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Raerd wint NK 
jongens pupillen

Sybrand Veldhuis, Jens Kooistra en Jelmer Foppe Drijfhout zijn 
winnaar geworden van het NK jongenspupillen in Harlingen. 

In de finale werd OKK Bitgum verslagen met 5-1 en 6-4. Later op de dag 
werden de jongens gehuldigd met onder andere een rondrit door het dorp.
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
zaterdag 1 juli t/m 
zaterdag 9 september 13.30-17.00 uur Openstelling Tsjerkepaad en expositie 

schilderijen Ulke Siesling Laurentiuskerk

donderdag 6 juli 18.30 uur O.S.O Eindvoorstelling dansgroepen Dorpstuin

zondag 9 juli 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

zondag 9 juli 11.00 uur Teatsen Sportveld

zondag 23 juli 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

zaterdag 5 augustus 20.00 uur Concert sopraan + orgel Laurentiuskerk

dinsdag 15 augustus vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

vrijdag 25 t/m 
maandag 28 augustus vanaf 18.30 uur Merke Raerd Hele dorp

Jongerein kamp
Van vrijdag 9 juni t/m zondag 11 juni is de Jongerein op kamp geweest naar Klonie in Ellertshaar.

Vrijdagavond vertrokken wij om 18.00 uur vanaf het dorpshuis. Eenmaal aangekomen moest natuurlijk eerst de 
accommodatie gekeurd en de bedden verdeeld worden! Om 22.30 uur werden wij opgehaald en met trekker en 
huifkar in het bos gedropt. In groepjes moesten wij de weg naar de kampeerboerderij terug vinden. Het werd 
een gezellige en lange nacht! 
Maar er was geen tijd voor uitslapen, want om 8.00 uur stond het ontbijt alweer klaar! 

’s Ochtens was er tijd om te voetballen, zwemmen en te frisbeeën. Daarna zijn wij weer het bos in gegaan voor 
een survival. Hier moesten wij vlotten bouwen, boomstammen gooien, in touwen klimmen, mountainbiken en 
kanoën. Tussendoor konden wij in het bos broodjes eten en wat drinken. ’s Avonds hebben wij heerlijk gebar-
becued en daarna was er een kampvuur. De buren hadden een bonte avond georganiseerd en wij mochten ook 
komen kijken.

Zondags hebben wij een heerlijk ontbijt gehad met roerei, bacon, salades en worstjes die over waren gebleven 
van de barbecue. Daarna moest alles worden opgeruimd en konden wij weer richting huis aan. 

Wij hebben het als begeleiding een erg gezellig en geslaagd weekend ervaren!

Ook zijn er ouders die vrijdag en zondag mee hebben gereden, dank hiervoor!

Voor Johan en Nelleke was dit het laatste jaar van de Jongerein. Onze dank is groot voor de jarenlange inzet!

Lijkt de Jongerein jou ook wel wat? Wij zijn voor het aankomende seizoen op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden! 
Voor interesse kun je bij éen van de bestuursleden terecht of stuur een appje naar Jelly-Greta 06-57224383.

Met vriendelijke groeten,
Het Jongerein bestuur

John, Annigje, Clara en Jelly-Greta
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 14, nummer 133
Juli 2017
De dorpskrant “Praet fan Raerd” 
wordt gratis verspreid in Raerd.            

Redactieleden
Johan Keuning (penningmeester)
Heidi Andringa (interviews)
Harmen de Vries (opmaak)
Anneke Lycklama (redactie & opmaak)
Anneke Veenstra (redactie & opmaak)
Aaltsje ter Schegget (secretariaat )

Distributie
Johanna Kooistra

Kopij
Aaltsje ter Schegget
Flansum 2a 
9012 DC Raerd
0566-651703
doarpskranteraerd@hotmail.com
Bankrekeningnummer:
NL25RABO0351455825

Inleveren kopij
Voor het septembernummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 augustus (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van september wordt 
in de eerste week van september 
bezorgd.   
   
Oplage
320 stuks

Abonnementen buiten Raerd
€ 27,50 per jaar (per nummer 
€ 1+ € 1,50 porto = € 2,50)

Druk 
BladNL

Nuttige informatie

Algemeen alarmnummer
112
Gemeente Súdwest-Fryslân
140515
Ziekenhuizen
Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
8601 ZK  Sneek
0515-488888

De Tjongerschans
Thialfweg 44
8441 PW  Heerenveen
0513-685685

MCL
Henri Dunantweg 2
8934 AD  Leeuwarden
058-2866666

Dokterswacht Friesland
0900-1127112
Huisarts
Huisartsenpraktijk Grou
Oostergoostraat 53
9001 CH  Grou
0566-621310

Zwangerschap
Verloskundepraktijk It Bertehûs
Leppedyk 37
8491 GJ  Akkrum
0566-651146
www.itbertehus.nl

Dierenarts
Praktijk Grou
Oedsmawei 13
9001 ZJ Grou
0566-601464

Basisschool
OBS It Raerderhiem
Sélânswei 2
9012 CN  Raerd
0566-602272

Wijkagent
Trinus Hoekstra
Telefoonnummer 0900-8844
Postagentschap
Het dichtstbijzijnde postagent-
schap is in Grou bij Boekhandel 
Friso aan de Hoofddstraat 5

Meldpunt overlast
140515
Meldpunt openbare ruimte
0515-489000

Zorgen om 
havengebruik
Enkele jaren geleden heeft het 
Plaatselijk Belang met veel moeite 
de haven overgenomen van de 
gemeente zodat iedereen daar 
gebruik van kan maken. Oók om 
te zwemmen.

