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Omdat we al een beetje het 
voorjaar in ons hoofd hebben zou je 
bijna vergeten hoe we in december 
het vorig jaar hebben afgesloten:

Op 5 december kwam Sinterklaas 
aan in Baard. Sint had een bijzonder 
vervoermiddel gekozen, hij kwam 
in een brandweerauto. En dat was 
nodig ook, want zijn Piet bleek op 
het dak te zitten en  durfde er niet 
meer af. Maar door de snelle actie 
van Sint en de brandweermannen 
kwam de angstige Piet weer veilig 
op de grond kwam en kwam alles 
weer goed.
Een grote verrassing was dat er half 
december geschaatst kon worden 
en daar werd in Baard volop gebruik 
van gemaakt met het bijbehorende 
gezellige sfeertje.
Ook de kerstnachtdienst kon 
weer plaats vinden, met o.a. 
medewerking van de cantorij.
En dan hadden we nog een heuse 
oudejaarsloterij met een gratis lot. 

Zoiets kan alleen in 
Baard.

Last but not least 
hebben we met 
elkaar het oude jaar 
uitgeluid in het café 
en na een spetterende 
vuurwerkshow waren 
we al een stukje op 
weg in 2023. 

Nu is het zover dat de eerste 
Baarder Kat van dit jaar bij jullie 
wordt bezorgd.
Het voorjaar heeft zich 
aangekondigd, een jaargetijde vol 
verwachting van nieuw leven in de 
planten- en dierenwereld om ons 
heen èn de hoop dat de problemen 
dichtbij en ver weg een - ook al 
is het maar een kleine - positieve 
wending zullen krijgen.

Misschien valt het niet op maar 
omdat Aart de redactie heeft 
verlaten (gelukkig wil hij nog wel af 
en toe een stukje schrijven) is er een 
nieuwe foto van de redactie (nog 
net op tijd gemaakt voordat het 
verkiezingsbouwwerk het uitzicht in 
beslag nam).

Over de komende tijd valt in deze 
Kat weer genoeg te lezen dus
namens de redactie veel leesplezier 
gewenst. 

Het volgende nummer 
komt uit op 1 juni 2023. De 
deadline voor de kopij is 
15 mei.
Kopij sturen naar: 
debaarderkat@gmail.com
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lossingen worden bedacht omdat de 
faciliteiten op het eiland beperkt zijn. De 
patiënten worden zonder aanziens des 
persoons - dus ook Duitsers - met uiterste 
precisie en zorg behandeld.
Het is interessant dat sommige behande-
lingen gedetailleerd worden beschreven, 
waardoor je als lezer een beeld krijgt van 
de hectiek in een noodhospitaal, waar 
alle ziekten en verwondingen die een 
oorlog met zich mee-
brengt worden behan-
deld.

De Duitse bezettings-
macht op het eiland 
bestaat uit soldaten die 
mogen bijkomen van de 
beproevingen aan het front. Daarnaast 
zijn er de legioenen van uitheemse krijgs-
gevangenen die (om het lijfsbehoud) in 
Duitse dienst zijn getreden. Respectie-
velijk Brits-Indiërs, Noord-Kaukasiërs en 
Georgiërs bewaken er de kust. 
Het lijkt erop dat de Texelaars - ver van 
het front - in relatieve rust het eind van 
de oorlog kunnen afwachten.
Maar dan - op donderdag 5 april 1945 - 
krijgt het bataljon Georgiërs een marsor-
der. Zij moeten afreizen naar het (be-
zwijkende) front, als een laatste kliekje 
kanonnenvlees.
Die nacht komen de Georgiërs in opstand 
en als Luc de volgende ochtend vroeg 

naar het noodhospitaal loopt ziet hij 
overal Duitsers met doorgesneden keel. 
De Georgiërs hebben in één nacht een 
groot deel van de op Texel gelegerde 
Duitsers uitgeroeid. 
Vanaf het vasteland worden vervolgens 
talloze Duitsers aangevoerd om het 
eiland te heroveren. De Georgiërs gaan 
over tot een soort guerillastrijd en in de 
weken die volgen verandert het lieflijke 

eiland in een onbeschrijf-
lijk inferno.
Dokter Oosterling en Luc 
staan dag en nacht te 
opereren.

In de strijd komen 565 
Georgiërs, 120 Texelaars 

en zo’n 800 Duitsers om het leven. De 
schade aan Texelse eigendommen is 
enorm. Hoewel Duitsland zich op 5 mei 
al onvoorwaardelijk had overgegeven, 
duurt de oorlog op Texel nog tot 20 mei. 
De Georgische opstand wordt dan ook 
wel ‘Europa’s laatste slagveld’ genoemd.

Oorlogsparadijs is een prachtige roman 
over dokteren in de oorlog, een span-
nende mix van een historisch gegeven, 
een subtiel liefdesverhaal en menselijke 
verhoudingen in oorlogsomstandighe-
den. Een aanrader!
 
Anneke Tonnon  

Ik vertelde eerder dat ik in het 

voorjaar van 2022 tijdens de 

boekenweek zo’n fijn stapeltje 

boeken had aangeschaft. Deze 

titel was één van de aankopen 

omdat ik eigenlijk niet zoveel 

wist van de ´Russenoorlog’ op 

Texel.

Oorlogs-
paradijs 
Nico Dros

De Russenoorlog 
vanuit een Texels 

hospitaal 

Leestip

Het verhaal begint in 1962. De bekende chi-
rurg Adriaan Wiering ontvangt een brief van 
een vrouw die hij 17 jaar niet heeft gezien. Dit 
confronteert hem met een ingrijpende gebeur-
tenis in zijn leven, een gebeurtenis die hij nog 
steeds niet heeft verwerkt. Hij besluit dat het 
tijd is om schoon schip te maken en hij vertrekt 
naar Texel, het eiland waar hij in 1942 - onder 
de schuilnaam Luc Walraven - assistent wordt 
van dokter Oosterling in het noodhospitaal. (De 
ondergrondse heeft hem een nieuwe identiteit 
en persoonsbewijs gegeven nadat hij door een 
uit de hand gelopen verzetsactie bij verstek ter 
dood is veroordeeld.)

Op Texel wordt hij als gezinslid opgenomen bij 
een boerenfamilie met twee dochters.
Het eiland ontpopt zich voor hem als een klein 
paradijs. Hij wordt verliefd en onder leiding 
van geneesheer Oosterling bekwaamt hij zich 
steeds verder in de chirurgie.
In het noodhospitaal moet je als arts van alle 
markten thuis zijn. Vaak moeten er noodop-
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Samengaan streekgemeente

Lank Meamert

Sinds 2006 vormen de Hervorm-
de gemeenten van Winsum, 
Baard en Easterlittens een 
streekgemeente. Daarvoor al 
vormden de dorpen een combi-
natie en deelden een predikant. 
Er is dus sprake van een jarenlan-
ge samenwerking. In de jaren als 
streekgemeente zijn de afzon-
derlijke kerkenraden steeds 
meer naar elkaar toegegroeid 
en het voelt als een logische 
stap om deze samenwerking 
te formaliseren door samen te 
gaan en zo één Protestantse 
gemeente te worden. 

