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Een nieuwe bewoner

Sinds een aantal weken heeft de Buorren een nieuwe bewoner; Henk Baarda. Hij is niet helemaal een onbekende in het 
dorp, omdat hij een groot kaatsfan is was hij hier al regelmatig te vinden. Henk is geboren en getogen in Menaldum en is 
later verhuisd naar Dronrijp. Hij was nu op zoek naar een huis in een mooi, klein en gezellig dorpje, en dat heeft hij hier 
gevonden! Hij voelt zich al helemaal thuis.
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Henk Baarda

 

 

Henk heeft 3 kinderen, 2 meiden van 24 en 26 jaar en een jongen van 14. 

Hij is al 33 jaar werkzaam bij de politie. Op dit moment als onderhoudsmedewerker waarbij hij verantwoordelijk is voor 
het onderhoud aan alle politiebureaus in Friesland en het wagenpark. Een drukke en vooral geen van 9 tot 5 baan, maar 
dat zou hij ook niet willen. Daarvoor deed hij bij de politie o.a. administratie, was hij werkzaam op de drukkerij en is hij 
daar ooit als monteur begonnen, wat zijn eigenlijke beroep is.

“Een politiepak zouden ze me niet moeten aantrekken” zegt hij even later, “met de huidige mentaliteit in onze 
maatschappij is dat geen pretje”.
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Henk Baarda

 

Omdat hij niet kan stilzitten heeft hij naast zijn werk een heel aantal hobby’s. Eén daarvan is HSH (Hendrik Syn Handel), 
en we krijgen direct een visitekaartje in handen. Hij handelt in van alles maar het mooist vindt hij de fietsenhandel. 
Regelmatig rijdt hij fietsenhandelaars af op zoek naar opknappers, het liefst de oudere degelijke merkfietsen, “ Die nieuwe 
fietsen dat is niets, geen kwaliteit, die zijn zomaar stuk”. Mocht je nog een goede fiets zoeken dan kun je altijd bij hem 
aanbellen!
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Henk Baarda

 

Verder is hij een fanatiek biljarter. Vroeger speelde hij voor de bond in de eerste klas klein met de 3 banden, en niet 
onverdienstelijk, regelmatig viel hij in de prijzen. Nu doet hij het alleen nog voor de ontspanning, en is inmiddels hier ook 
lid van de biljartvereniging geworden. Daarnaast is darten al 10 jaar een passie van Henk, ook dit doet hij op 
wedstrijdniveau. 
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Henk Baarda

Na een tijdje ziek te zijn geweest hoopt hij komend jaar het kaatsen weer op te kunnen pakken, want dat is het mooiste 
wat er is.

We wensen Henk een hele goede tijd hier in Engelum!

 

<<Terug
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