschikbare riemen.

En nu is de herfstpiek van corona 
gelukkig op de terugtocht, 
waarschijnlijk dankzij een goede 
vaccinatie campagne! Met de 
wens dat ook ú na het lezen van 
dit stukje opnieuw gemotiveerd 

November 2022

Passie en compassie

>>>
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bent om zich te laten vacci-
neren wil ik graag een punt 
zetten achter deze bijdrage. 

Maar niet nadat ik heb 
verteld dat ‘we’ afgelopen 
maand oktober 34 jaar huis-
arts in Baard waren. Aan dit 
heuglijke feit gaan we met 
bijna het hele team aandacht 
aan besteden met een leuke 
workshop. We hebben er zin 
in! Niet alleen in de activiteit 
maar ook in het volgende jaar 
van de praktijk.

Op naar een mooie herfst en 
een warme wollen winter!     

A. Bergwerff- de Boer  

>>>

Op 5 novimber wie de try-out fan Melle 
en Jelle mei it programma “Safier” yn 
Eetcafé Baard. It wie in gesellige boel. 
It kafee wie ôfladen mei enthousiaste 
minsken út Baard en omkriten, dy’t wol 
benijd wiene nei dizze mannen en harren 
repertoire.
De sfear siet der fuortendaliks goed 
yn doe’t se mei bekinde luisterliedjes 
kamen, fakkundich oersetten yn it Frysk. 
Melle en Jelle koene dit mei in soad ge-
foel bringe, Melle die it sjongen en Jelle 
op de piano en gitaar.
De lietsjes waarden steeds flotter. De 
tagift wie hielendal skitterend en spruts 

my wol oan. Dat gie oer dat je op in 
bepaalde leeftyd in lêsbril nedich ha, en 
dat dan al ridlik gau oeral sa’n lêsbriltsje 
leit. Dat komt mysels ek wol hiel bekend 
foar, ik haw hjir yn’e hûs ek wol in stik of 
sân brillen rûnslingerjen.
It wie de try-out mar wy hawwe in hiele 
moaie middei hân. As jimme de kâns 
hawwe soe ik der noch al ris hinne gean. 
It is de muoite wurdich, oan harren sang 
en pianospul sil it him net lizze.
Goed idee fan Bernadette en Herjan om 
de help fan de toanielferiening yn te 
roppen om dit mei te organisearjen en 
te promoten.  

Melle 
en 
Jelle
yn Eetcafé 
Baard
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Nieuws van de Greidefûgel

Beste lezers van de Baarder Kat

De decembermaand komt steeds 
dichterbij en dat betekent dat er weer 
veel gezellige en leuke momenten op 
de agenda staan. Samen Sinterklaas en 
Kerst vieren op school. 

Het Sinterklaasjournaal volgen we 
al een tijdje fanatiek en de boven-
bouw heeft de lootjes getrokken. Op 
maandag 5 december hopen we dat 
Sinterklaas een bezoekje komt bren-
gen op school. Wanneer er kinderen of 
ouderen zijn die niet op school zitten 
en het leuk vinden om de Sint mee 

binnen te halen, dan zijn zij uiteraard 
van harte welkom. 

De voorbereiding voor onze kerstoch-
tend zijn in volle gang. En het kan zo-
maar zijn dat ook daar dorpsgenoten 
door de kinderen worden uitgenodigd. 
Oog voor je omgeving en de mensen 
om je heen vinden we belangrijk en 
Kerst is een uitgelezen kans om dat 
extra onder de aandacht te brengen. 

Niet alleen in december is het leuk op 
school. De kinderen hebben net een 
ander heerlijk thema achter de rug; 
Techniek. Een sloophoek waar appara-

>>>

Opgeruimd
               staat netjes!
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tuur zorgvuldig gesloopt mocht 
worden, waarvan sommige 
materialen in de lampion voor 11 
november zijn gerecycled. En er 
werd heel verrassend niet alleen 
gesloopt. Het oude lamineerap-
paraat kregen we weer helemaal 
gemaakt en werkend terug uit de 
sloophoek! Er werden proefjes 
gedaan en machines uitgevon-
den, een echt doe-thema. Dat 
sprak veel kinderen aan. 