Sinds dit proces in gang is gezet, 

is het streven steeds geweest 
om met ingang van 2023 als 
Protestantse gemeente Lank 
Meamert te Winsum-Baard-Eas-
terlittens verder te gaan. Dat is 
gelukt en op zondag 22 januari 
is na kerkdienst in Winsum de fu-
sieakte getekend. In de praktijk 
zal er niet zoveel veranderen, 
maar wij hopen hierdoor achter 
de schermen efficiënter te kun-
nen werken. Dat betekent dat 
er ook nog steeds diensten in de 
St. Gertrudiskerk in Baard zullen 
plaatsvinden. 

Namens de kerkenraad
Geertje Valk  

Dit jaar geen toneeluitvoering, maar 
op zaterdagavond 25 maart wil to-
neelvereniging In Nij Begjin wel voor 
alle Baarders een gezellige muziek-
kwis organiseren op de bovenzaal van 
ons dorpshuis. We hebben de hulp in-
geroepen van onze muzikale Baarder 
Tseard Nauta.
Het is de bedoeling om vergelijkbaar 
met een pubkwis groepjes te vormen. 
Afwisselend krijg je met de beamer 
muziekfragmenten te zien of een 
stukje live-muziek. We zorgen voor 

meerder vragen per fragment zodat 
er meer kans is dat iemand uit de 
groep een antwoord weet. En het is 
natuurlijk gewoon gezellig om mee 
doen. En natuurlijk zijn er de nodige 
prijsjes te winnen.

Entree is gratis
Komt allen op zaterdag 25 maart van-
af 20.00 uur in Dorpshuis Baard

Anne-Marije en Dorothea, en voor deze 
gelegenheid ook Tsjeard Nauta  

Muziekkwis fan In Nij Begjin

In de week van 30 januari t/m 4 februari 
kwamen Klaas van der Wal en ik in actie 
voor de Hersenstichting. Op de website 
van de hersenstichting kunt u allerlei 
informatie vinden waar de stichting zich 
mee bezig houdt. Een groot deel van 
de collecte is bestemd voor onderzoek 
en innovatie, en dat is hard nodig voor 
een aandoening die inmiddels 4 miljoen 
mensen treft.
De opbrengst van onze collecte was 
dit jaar in totaal € 263,70 en dan heb 
ik het over de huis aan huis collecte 
plus de digitale collectebus. Landelijk 

was de voorlopige stand op 7 februari 
€ 849.809, dat is nog lang niet het 
eindbedrag van 2022, nl. €1.719. 913,45 
maar we hopen dit bedrag te evenaren.

Wij willen de inwoners van Baard en 
omgeving hartelijk bedanken voor 
jullie bijdragen. Volgend jaar hopen wij 
opnieuw te lopen, van 29 januari t/m 3 
februari. Wij houden daar al rekening 
mee, u ook?

Met hartelijke groet namens het collecte 
team Baard, Klaas en Aukje  

In Actie voor de Hersenstichting 
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Door vrouwen in mijn familie 
aan moederskant is er in het 
verleden hard voor gestreden 
om het vrouwenstemrecht tot 
stand te brengen. De dames 
kregen dit voor elkaar door veel 
protestacties en overleg. Ik denk 
dan ook dat dat de beste manier 
is.

Wat betreft de wolf sta ik er 
ook zo in. Ik ben namelijk erg 
boos dat het “normaal” gevon-
den wordt dat de wolven veel 
landbouwhuisdieren, paarden 
en pony’s te pakken nemen. Niet 
alleen om zich te voeden, maar 
ze maken er ook steeds vaker  
een groot slagveld van met 
veel gehavende dieren die dan 
vaak nog wel leven, maar met  
ingewanden die er uit hangen 
en andere grote wonden. Een 
vreselijke lijdensweg totdat de 
dierenarts komt en ze de verlos-
sende doodspuit geeft.

Vaak is er veel bekend over de 
betreffende wolf, want vele zijn 
gechipt. Dus een chip ingedaan 
en weer losgelaten! Ik ben het 
er niet mee eens dat de wolf 
hier nu ook vrij in Friesland rond-
zwerft en hier dus ook steeds 
vaker slachtingen aanricht, en 
probeer al een tijd via de politiek 
hier wat aan te doen. Want gro-
te hekwerken zetten om onze 
dieren te beschermen is ook 
geen doen.
Ja, dus door overleg.

Dat geldt wat mij betreft ook 
voor de verkiezingsborden. Jam-
mer dat het grote verkiezings-
bord midden in het dorp binnen 
een paar dagen ontmanteld is. 
Blijkbaar door iemand die daar 
problemen mee heeft. Als het 
je niet aanstaat, ga dan (evt. via 
Dorpsbelang) met de gemeente 
in overleg! Die grote borden 
staan er niet voor niets. In deze 

gemeente is het verboden om 
zelf borden aan bomen, etc. te 
bevestigen. En toch wil iedere 
partij voor de verkiezingen graag 
zichtbaar zijn om stemmen te 
trekken; onbekend maakt onbe-
mind. Het kiesrecht is een groot 
goed, en alle partijen die dat 
willen moeten de kans krijgen 
om zich te laten zien.

Dorothea Deelstra   

Vrijheid van meningsuiting, 

de wolf
en een verkiezingsbord

In Memoriam 
Margot Wieringa

Us doarpsgenoat Margot kaam op 26 
novimber 2022 te ferstjerren. Tegearre 
mei har man Wabe sette se har te 
wenjen oan de Harmen Sytstrawei 
yn it grutte hûs dat ea in winkel wie. 
Margot hat der 39 jier wenne werfan 
de lêste 14 jier sûnder har Wabe. We 
ferlieze yn har in warber doarpsgenoat. 
Margot  dy’t oan de basis stûn fan de 
Baarder Soos en jierren aktyf wie foar 
doarpsbelang en -stifting koe it altyd 
moai sizze. Se draaide der net om hinne 
en sei wêr it op stûn! 
Sa soarge se mei doarpsgenoaten dat 
der jild kaam foar it byld fan de Baarder 
Kat en dat jierren letter de brievebus 
stean bleaun. Klaverjasse mocht se ek 
graach dwaan en merkefiere wie gjin 
straf foar dizze belutsen Baarder. 
We winskje har bern,  bernsbern en 
neisten sterkte ta!   



De Baarder Kat - Jaargang 25 - nummer 1 - maart 2023 De Baarder Kat - Jaargang 25 - nummer 1 - maart 2023

10 11

Pyt op it dak

Wat in kommoasje dit jier! Siet der samar in pyt op 
it dak fan Joke dy’t der net mear ôfkoe. 
Lokkich kaam de brânweer fan Mantgum, ûnder 
lieding fan Sinterklaas, al gau oanriden mei  loei-
ende sirenes. Kaam it dochs allegearre wêr goed 
en koenen de bern fan de Greidefûgel in feestlike 
dei mei Sint en pyt fiere!
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Bij het uitkomen van dit nummer 
zal de winter ons land wel uit zijn en 
begint de lente zich te melden.
De winter was qua winterweer vrij 
kort. Toch hebben we een paar dagen 
kunnen schaatsen op de ijsbaan. 
Baantjes trekken, ijshockey, krabbelen 
achter een stoel en natuurlijk koek-en-
zopie; het blijft een mooi gezicht zo 
midden in het dorp.

Ook was er rond Oud&Nieuw weer 
een ouderwets samenzijn in het café 

met een heuse vuurwerkshow. Gezel-
lig om zo het jaar af te sluiten.

Vooruitkijkend
Vanaf week 9 start de Provincie met 
het ombouwen van de brug voor de 
overgang op bediening op afstand. 
Ze hopen dan eind week 14 klaar 
te zijn. Tijdens de ombouw blijft de 
brug open, maar geldt er wel een 
aangepaste snelheid en kan er af 
en toe hinder zijn voor het verkeer. 
De scheepvaart kan tijdens het 
ombouwen wel onder de brug door, 
maar de brug zelf kan niet bewegen 
omdat de brugbesturing wordt 
aangepast.

Nieuws vanuit

Dorpsbelang

Yn de ôrûne moannen koe der einliks 
wer it ien en oar organisearre wurde 
yn ús doarpshús, nei de Corona-maat-
regelen en lockdowns yn de winters 
derfoar. Der soe wat ús betreft noch 
wol wat mear gebrûk fan makke 
wurde kinne, mar je hearre wol mear 

dat it sosjale libben nei de Corona wat 
traach op gong komt.
Wy hawwe as Stichting Dorpshuis 
Baard yn elts gefal net stil sitten. 
Benammen it enerzjy-ferbrûk freget 
noch wol wat oandacht. Wy hiene 
hope by de Grieneko-jûn oer wetter-
waarmte de oplossing te hearren, 
mar it waard al aardich gau dúdlik dat 
it doarpshûs dêr net geskikt foar is.
Út de enerzjy-scan kaam nei foaren 
dat wy op koarte termyn de measte 
winst helje kinne troch noch better 
te isolearen, nije kesinen, radiators 
ferbetterje sadat de waarmte better 

Update 

Doarpshûs 
Baard

frij komt, en noch mear. Dus dêr sille wy 
earst mar mei oan de slach.

De ferfanging fan de CV-tsjettel fan de 
wenning stie al wat langer op de plan-
ning, mar yn desimber krige ek de oare 
kachel kuren. It wie ek al in âld beestje 
fansels, mar op in gegeven momint woe 
hy allinnich noch mar lij wetter meitsje, 
dus dat koe sa net langer. Nico hat noch 
in middei oan it sleuteljen west, mar it 
risseltaat wie noch net ideaal: allinnich lij 
wetter of wetter fan 90 graden.
Dus ha wy besletten om beide CV-tsjet-
tels dan mar yn ien kear te ferfangen. Dy 

kinne no wer in moai skoft foarút en bin-
ne neffens de gelearden in stik súniger as 
de âlde tsjettels.
Om de stookkosten te besparjen hawwe 
Herjan en Bernadette besletten om yn de 
wintermoannen seis wike ticht te gean. 
Begjin maart binne se der wer en sil der 
noch it ien en oar organisearje wurde. 
Wy ha begrepen dat der mei de Stichting 
Gertrudis ek al oerlis west hat om te sjen 
as der wat gesamelik organisearre wurde 
kin yn tsjerke en doarpshûs. It soe moai 
wêze as wy elkoar sa fersterkje kinne.

Gabe Schaaf   

In maart wordt een AED-cursus georgani-
seerd voor de dorpsbewoners die al eens 
eerder meegedaan hebben (herhaal) en 
er is beperkt plek voor aspiranten. De 
cursus zal in Baard gehouden worden.

In 2023 zullen we ook starten met het 
opstellen van een nieuwe dorpenvisie. 
Dit doen we samen met dorpsbewoners. 
Door de drukte van de afgelopen maan-
den zijn we echter nog niet gestart. De 
mensen die zich aangemeld hebben, 
benaderen we als we gaan starten.

In maart hebben we als dorpsbelang een 
gesprek met de wethouder (Reitsma) 
van de gemeente Leeuwarden. Enerzijds 

om kennis te maken en ons dorp te laten 
zien. Maar ook om te overleggen over 
thema’s die voor Baard belangrijk zijn, 
zoals verkeersveiligheid (toenemende 
aantal vrachtauto’s door Baard), wonen, 
onderwijs en ideeën/wensen van dorps-
bewoners (bijv. een zoutbak om ons 
zelf te helpen op wegen die niet zo snel 
gestrooid worden).

Ook doen we een rondje langs de com-
missies in ons dorp. Zo blijven wij op 
de hoogte wat er speelt en kunnen we 
kijken waar we elkaar kunnen helpen.

Groet,
Dorpsbelang Baard  
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It is al earder sein. Nettsjinsteande in 
beheind tal ynwenners tilt Baard op 
fan de ferienings. De Baerder Keu’s 
litte wat dat oanbelanget regelmjit-
tich fan har hearre. Net allinnich mei 
de reguliere kompetysjejûnen yn it 
Baarder kafee, mar benammen ek 
mei de tradisjonele biljarttoer. Yn dat 
ramt luts sneon 28 jannewaris wer in 
karavaan Baarder biljartfanaten lâns 
ferskate doarpen. In dei fol spanning 

en sensaasje, mar benammen mei 
ferdivedaasje.
 
De aankondiging was al spannend 
genoeg: ‘Het bestuur heeft gister-
avond diverse locaties bezocht die in 
aanmerking komen voor Biljart ON 
Tour 2023. Met gevaar voor eigen 
lever werden de diverse drankenkaar-
ten geïnspecteerd en ballen (biljart- 
en bitter-) getest. We verzamelen om 

13:00 uur bij de Baarder Kat. Het 
wordt leuk!’
 
Uiteindelijk hebben veertien leden 
zich aangemeld, zo luidt de volgen-
de mededeling. O ja, en een hond. 
Stabij Jannes van penningmeester 
Edzer wordt gelijk bevorderd tot 
mascotte. Hij voldoet immers aan 
de twee voornaamste eigenschap-
pen van het edele gezelschap: 
warber en wach. No sa.
 