Nu dus in de sferen van de 
december-feesten, al pakt de 
bovenbouw de Middeleeuwen er 
ook nog bij als thema. 

Onze kas ‘Het Kaslokaal’ staat en 
een ploeg ouders is flink bezig 
geweest om de tuin op te rui-
men. Wat staat het er weer net-
jes bij. De inrichting van de kas is 
ons volgende project. Daarnaast 
zijn er door de kinderen allemaal 
bloembollen geplant. Dus in het 
voorjaar vrolijkt het plein weer 
helemaal op. 

Op personeelsgebied staat er 
ook een verandering plaats te 
vinden. Na lang nadenken heb ik 
besloten als leerkracht en locatie-
coördinator op deze school te 
stoppen. Tijd voor nieuwe stap-
pen en meer tijd om mijn aan-

dacht anders te kunnen verdelen. 
Ik ga de school, de kinderen, de 
ouders en het team ontzettend 
missen. Via deze weg wil ik jullie 
als dorp en bewoners van Baard 
enorm bedanken voor al jullie 
hulp, meedenken, betrokkenheid 
en het plezierige contact wat ik 
altijd heb ervaren. Ook dat ga ik 
zeker missen! 
Namens het hele team 
wensen we jullie een prachtige 
decembermaand toe!

Met vriendelijke groet, 
Jetske Hettinga  

>>>

Buiten 
wordt het 
kouder, bin-
nen in het 
eetcafé is 
het gezellig 
en warm! 
Wij zijn alle 
weeken-

den vrijdags tm zondag open vanaf 
12.00 uur. Bernadette bakt ieder 
weekend twee soorten gebak. De 
snackbar is ook vanaf 17.00 open. 
Wel waarderen we het enorm wan-
neer je je bestelling op tijd bij ons 
meldt. We proberen bestellingen te 
combineren om zo alles betaalbaar 
te houden. We hopen dat de Baar-
ders ons in de wintermaanden af en 
toe ook weten te vinden voor een 
kletspraatje, bakje koffie of lekker 
iets eten. Het is voor ons gezellig en 
genieten wanneer er mensen uit het 
dorp aanwaaien! 

Zondagmiddag: biljart open
De zondagmiddag is het biljart vanaf 
15.00- 17.00 warm voor ieder die wil 
komen biljarten. Ook het klaverjas-
sen op de vrijdagavonden worden 
steeds drukker bezocht. Gezelligheid 
tot in de hele late uurtjes!

Kerstmis
We hebben eerste Kerstdag een 
mooi menu bedacht, er zijn nog een 
aantal tafeltjes voor vier/+ beschik-
baar. Hier in de kat staat ons menu. 
Wanneer je wilt komen eten, reser-
veer dan nog snel:
info@eetcafebaard.nl

Oud en nieuw
Oudejaarsavond vanaf 22.00 heb-
ben we oliebollen, appelflappen en 
lekkere drankjes om het oude jaar 
vaarwel te zeggen. We nodigen alle 
Baarders uit om het glas te heffen 
op 2023. Lou, Gerrit vd Meer, Bote 
en Herjan verzorgen een kleintje 
vuurwerkshow voor ieder die hiervan 
wil genieten!!!

12 januari is er 19.30 inspiratiecafé. 
13 januari 20.00 klaverjassen. Vanaf 
16 januari sluiten we tot en met 2 
maart de deuren. Wij zijn dan met 
vakantie. Het dorpshuis kan voor 
vergaderingen gebruikt worden. 
Activiteiten met catering in het 
dorpshuis zijn vanaf 3 maart 2023 
weer mogelijk.
We wensen ieder een mooie winter 
toe, graag tot ziens. 
Bernadette & Herjan 

De herfst in Baard heeft zich 
de laatste weken laten zien. De 
wind en temperaturen maken 
dat we verlangen naar ijs. We 
hopen dat ieder binnenkort kan 
zwieren en zwaaien op de ijzers 
over de Bolswardervaart!!!! Laat 
de winter maar komen.