Wachtsje
It wachtsjen is op de fjirde auto. 
Trije stean al klear om de diel-
nimmers nei de earste lokaasje te 

bringen. Nee, foarsitter Wilma wol 
perfoarst net sizze wêr’t dy earste 
lokaasje wêze sil. “Jimme sjogge it 
fansels. Ik ryd jimme der persoan-
lik hinne.” Wol feilich graach?  Der 
wurdt glimke. Ja wis, yn alle gefal-
len op de hinnereis…
 
In swarte auto komt mei folle faart 
oansjezen. Piipjende remmen.  “Hé 
Bokke, do soest dochs Merie út 
Jorwert ophelje?” Ferhip, fergetten 
en fuort stowt Bokke alwer.
In giel auto’ke dat de bocht omgize-
let. Merie hie net langer op Bokke 
wachtsje wold. “Ja mar, Bokke is 
krekt de oare kant om nei Jorwert 

De Baerder Keu's yn Boazum

Baerder 
Keu’s 

On Tour: 
op nei it jubileum!
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ta. Dus Merie wer achter Bokke 
oan en oarsom. Uteinlik komt it 
goed en kin de stoet ôfsette. Op 
nei .... Easterlittens.
 
Algemeen Beschaafd
Mei fjirtjin dielnimmers is de klup 
moai fertsjinwurdige. Al hat dat yn 
it ferliene wolris wat mear west. Us 
éminence grise Ger hat bygelyks 
ôfsein. De ‘sunday after’ nei de 
toer fan de ôfrûne kear wie him 
krekt wat minder befallen.
Hawar, aan een reisverslag heeft 
hij deze keer genoeg. Maar wel in 
het Algemeen Beschaafd Neder-
lands graag. “Want dat Fries is voor 
een fatsoenlijk mens niet door te 
komen.” Waarvan acte.
 
Standplaats Easterlittens is voor de 

Baarder Keu’s inmiddels 
geen onbekende plek 
meer. It Paviljoen aan it 
Krúswetter  is een dank-
baar onderkomen nu het 
Eetcafé in Baard gedu-
rende de wintermaanden 
gesloten is. Gastvrouw 
Esther staat garant voor 
een hartelijke ontvangst. 
Bovendien loopt het biljart 
strak en soepel. “Dat koe 
wol minder, blinder. De 
ballen rôlje hast fansels 
neielkoar ta!”

 
Loting
Over de indeling van de teams 
deze dag zijn de meningen ietwat 
verdeeld. Er werd getwijfeld of de 
vaardigheid van alle combinaties 
wel helemaal in evenwicht was. 
Maar volgens Yne was dat echt 
door eerlijke loting bepaald. Bokke 
speelde dus met Merie, terwijl 
Edzer met Marike het laken deelde. 
Gerard kruiste samen met Yne de 
keu’s. Gerrit vormde met Wilma 
een team, Tseard speelde met 
Tina, terwijl Nico en Anita al gelijk 
als potentiële winnaars werden 
bestempeld. Het lot van Yne hat 
Rineke aan Henk gekoppeld. En 
wat waar is moet gezegd, beiden 
blinken niet uit in biljarttalent.  
“Och hedenhitskes, as dat mar 

goed komt mei dy twa.” 
Maar daarover is het 
laatste woord nu nog niet 
gezegd…
 
Hup,hup. Pijlsnel naar de 
volgende locatie. De hond 
Jannes wordt ongedul-
dig. Woef. Wederom een 
warm welkom. Nu in de 
dorpskroeg van Boazum 
met gastvrouw Gwen-
da. Ferhip, dy is goed 
op de hichte fan Baard! 
Net frjemd dus as sy har 
bekend makket as de sus 
fan Hedwich, dy’t yn Baard 
oan de Menistefjouwere 
wennet. De wrâld is lyts. 
Wat in prachtich kafée 
oars, dêr yn Boazum. Lyts 
mar smûk.”
 
Woef
Maskotte Jannes hâldt 
yntusken goed yn ‘e gaten 
oft alle spilers har wol 
gedrage sa’t it heart. Ien 
lytse wanfertoaning en 
it bist lit daliks hearre 
dat him dat net noasket. 
Woef! Gromgrom. Woef!
Tusken alle keunsten 
op it griene lekken fan 
de betûfte spilers, litte 
Rineke en Henk har oars 

ek jilde. Benammen Rine-
ke twingt bewûndering 
ôf mei caramboles dy’t 
neffens de oanwêzigen 
teoretysk hielendal net 
kinne. It sil wat. De punten 
binne binnen!
 
De sfear en spanning 
nimme ta. Op de lêste lok-
aasje wachtet ommers de 
ontknoping.  Hokker duo 
sil mei de beker nei hûs? 
En der moat ek noch iten 
wurde. Dêrfoar is betelle. 
De ponge fan de penning-
master pûlet út. Edzer 
hat it mier oan digitaal 
boekhâlden.
We hoege ús gjin soargen 
te meitsjen, is de gerêst-
stelling fan foarsitter 
Wilma. Se krijt gelyk. De 
lêste reis bringt ús nam-
mentlik nei Poppenwier, 
yn it etablissemint fan 
Teake Posseth. Yn Baard 
gjin ûnbekende. Dêr stean 
leafst twa biljarttafels ta 
ús beskikking. En in kostlik 
miel.
 
Jubileum
Hé, wat sille we no ha? 
Henk en Rineke stean 
hielendal net op it lêste 

plak, mar kreas yn ‘e 
middenmoat. It makket de 
wiere kânshawwers op it 
earemetaal súver senu-
weftich. Dat is lykwols 
net nedich. Gerard en Yne 
winne mei oermacht. Fol-
ge troch Nico en Anita dy’t 
in twadde plak yn ‘e wacht 
slepe, wylst Bokke en Me-
rie kreas op it tredde plak 
eindigje. Mar wat docht 
dat der eins ta. Dizze dei 
hat allinnich mar winners 
en dat binne jimme alle-
gear, seit foarsitter Wilma 
tidens de priisútrikking. Sa 
is dat!
 
Fjirtich jier 
It hat moai west. Maskotte 
Jannes leit yntusken op 
ien ear. Wurch fan syn 
taken: de ploech de hiele 
dei wat yn ‘e stringen 
hâlde. Spitigernôch net 
mei in ôfsluter yn it eigen 
kafee yn Baard. Dat moat 
de oare kear dus oars. Hie-
lendal omdat de feriening 
dan fjirtich jier bestiet!  
Feest dus! Fynt ek Jannes. 
Dan kin ek hy rinnende nei 
hûs. Woef!
 
Henk te B.  

Maskotte Jannes
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Het zal jullie niet 
zijn ontgaan dat we 
afscheid hebben 
genomen van 
Aart Kuyt als vast 
redactielid. Vele 
jaren hebben we 
kunnen genieten 
van mooie, scherpe 
en ontroerende 
verhalen en inter-
views, met grote 
zorg geschreven en 
tot in detail uitge-
werkt. We gaan zijn 
bijdragen natuurlijk 
erg missen.
Om Aart te bedan-
ken hebben we met 
elkaar tijdens een 
gezellig avondje 
de mooie verhalen 

 De 

taart
 voor

Aart

en herinneringen weer eens opgehaald 
en daar hoorde natuurlijk taart bij en dat 
werd  ‘DE TAART VOOR AART’. 