Nieuws van
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Barre tijden:
Extreem hoge kostprijzen voor 
energie, nauwelijks nog langere 
termijn contracten en grote 
onzekerheid voor huishoudens. 
Steeds meer ‘energiearmoe-
de’ maar ook een overheid die 
probeert met prijsplafonds tot 
behaalde hoogte rust te bren-
gen.  Voor energiebedrijven zijn 
het ook lastige tijden. Sommigen 

zijn omgevallen. 
Gelukkig is onze eigen coöperatieve 
energiemaatschappij EnergieVanOns 
goed bezig met voldoende buffers 
en langere termijn inkoopbeleid. 

Blijft natuurlijk dat een goed geïso-
leerd huis en velen met zonnepa-
nelen of zelfs geheel van het gas af 
minder of geen last hebben van die 
prijsspiraal. Grieneko kan u goed ad-
viseren over de vele mogelijkheden 
voor goede isolatie, van simpel tot 
uitgebreid.

Waterzijdig inregelen van uw CV 
installatie
Op initiatief van Grieneko hebben 
een twintigtal vrijwilligers met een 
technische achtergrond uit onze 
dorpen een training waterzijdig 
inregelen gevolgd in het Duurzaam 

Doen huis van het ROC Friesland. De 
kosten voor deze trainingen worden 
betaald uit een Leader subsidie, het 
IMF en Grieneko. 
Ongeveer 80% van de CV installaties 
niet optimaal is ingeregeld waardoor 
soms wel tot 20% meer gas verbruikt 
wordt dan nodig is en dan ook nog 
met minder comfort.

Met de huidige hoge gasprijzen is 
goed inregelen een zeer rendabele 
ingreep waar getrainde lokale vrij-
willigers u goed bij kunnen helpen.
Tot nu zijn 28 huishoudens geholpen: 
vaak met als resultaat een flink lager 
gasverbruik en meer comfort.
Grieneko bestuurslid Hans Bos co-
ordineert de inzet van de getrainde 
vrijwilligers. ( wzi@grieneko.frl )

Fiksteams
In meerdere gemeentes in Nederland 
waaronder gemeente Leeuwarden 
zijn of worden nog zogenaamde 
Fiksteams ingericht. In samenwer-
king met lokale initiatieven  zoals de 
ver. van Dorpsbelang en de lokale 
energiecoöperatie zoals Grieneko 
wordt samengewerkt wordt bij het 
opzetten van die Fiksteams. De 
bedoeling is om bij huishoudens met 
een beneden modaal inkomen op be-

zoek te gaan om eenvoudige klussen uit 
te voeren gericht op energiebesparing 
zoals bijv.  tochtstrips, radiatorfolie en 
kieren dichten. Tevens wordt besproken 
wat mogelijk andere simpele ingrepen 
zijn die het energieverbruik kunnen 
beperken. Dit geldt zowel voor huurders 
als zij die een eigen woning hebben. Iha. 
zal de gemeente de huishoudens die 
daarvoor in aanmerking komen benade-
ren om een afspraak te maken.

Pilot verduurzaming woningen
Energiecoaches ( iha. getrainde bestuurs-
leden) hebben bij vele huishoudens 
gesprekken gevoerd over mogelijkheden 
voor verduurzaming van de woning.  
Bijna 80 huishoudens zijn op hun verzoek 
bezocht  door 1 van de 2 maatwerkadvi-
seurs  die Grieneko inzet. Door hen zijn 
professionele maatwerkadvies rapporten 
opgesteld. De eigen bijdrage daarvoor 
was €200. De werkelijke kosten (€600-
€800) werden door Grieneko betaald 
uit subsidies (Leader en IMF/provincie). 
Grieneko heeft nog geld in kas voor nog 
een aantal woninganalyses. Dus meldt u 
aan!! 
Wat we nu ook gaan doen is die huis-
houdens bezoeken die al zo’n rapport in 
huis hebben om te vragen wat men al 
aan verduurzaming heeft gedaan, wat er 
gepland is en mogelijk of er nog assis-

tentie gewenst wordt. Dat kan ook voor 
financieringsvragen. 

Wetterwaarmte, warmte uit 
oppervlaktewater: pilot Baard
16 november hebben we alle 
betrokkenen bij elkaar gehad voor 
overleg over de stand van zaken van 
het pilotproject Wetterwaarmte. Het 
projectteam heeft hard gewerkt om 
plannen uit te werken ten behoeve 
van een subsidieaanvraag op Europees 
niveau( Interreg. Aquathermie)). Regio’s 
in Denemarken, Duitsland , Belgie en 
diverse locaties in Friesland werken 
daarin samen. Baard is een van de 
gebieden waar een pilot uitgevoerd 
gaat worden. Van een tiental woningen 
in Baard zijn gegevens opgevraagd en 
bezocht. De school en 5 of iets meer 
huishoudens zullen uiteindelijk mee gaan 
doen.

U allen een zachte en gezellige winter 
toegewenst. 
Het bestuur van Grieneko 

Meer informatie? 
Website www.grieneko.frl  of stuur een 
mail  info@grieneko.frl 

Nieuws van Grieneko



De Baarder Kat - Jaargang 24 - nummer 4 - december 2022 De Baarder Kat - Jaargang 24 - nummer 4 - december 2022

30 31

Je moatte in briedende hin net 
steure, is in âlde siswize. Net-
tsjinsteande hat it bestjoer fan 
de Stichting Gertrudis Beheer 
Baard de lêste ALV-gearkomste 
fan Plaatselijke Belang Baard 
oangrypt om alfêst wat te 
fertellen oer de nije plannen 
foar de âlde tsjerke. Baard krijt 
nammentlik in ‘kultuur kerk’, in 
sintrum foar kreative aspiraasje. 
Mei in nije namme: @Gertrudis. 
Fansels sille de reguliere tsjer-
ketsjinsten net ferdwine, mar 
dêrnjonken sil ek romte komme 
foar bygelyks lytse  konserten. 
Mei optredens fan lokaal en regi-
onaal talent, wylst lanlik bekende 
nammen it programma oanfolje 

sille. Dêrnjonken wurdt ek tocht 
oan literêre lêzingen of his-
toarysk edukative gearkomsten. 
Yn alle gefallen al mei al  nijsgjir-
rich genôch om ús doarp moaie 
mominten fan nijsgjirrige en 
oanstelike divedaasje te bieden. 
Doel is ek om de tsjerke yn de ta-
komst as troulokaasje oan te bie-

den. It docht 
nammentlik 
bliken dat 
hjirfoar in soad 
belangstelling 
bestiet. It 
houliksboatsje 

kin dan bygelyks oanlein wurde 
by Eetcafé Baard, dêr’t ek de 
resepsje en it houliksfeest holden 
wurde kin. Baard as it ‘Las Vegas’ 
fan Fryslân. Stel je foar! 
It stiftingsbestjoer wol yn janne-
waris mear konkrete plannen oer 
dit alles presinteare. 

Nij logo
Yntusken wurdt drok wurke 
oan in eigen webside, mei 
alle ynformaasje oer al dizze 
ûnderwerpen. En by in nije 
namme heart fansels ek in nij 
logo. Doarpsgenoat en grafysk 
ûntwerper Edzer Dillema wie 
ree om dat te ûntwerpen. En 
it is in prachtich logo wurden, 

dat ynkoarten op de tsjerke 
oanbrocht wurdt sadat eltsenien 
witte kin dat Baard in kultuur-
tsjerke riker is. 
Foar it safier is, moat der noch 
hiel wat wetter troch de see. 
Sa sil alderearst it toilet yn de 
tsjerke oanpast wurde moatte. 
Lokkich is yn dizze gender-neu-
trale wrâld ien húske foldwaan-
de, mar dat moat fansels ek foar 
minder falide minsken tagonklik 
wêze. Tagelyk sil it ynterieur fan 
de tsjerke oanpast wurde. Doel 
is om mei behâld fan de his-
toarysk weardefolle eleminten, 
it grutste part fan de tsjerkeban-
ken te ferwiderjen. Net allinnich 
kin dan mei losse stuollen de 
gasten better sitkomfôrt oan-
bean wurde, ek kin sa tagelyk 
in romte kreëarre wurde foar 
eksposysjes, skilderkursussen en 
yoga-workshops.