Het is een bosbessentaart geworden met 
amandelen, een beetje Frans. Misschien 
wat laat in het seizoen van de bes, maar 
geen nood ze zijn ook nu verkrijgbaar. 
Neem voor dit recept het liefst bosbes-
sen uit de vriezer en zet ze een nacht van 
tevoren in de koelkast om te ontdooien. 
Ze worden geplukt wanneer ze 
rijp zijn en meteen ingevroren, 
uiterst vers dus. Bovendien veel 
goedkoper dan dat je verse 
koopt die vaak van ver worden 
gehaald. Serveer de taart het 
liefst een beetje lauwwarm… 
Bedankt Aart we hebben van je 
verhalen genoten en ook van 
de taart! 

Verwarm de oven voor op 180 
graden
Nodig voor het (zandtaart)
deeg:
125 gr boter op kamertemperatuur
70 gr fijne suiker
50 gr amandelpoeder
250 gr bloem
1 ei

Ik meng alles in een kneedmachine maar 
dit kan ook met de hand. Roer de boter 
zacht samen met de suiker en het aman-
delmeel. Roer dan het ei erbij en gelei-
delijk de gezeefde bloem. Mocht het te 

droog zijn voeg dan een paar druppels 
water toe, maar kneed niet te lang. Leg 
het deeg tot gebruik verpakt in de koeling.

Voor de vulling:
50 gr amandelen in stukjes gehakt
50 gr hazelnoten in stukjes gehakt
70 gr suiker
100 gr boter
2 eieren
500 gr bosbessen

Geschaafde amandelen

Rol het deeg uit en bekleed een 
taartvorm van ongeveer 22 cm.
Vermeng de bessen met de 
amandelen, hazelnoten en 
suiker.
Smelt de boter en meng, als de 
boter niet meer te heet is, voor-
zichtig de eieren erdoor. Voeg 
het bosbessen mengsel toe en 
schep alles voorzichtig door. 
Vul de bodem met de bessen 
en bestrooi het met geschaaf-
de amandelen. Bak de taart 

in ongeveer 30 min totdat ie mooi bruin 
ziet. Serveer de taart met een lekkere dot 
slagroom en smullen maar.

Esther  

PS Omdat we de vaste bijdragen van Aart 
gaan missen hopen we dat er Baarders zijn 
die het leuk vinden om af en toe wat input 

naar de redactie te sturen om ons aller lees-
plezier te blijven behouden.
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“Maak mij niet gek, ik schiet 
iedereen kapot!” luidt één 
van de quotes uit mijn nieu-
we film “Quibus’s Cocaïne”. 
Ik geef toe dat het geen 
liefdesverhaal is geworden. 
Toch blijf ik erbij dat het in 
de kern een verhaal over 
vriendschap is. 

Dit jaar sluit ik mijn mid-
delbare-schoolcarrière af, 
met het plan om naar de 
filmacademie te gaan. Het 
idee voor mijn scenario 
leefde al een tijdje. Toen ik 
dus hoorde dat men tijdens 
de auditie eigen werk moet 
tonen, was gelijk duidelijk 
wat me te doen stond. Eerst 

heb ik zoveel mogelijk vrienden 
opgetrommeld. We gaan een 
film maken! En deze keer pak-
ken we het groots aan! 

Van Antwerpen en Rotterdam, 
tot Joure en Itens. Van alle kan-
ten werd en word ik nog steeds 
geholpen. Al het enthousiasme 
op en naast de set gaf me een 
enorme boost om met zijn allen 
een super gave film te gaan 
maken! Ondertussen heb ik 
ook het gevoel dat minstens de 
halve jeugd uit Baard, voor of 
achter de camera, heeft meege-
holpen. Misschien hebben jullie 
ons wel zien rondrennen. Laatst 
nog vond er een spannende 
achtervolgingsscène door het 

Filmen in Baard

Halldor's
movie

Achtervolging op de Tongerbrêge
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dorp plaats, nadat we de hele dag hadden 
gefilmd in de schuur van Anke en Oep. 
Onze schuur was, met de auto van buur-
vrouw Martijn en een groot groen scherm, 
ook al omgebouwd tot filmset. 

Terwijl ik dit schrijf wordt alles klaarge-
maakt om aankomend weekend naar 
Rotterdam af te reizen. We houden daar in 
een bar onze laatste draaidag. Hierna rest 
me niks dan er nog eens goed voor te gaan 
zitten en hard door te werken aan de mon-
tage, 6 maart moet tenslotte alles ingele-
verd zijn. Wish us luck en hopelijk zie ik jullie 
op de première!  

Halldor Hogerhuis   

Hoe is het met …
Lisette en Ties
Hoi Baarders, 

Hier spreekt Ties
Nu we alweer bijna een jaar in Leeuwarden wonen zullen we even een stukje 
schrijven. Het is een stuk drukker in Leeuwarden, wat soms wat vermoeiend 
is maar meestal handig met werk en school etcetera. Ook gebruiken we de 
auto amper nog, wat wel een pluspunt is. Mijn school bevalt me heel erg goed, 
mama's nieuwe werk in het MCL zeker ook. Alles is nu heel dichtbij natuurlijk in 
Leeuwarden dus ik ga overal met de fiets heen. Ik heb ook heel veel zin in het 
nieuwe huis, naast Blitsaerd: Blits wonen.

Hier spreekt Lisette
We wonen nu alweer bijna een jaar in Leeuwarden, helaas moesten we nog een 
tussenstop maken (wel lekker midden in de stad), voordat we naar ons nieuw-
bouwhuis kunnen (dat is dan weer heerlijk aan het water). De bouw is nu wel in 
volle gang en gaat gelukkig erg snel, maar voordat we de sleutel krijgen is het 
waarschijnlijk alweer juli......en dan moet er nog heel veel worden gedaan voor-
dat het bewoonbaar is.
Met ons gaat het prima, Ties druk met school (1e jaar Stedelijk Gymnasium), 
vrienden en hockey en ik nu vooral druk bezig met alles voor het nieuwe huis.

Groetjes Ties & Lisette    

Ons nieuwe huis in aanbouw                                                                       Het appartement waar we nu wonen
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Projectkoor Hit the Floor is in 
2013 opgericht voor zangers die 
meer willen dan alleen zingen. 
In 10 weken werken we toe 
naar een voorstelling met zang, 
dans en toneel. Rond een thema 
worden popnummers gezocht 
en daar maken we dan een soort 
mini-musical van. De voorstelling 
van afgelopen november, ‘Out 
of the box’, was weer een 
groot succes. In september van 
afgelopen jaar deed Hit the 
Floor mee aan Ut Liwwadder 
Bieroproer, de locatievoorstelling 
van BUOG in de binnenstad van 
Leeuwarden. 

Op uitnodiging van Bernadette 
en Herjan van eetcafé Baard 
komen we deze keer naar 
Baard met de, speciaal voor 
deze locatie gemaakte, 
voorstelling ‘Living on a prayer’. 
De voorstelling vindt plaats in 
zowel de Gertrudiskerk als het 
dorpshuis. 