Skouders derûnder 
Dat bestjut dat der noch in soad 
barre moat. En dêrfoar binne 
dus in soad minsken nedich dy’t 
meitinke - en meiwurkje wolle. 
Mei it ôfbrekken en opbouwen, 
mar ek mei de ynfolling fan it 
programma. En de organisaasje 
fan de optredens en konserten. 
Minsken dy’t hjirfoar fiele, kinne 

har dêrfoar oanmelde by siktaris 
Gerdien Hendriks: gerdien.hen-
driks2gmail.com. 
Nei ôfrin fan de ALV-gearkomste 
ha har al fiif persoanen spontaan 
opjûn. In moai begjin, want dit 
inisjatyf hat allinnich kâns fan 
slagjen as we mei mekoar de 
skouders derûnder sette. 
Wat dat oanbelanget hat it 
stiftingsbestjoer al kontakt socht 
mei organisaasjes fan soartgelike 
tsjerke-inisjativen. Net allinnich 
foar adfys, mar ek mei it each 
op gearwurking yn de takomst. 
En fansels wurde ek de ferskate 
kommisjes yn ús doarp frege 
om te sjen wat we foar mekoar 
bestjutte kinne en hoe’t we de 
‘kultuur kerk Baard’ sa goed 
mooglik op de kaart sette kinne. 
Mei mekoar!

Út namme fan it stiftingsbesjoer 
SGBB,
Henk te Biesebeek  

Baard krijt in ‘kultuur kerk’:

@Gertrudis

It logo
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Afgelopen weken hebben we gewerkt aan het 
thema “het weer”.
Mieke had een mooi prentenboek voor ons 
meegenomen, ‘de eend die niet van water hield”.
Nu snapten we ook waarom Mieke haar 
regenlaarzen en regenjas aan had. Ze had precies 
dezelfde laarzen en regenjas aan als eend. Alleen 
hield eend niet van water, maar Mieke juist wel. Ze 
vroeg steeds of ze in de waterplassen kon stampen. 
Maar nee hoor, geen plassen. Maar wat voor weer 
was het dan wel? Elke dag gingen we kijken wat 
voor weer het was.
We hebben liedjes gezongen over het weer. Het 
liedje van de ‘10 regendruppels’, maar ook van tikke 
takke regen…’.

Een inkijkje bij 

de Greidepykjes

En ook al konden we niet in de 
plassen stampen, we konden ze 
wel knutselen. Met scheerschuim 
hebben we wolken gemaakt. 
Zouden echte wolken ook zo 
lekker zacht voelen?

En samen met groep 1 hebben 
we een ‘weercircuit’ gedaan. 
Klimmen en klauteren in het 
speellokaal is toch ook wel heel 
leuk als buiten spelen even niet 
lukt!
De laatste dag van het thema 
hebben we afgesloten met veel 
regen en wind.
Hoe toepasselijk is dat?!

Tot de volgende keer!
Groetjes juf Jeltsje en de 
Greidepykjes  
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Informatie:

De Baarder Kat verschijnt vier maal per jaar (te weten 

rond 1 maart, 1 juni, 15 september en 1 december) met de 

agenda, het nieuws en de activiteiten en / of bijeenkomsten 

van de stichtingen, verenigingen, commissies en clubs van 

Baard voor de eerstkomende drie maanden, aangevuld met 

ingezonden stukken, oproepen en redactionele artikelen, 

verzameld in een onafhankelijke krant.Kopij hiervoor dient 

het liefst vier weken voor de verschijningsdatum te worden 

ingeleverd bij voorkeur per e-mail. 

De Baarder Kat wordt GRATIS verspreid onder alle inwoners 

van Baard en bezorgd bij actieve buiten-Baarders. Overige 

belangstellenden kunnen zich abonneren voor € 6,- per jaar, 

incl. verzendkosten. De Baarder Kat is ook digitaal te lezen. 

U gaat daarvoor naar de website: baard.info.

De redactie is niet aansprakelijk voor fouten in de tekst of 

de aangeleverde kopij en zij behoudt zich het recht voor 

deze te redigeren en zonodig in te korten.

Colofon

Op snein 20 novimber gong de tredde BHB 
rin,  Baard-Hinnaard-Baard, fan start. In moai 
rûntsje fan 10 kilometer op de meter ôf. 
15 fitte dielnimmers melden harren yn it café 
wer’t starten waard mei kofje en oranjekoeke.
Under harren ek 3 Baarders; Marijn en Froukje 
en debutant Tsjeard! 

Klaas hie moarns al de route útsetten mei in 
moai BHB logo op de dyk. Sa koe elkenien 
wér feilich yn Baard komme. Healwei de route 
yn Hinnaard stûn de fersoargingspost wért  
wetter en foar sommigen in ‘peptalk’ útdielt 
waard. Nei de lêste rinner wér gau nei Baard 
ta om de minsken yn te heljen by de finish-
brêge. Dat slagge net. Want de earste rinner 
wie mei 41 minuten en 44 seconden allang yn 
Baard. 

Dan de Baarders: Tsjeard hie in prachttiid 
fan 57.20. Marijn rûn 1.02 en Froukje 1.07.  
Bêst genoch, prima tiiden. De Baarders dogge 
moai mei! Doe gau nei it café foar in slokje, de 
priisútrikking en it neipetear. It bleaun noch 
lang gesellich en ta beslut waard de 4e edysje 
alwér oankondige. 
 
AR  

De 3e edysje fan de BHB



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

Ma. 05 dec. 08.30 u Bezoek Sinterklaas Regioskoalle de Greidefûgel  

Zat. 24 dec. 22.00 u
Dienst door Ds.J. Hilverda, 
Kerstnachtdienst

Kerkenraad v.d. Streekgem. Herv. Kerk Baard

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

Zat. 31 dec. vanaf 22.00
met oliebollen, appelflappen 
en een drankje oudjaar 
uitzitten 

café Baard

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

Don. 12 jan. 19.30 u Inspiratie café eetcafé Baard

Vrij. 13 jan. 20.00 u Klaverjassen Kaartclub “Krekt op tiid” Dorpshuis Baard

Zat. 14 jan. Weekend
De oudpapiercontainer staat 
er weer

Ver. Van Dorpsbelang Parkeerplaats over de brug

Woe. 15 febr. Op tijd Inleveren kopij Redactie deBaarderKat
Kopij bij Anke Roorda of 
ndebaarderkat@gmail.com

Zon. 19 febr. 09.30 u Dienst door Da. A.M.Dijkstra Kerkenraad v.d. Streekgem. Herv. Kerk Baard

Vrij. 10 mrt. 20.00 u Klaverjassen Kaartclub “Krekt op tiid” Dorpshuis Baard

Zat. 11 mrt. Weekend
De oudpapiercontainer staat 
er weer

Ver. Van Dorpsbelang Parkeerplaats over de brugr

Vrij. 31 mrt. 20.00 u Maatklaverjassen Kaartclub “Krekt op tiid” Dorpshuis Baard

Zon. 02 apr. 09.30 u
Dienst door Ds.J.Hilverda, 
Palmpasen

Kerkenraad v.d. Streekgem. Herv. Kerk Baard

Vrij. 07 apr. 19.30 u
Dienst door Ds.S.Leene, 
Goede Vrijdag

Kerkenraad v.d. Streekgem. Herv. Kerk Baard

Zon. 16 apr. 09.30 u Dienst door Ds.G. Eppink Kerkenraad v.d. Streekgem. Herv. Kerk Baard 