Hit the Floor bestaat bij deze 
voorstelling uit 31 enthousiaste 
zangers (M/V), wordt begeleid 
door onze eigen HTF band en 
staat onder leiding van Roaitske 
Slofstra en Vronie de Vreeze. 

Op zaterdag 22 april heeft u 
drie keer de mogelijkheid om 
de voorstelling bij te wonen en 
eetcafé Baard zorgt natuurlijk 
voor de inwendige mens. Iets 
drinken of een hapje mee eten? 
Het kan allemaal!

Zaterdag 22 april
13.30, 16.30 en 20.30 uur
Entree 15 euro, kinderen t/m 
12 jaar 10 euro (inclusief 1 
consumptie)

 
 

pr
oj

ec
tk

oo
r 

Meer info? 
www.hitthefloorgoutum.nl 

Hit  the floor 

Hit the Floor staat onder leiding van 

Roaitske Slofstra & Vronie de Vreeze 

PRESENTEERT… 

Living on a Prayer 
zz  aa  tt  ee  rr  dd  aa  gg      22  22      aa  pp  rr  ii  ll  

11  33  ..  33  00  //  11  66  ..  33  00  //  22  00  ..  33  00    uu  uu  rr  
i n   s a m e n w e r k i n g   m e t   E e t c a f é   B a a r d 

 
 Save the Date 

Na de tweede en voor de derde voorstelling 
Soulfood 12,50 euro.
Reserveren vanaf 1 april via 
reserverenhtf@gmail.com
Meer info www.hitthefloorgoutum.nl
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De audysjes binne wer west foar alle bern út de groepen 7 
en 8 fan de âlde gemeente Littenseradiel en omkriten. Mar 
leafst 55 bern wiene der op audysje út in hiel ferskaat oan 
doarpen. Der is in moaie ploech fan 26 bern oerbleaun. Der 
sitte ek trije bern fan ús Baarder skoalle De Greidefûgel by: 
Mirthe de Roo út Baard, Ids Feenstra út Rewert en Sijtze de 
Haas út Jorwert.  Sy sille oan de slach  mei PIPPI. Basearre op 
‘e musikal fan Ivo de Wijs nei de ferhalen fan Astrid Lindgren. 
Bewurke en oerset troch Peter Sijbenga.
Pippi, it famke mei har frije geast en har folstrekte gebrek 
oan logika. It wurd fêst in pracht foarstelling foar jong en âld. 
Ein juny sil it heve!  

“Twa kear trije is fjouwer wiedewiedewie en twa is njoggen 
Wat in goed begjin tige tige tige nei it sin
Twa en fiif is seis wiedewiedewie dit net te moeilik? doch 
mar even mei diedeliede doch it my mar nei. Hai Pippi 
Langkous Tsjalleberd, tsjalleburd, tsjallehopsasa Hai Pippi 
Langkous dy docht har eigen sin!"

It leit al efkes efter ús mar wat binne we it nije jier 
feestlik start yn Baard mei moai fjoerwurk en in 
geselliche earste jannewaris yn it café!
In goeie start fan it jier. Dank oan elkenien dy’t dit 
mooglik makke hat!     AR  

Nijs oer it Berne Iepenloft Spul… 

BIS is wer 
los en spilet 
Pippi!
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(Voor sommigen van jullie 
zal deze naam herkenning 
oproepen, voor anderen 
een herinnering aan een 
krantenbericht en voor 
weer anderen is deze naam 
wellicht onbekend.)

Oradour-sur-Glane was 
een levendig en welva-
rend dorp dicht bij de stad 
Limoges. De mensen uit de 
stad en uit de omgeving 
kwamen graag op hun vrije 
dag met de tram naar het 
dorp om te genieten van 
de mooie natuur, om te 
vissen in het riviertje de 
Glane of om wat te eten en 
drinken in één van de cafés 
en restaurants.
Op die zaterdag waren 
er dus meer mensen in 
Oradour, ook omdat de 
mannen van het omrin-
gende platteland naar het 
dorp waren gekomen voor 
de uitdeling van tabak en 
de kinderen uit de om-
liggende gehuchten op 
school waren. Er waren 2 

scholen in het dorp, een 
jongensschool en een 
meisjesschool. 

Het drama van Ora-
dour-sur-Glane heeft 
slechts enkele uren 
geduurd. Die tijd was vol-
doende om 642 mensenle-
vens te vernietigen.
Op initiatief van Generaal 
de Gaulle zijn de ruïnes van 
Oradour in tact gelaten, 
zodat de mensheid voor 
altijd herinnerd wordt aan 
de barbaarsheid van de 
oorlog en nooit zal verge-
ten waar puur fanatisme 
toe kan leiden.

Robert Hébras was bijna 
19 jaar toen zijn leven op 
die 10e juni 1944 een hel 
werd. Slechts een paar 
mensen konden aan het 
bloedbad ontkomen:1 
vrouw en 5 mannen waar-
onder Robert.
In zijn overzicht van de 
gebeurtenissen wordt van 
uur tot uur weergegeven 

hoe strategisch en vastbe-
sloten de SS tewerk ging 
om dit vernietigingsplan 
ten uitvoer te brengen. 
Je leest dat de SS tijdens 
de voorbereiding geen 
spoor van agressie ver-
toonde. Aan de bewoners 
werd verteld dat het om 
een routinecontrole ging. 
Niemand vermoedde wat 
er stond te gebeuren.
Rond 14.30 uur is iedereen 
verzameld op het Champ 
de Foire en zijn ook de 
schoolkinderen er aan-
gekomen. In de uren die 
volgen worden de vrouwen 
en kinderen, die allemaal 
in de kerk zijn gedreven, 
met machinegeweren 
bestookt, nadat eerst een 
rookbom tot ontploffing 
is gebracht. Daarna wordt 
de kerk in brand gesto-
ken, waardoor uiteindelijk 
alle vrouwen en kinderen 
om het leven komen. De 
mannen zijn in groepen 
verdeeld en worden naar 
verschillende schuren 

Een bezoek aan:

Oradour-sur-Glane
het drama van zaterdag 10 juni 1944

gebracht. Daar wordt het 
vuur op hen geopend. De 
schuren worden doorzeefd 
met kogels. Wie nog niet 
door kogels gedood is 
sterft in het vuur.
Tot slot gaat de SS over tot 
plundering van het dorp. 
Ze nemen alles mee en 
steken dan alle huizen in 
brand op één huis na waar 
ze de nacht doorbrengen 
en de wijnkelder leeg drin-
ken. Ook dat huis wordt de 
volgende ochtend in brand 
gestoken.

Over de mogelijke motie-
ven van de Duitsers om 
hun gruwelijke wreed-
heden te begaan in juist 

dit vreedzame dorp zijn 
verschillende visies op het 
internet te vinden. Er wa-
ren geen verzetsstrijders in 
het dorp, noch werden er 
wapens verborgen gehou-
den…

De bezoeker van nu komt 
- via het ondergronds gele-
gen Herdenkingscentrum 
en een lange gang met aan 
weerszijden de gezichten 
van de omgekomen slacht-
offers met hun namen en 
leeftijden - in het ruïne 
dorp. Alles is nog zoals het 
de fatale dag is achtergela-
ten. De uitgebrande auto 
van de dokter staat nog 
midden op het dorpsplein 

en er liggen nog tal van 
gebruiksvoorwerpen… 

‘Souviens-toi, Remember’ 
staat op een bord bij de 
ingang.

A.T.  

PS Robert Hébras overleed 
op 11 februari j.l. op 97 
jarige leeftijd. Hij was de 
laatst overlevende getuige 
van de massaslachting in 
Oradour-sur-Glane.
Robert Hébras heeft zich zijn 
hele leven ingezet voor de 
herdenking van het oorlogs-
geweld.

Foto van de hoofdstraat van het dorp, enkele weken na de moordpartij
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Nieuws van de Greidefûgel

It giet oan!
Op de Greidefûgel hawwe we de hiele moanne 
jannewaris wurke oan it tema de Alvestêdetocht. 
Woansdei 18 jannewaris wie it 60 jier lyn dat de 
swiere tocht fan 1963 riden waard en foar de bern 
die no op skoalle sitte wie de Alvestêdetocht iets 
wat se allinne mar kinnen fan ferhalen en de tille-
vyzje. Heech tiid om de Alvestêdekoarts by de bern 
wat oan te wakkerjen.

Fuort nei de fakânsje binne we los gien mei in”Al-
vestêdetocht” troch Baard. De bern ha oan it klunen 
west, se kamen lâns de ferskillende stimpelposten, 

der wie “koek en zopie” en fansels 
wie der ek in polonaise op Anneke 
Douwma's hit “Bonkefeart”. Sa 
waarden de bern opwaarme foar 
it tema en begûnen de fragen en 
ferhalen by de bern ek te libjen.

De oare deis hiene we keunstner en 
sportleafhaffer Ids Willemsma út-
noege om wat te fertellen oer syn 
tocht. Ids koe hiel moai fertelle oer 
syn leafde foar it riden en de tocht 

en liet ús ek ferskillende soarten 
redens sjen die hy sels makke hie.
Hjir nei binne de bern sels oan it 
wurk gien. Yn de ûnderbou lei al 
gau in iisbaan yn it boarterslokaal, 
mei in “koek en zopie” tintsje wêr't 
de kleuters efkes oanstekke koene. 
Yn de middenbou diene de bern 
echt ûndersyk. Want witte jo wê-
rom de tocht oant 1942 ta eins oars 
om riden waard en no net mear? 
En hoe sit it ek al wer mei W.A van 
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Buren. De bern hawwe prachtige 
posters makke om hun ûndersyk 
te presintearjen. Yn de boppebou 
hawwe alle bern in ynterview 
mei in rider hâlden.Al foar de 
Kryst hiene we fia de âlden en 
de sociale media in oprop dien 
om yn kontakt te kommen mei 
âld-riders.  
Fan út alle doarpen om de skoalle 
hinne is hjir gehoar oan jûn. Hjir 
binne wy as skoalle wakker bliid 
mei, want soks makket it tema 
foar de bern hiel libjend.

De pake fan Jilles, Hessel en Silke 
stie ek by ús op de list as âld-ri-
der, hy hat by de middenbou yn 
de klasse west om te fertellen. By 
de ûnderbou kaam de pake fan 
Yeske en Kjeld te fertellen. Wat in 
moaie ferhalen!

Op 6 febrewaris hawwe we it 
tema ôfsluten mei de iepening 
fan ús eigen lytse Alvestêde-
tocht-museum. Der wie fansels 
ek in “koek en zopie kafee” en elk 

koe it wurk fan de bern besjen. 
Tige slagge!

Ein febrewaris namen we op de 
Greidefûgel ôfskie fan juf Jetske. 
Juf Jetske wie de ôfrûne jierren 
learkrêft en loco yn Baard en hat 
ek in soad betsjutten foar it suk-
ses fan ús fusieskoalle. We wolle 
har hjirwei nochris betankje en 
winskje har in protte wille yn har 
nije funksje.

En no op nei de maitiid! Der stean 
wer moaie plannen op de rol. 
We binne drok oan it wurk mei it 
ynrjochtsjen fan ús “kaslokaal”. 
Yn april sille we mei de bern in 
moaie foarstelling op de planken 
sette.  

Binne jimme benijd hoe’t de 
skoalle der fan binnen útsjocht 
of ha jimme fragen? Kom gerêst 
ris del!

Út namme fan it team, Sjoukje de 
Jong  

Afgelopen weken stond bij de Greidepykjes in het 
teken van sneeuw en ijs. IJs maken, ijs voelen, schaat-
sen knutselen en verven, spelletjes op de ijsbaan. 
Het was een mooi winterfeest! … maar nu gaan de 
schaatsen weer in het vet … en halen we de vetbollen 
tevoorschijn. De komende weken gaan we werken 
met het thema “vogels in de winter”. We hebben het 
prentenboek “Anna zorgt voor de vogels” gelezen. Elke 
dag geeft Anna de vogeltjes te eten en te drinken. We 
weten nu wat de vogeltjes lekker vinden. Pinda’s aan 
een slinger, zaadjes, pitten, appel met pindakaas en 
vetbollen. Dat kunnen we zelf maken op school. Wat 
een feest voor de vogeltjes. We hebben al verrekij-
kers gemaakt. Daarmee kunnen we vogels spotten en 
tellen in de tuin op school en kijken of de vogeltjes al 
van het vogelvoer snoepen. Dit was weer even een 
klein inkijkje bij de Greidepykjes. Tot de volgende keer 
maar weer. 

Groetjes juf Jeltsje en de Greidepykjes   

Een inkijkje bij 

de Greidepykjes
Ris ras rijs 

we schaatsen op het ijs 
plassen zijn bevroren 
mutsen over de oren 
wanten aan je hand 

zo gaan we door het land



De Baarder Kat - Jaargang 25 - nummer 1 - maart 2023 De Baarder Kat - Jaargang 25 - nummer 1 - maart 2023

34 35

Sinds een behoorlijk aantal jaren is deze tak van 
sport immens populair onder met name de jeugd. Er 
worden nu zelfs heuse Nederlandse team kampi-
oenschappen gehouden! Mede gevoed door de 
corona periodes waarbinnen persoonlijk contact 
zoveel mogelijk vermeden diende te worden. Er 
werd een uitlaatklep gezocht en gevonden in het 
struinend vissen langs de kades en bruggen in de 
stad. Het is een heel beweeglijk gezond gebeuren in 
de buitenlucht en ik juich het van ganser harte toe.
Alles beter dan vierkante ogen te kweken achter 
wat voor scherm dan ook!

Bovendien is het met betrekkelijk eenvoudige 
middelen te realiseren; een lichte werphengel en 
een handvol shadjes. Rens legt straks uit wat dat 
inhoudt en er nog meer voor nodig is.

Voor hem aan het woord te laten wil ik als “oudge-
diende” de nadruk leggen op gevaren voor begin-
ners. Ga nooit de eerste keren weg zonder een 
ervaren roofvis visser. De vissen die je kunt vangen 
zijn over het algemeen baars, snoekbaars en snoek. 
Denk vooral niet dat klein kunstaas automatisch 
kleine vis betekend. Voor hetzelfde geld vang je een 
metersnoek. Weet dan dat in de kaken tanden als 
dolken staan en in het verhemelte zo’n 700 tandjes 
naar achteren gericht, om de prooi vooral niet te 
verliezen. Stel dat jouw hand daarmee in aanraking 
komt… Van groot belang daarom is het hebben van 

Streetfishing

een goede lange onthaak-
tang en een krachtige knip-
tang als de haak ongelukkig 
zit. Zo beschadig je de snoek 
minimaal.
Hoog tijd om zo’n ervaren 
snoekvisser aan het woord te 
laten.

Rens Bos
Ik ben op 8/9 jarige leeftijd 
samen met vrienden uit 
mijn buurt begonnen met 
voorntje vissen. De vonk 
sprong over omdat het 
dobbertje onderging en dat 
vond ik zo spannend. Het gaf 
veel adrenaline. Na een jaar 
of drie ben ik overgestapt op 
roofvis, omdat ik iets meer 
uitdaging wilde en nieuws-
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gierig was wat er nog meer in de 
Friese wateren zwom.Toen heb 
ik mijn eerste werphengeltje en 
wat kunstaas gekocht. 

Eén van mijn eerste vissen was 
gelijk een metersnoek. Dat ging 
veel te mal en had ik helemaal 
niet verwacht. Mijn buurman die 
ook vist, heb ik gauw opgehaald 
en die wist wel hoe je met grote 

roofvis om 
moet gaan. 
Alleen was 
het me niet 
gelukt. Op 
een kunstaas-
je van 3 cm. 
en dan ineens 
zo’n bak die 
erover heen 
schuift.

Daarna heb ik alles zelf uitge-
zocht via het internet. Onder 
andere de site “How to” van 
Sportvisserij Nederland leerde 
mij alles over technieken, materi-
alen, knopen leggen enzovoort. 

Ook de kieuwgreep heb ik zo 
onder de knie gekregen (Met je 
hand langs de kieuw naar voren 
schuiven tot de kaak, zonder de 
kieuwbogen aan te raken, want 
ook die zijn messcherp. Vervol-
gens druk je met de duim tegen 
de kaak en de snoek opent zijn 

bek. Dat onthaakt veel makkelij-
ker). 

Als ik in Franeker ben doe ik aan 
streetfishing. Heel simpel, rugtas-
je, schepnet, onthaak mat en een 
handvol shadjes (zachte plastic 
staartjes in verschillende lengtes, 
voorzien van een loodkop). 
Via verschillende technieken van 
vissen vang ik daar de nodige 
snoek. 

In Baard loop ik graag langs de 
vaart, werpend met naast de 
shads ook groter kunstaas. Dat 
heeft mij al menig mooie snoek 
opgeleverd. Naarmate het kou-
der wordt, wordt de snoek min-
der actief en gaat niet zo gauw 
meer achter snel gevist kunstaas 
aan. Bovendien zijn ze niet gek en 
herkennen dat gevaar. Dressuur 
heet dat. Ik ga dan passief vissen 
met dood aas. Het enige nadeel 
daarvan is dat ik de witvis die 
ik van tevoren vang dood moet 
maken… Maar het zicht op de 
dobber en het ondergaan daar-
van geeft mij dezelfde adrenaline 
als toen ik 8 jaar was.. 

Absolute hoogtepunt natuurlijk 
de 106 cm. snoek die ik in mijn 
achtertuin ving.

Traa   

Het nieuwe jaar is inmiddels al 
weer even op weg, maar nog 
even een korte terugblik naar 
eind vorig jaar.

Daar was dan op de valreep 
van het oude jaar, een leuke 
verrassing voor de Baarders, een 
mooie gouden enveloppe in de 
brievenbus.
Een mooie kaart en een uniek 
lotnummer met kans op een 
leuke en mooie prijs.

Diverse prijzen zijn er al snel 
opgehaald tot volle tevredenheid 
van de winnaars, maar er liggen 
nog een paar prijzen te wachten 
die nog niet zijn opgehaald.
Hier de nummers:
Nr. 534   Dit is een antivries deken 
voor autoraam en een sleetje.
Nr. 818   Een doosje met lekkere 
Vegters rolletjes met een bus 
slagroom.
Nr. 422   Een fles bubbels

Deze prijzen liggen nog voor een 
korte tijd bij de familie Jutte, op 

31 december 2022

Oudejaars Loterij

Nieuws van de activiteitencommissie
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Colofonde Gele Buorren 1 en kunnen 
daar dus nog afgehaald worden.

Tegelijkertijd was er voor alle 
Baarder kinderen een kleurplaat 
wedstrijd. Daar uit bleek dat er 
veel gekleurd werd, en zelfs hier 
en daar geplakt was.

De winnaars van de wedstrijd 
hebben allemaal hun prijzen 
thuisbezorgd gekregen.
Onder alle ingeleverde 
kleurplaten hebben we nog een 
winnaar getrokken voor een extra 
prijs, deze won een prachtige 
slee.
Al met al weer een groot succes!

De activiteitencommissie is 
o.a. alweer druk bezig met de 
voorbereidingen voor Pasen.
Voor eventuele andere 
activiteiten is het advies om onze 
Facebookpagina en de andere 
sociale media in de gaten te 
houden. Uiteraard flyeren we huis 
aan huis op het moment dat er 
iets op de planning staat. 

Groeten van de 
Activiteitencommissie   

De blije winnares van de slee



Baardata
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 brug

Woe. 15 mrt. 07.30-21.00 u Stemmen Verk. Provinciale Staten De Greidefûgel

Zat. 25 mrt. 20.00 u Muziekkwis Toneelver.’In nij Begjin’ Dorpshuis Baard

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

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

Kerkenraad v.d. Streekgem. Herv. Kerk Baard

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

Kerkenraad v.d. Streekgem. Herv. Kerk Baard

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

Zat. 22 april
13.30,16.30 en 
20.30

Voorstelling ‘Living on a 
prayer’

Projectkoor Hit the floor Gertrudiskerk/Dorpshuis

Zat. 13 mei Weekend
De oudpapiercontainer staat 
er weer

Ver. Van Dorpsbelang Parkeerplaats over de brug

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

Zon. 21 mei 09.30 u Dienst door Mw. S.Hoekstra Kerkenraad v.d. Streekgem. Herv. Kerk Baard

Zon. 18 juni 09.30 u Dienst door Ds. G.Eppink Kerkenraad v.d. Streekgem. Herv. Kerk Baard 

Zat. 08 juli Weekend
De oudpapiercontainer staat 
er weer

Ver. Van Dorpsbelang Parkeerplaats over de brug

BINNENKORT

IN DIT THEATER?