Maar helaas moeten wij een 
beroep doen op jong en oud om 
beter en zorgvuldiger om te gaan 
met deze mooie plek. Daarom 
vragen wij iedereen er op toe te 
zien dat er:

•	 niet met modder wordt        
gegooid;

•	 niet over boten wordt gelopen 
of er aan wordt gehangen;

•	 niet rommel zoals plastic    
tassen, verpakkingen van 
chips etc. in het water ver-
dwijnt of er omheen.

Graag vragen wij jullie medewer-
king om aan de troep een einde te 
maken in en om ons waardevolle 
haventje.

Wij rekenen op iedereen en alvast 
bedankt voor jullie medewerking 
en begrip. Wees trots op wat we 
hebben!

Havencommissie en 
Plaatselijk Belang
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NIJBOU
FERBOU  ADVYS

Hylke Riemersma
Til: 602114

Hedy’s 
Pedicure Praktijk

 

Gespecialiseerd in het behandelen van 
 

diabetes
– 

en reumapatiënten
                          

 

Doarpsstrjitte 35  

9021 CK Easterwierrum 

058-2501116 
hedyspedicurepraktijk@gmail.com 

 

 

 

bel/mail of kom
 gerust even

 langs. 

Neem nu het besluit
eet kwaliteit groente en fruit
Koop eens witlof of rode kool
     
  bij

uit Tersoal

Of fruit om van te watertanden ...
Zeker! Er zijn ook fruitmanden!

Bel:
0515-521216 of
06-20914571

Bernard Abma
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Voor al uw: - Agrarische bouw
- Verbouwingen
- Restauratie
- Woningbouw

Werkplaats/kantoor:
Doarpsstrjitte 8 
9021 CL  Easterwierrum
Tel. (058) 250 13 25 
info@bootsmabouwbedrijf.nl  
www.bootsmabouwbedrijf.nl

B o o t s m a
B o u w b e d r i j f  B . V .
E a s t e r w i e r r u m

- Onderhoud
- Bouwkundig advies
- Tekenwerk
- Utiliteitsbouw

Slotsdijk 4a, 9012 DT Raerd

Telefoon  06-12663105

www . taxatieenadvies . nl

Voldoet aan de eisen voor Nationale Hypotheek Garantie 
(NWWI- of Taxateurs Unie-gevalideerd)

Woningtaxatie

inclusief BTW, verschotten en bijkomende kosten
dus geen nare verrassingen achteraf

persoonlijk 
 & lokaal

 vast laag 
tarief

Taxatie
Team
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Knippers Inn, een begrip in 
Raerd, bestaat al ruim 7 jaar. 
Onlosmakelijk daarmee verbon-
den de naam Piety Veldhuis. Toen 
Piety en Job omstreeks 20 jaar 
waren wilden zij zich graag in 
Raerd vestigen, maar daar bleken 
toen geen koophuizen te zijn. Wel 
in Irnsum, waar zij eerst 6 jaar 
hebben gewoond. 

Na verloop van tijd hadden zij het 
geluk het prachtige pand, “de âlde 
smidse fan Holtrop” in de 
Buorren van Raerd te kunnen 
verwerven. Dat betekende echter 
wel een jaar flink klussen, maar 
wat een karakteristiek paradijsje is 
het geworden! 

Er kwamen twee kindjes. Eerst 
Janna en een jaar daarna Jelke. 
Piety was kapster in Nijlân en 
werkzaam in Leeuwarden. Toen 
haar schoonmoeder haar op een 
zekere dag vroeg of zij misschien 
ook wat met “haar” winkel 
(huishoudelijke artikelen, 
witgoed, speelgoed etc.) wilde 
gaan doen, die zij wegens 
familieomstandigheden niet meer 
heeft kunnen runnen, is Piety er 
op ingegaan en daar haar eigen 
kapsalon begonnen. Daarnaast 
bleef zij haar baan in Nijlân ook 
nog anderhalf jaar lang trouw. 
Maar op een gegeven moment is 
zij toch tot de beslissing gekomen 
om als zelfstandig ondernemer 
voor Knippers Inn te gaan. Daar 
heeft Piety nooit spijt van gehad, 
verzekerde ze ons, maar zo een-
voudig voelde deze overstap ook 
weer niet.

Terwijl men vanuit de regio de 
weg naar de “smûke” kapsalon wel 
weet te vinden, speelde Piety met 
de gedachte van: “Er zou mis-

schien nog wat meer kunnen.“ 
Zij zou b.v. voor een grotere salon 
kunnen kiezen, die ruimte was er, 
hoewel dat ten koste van het in-
tieme van het bestaande zou gaan. 
En zo kwam bij haar het idee op 
om misschien de beschikbare 
ruimte te willen delen met wat 
verwante branches, zoals die van 
een schoonheidsspecialiste en een 
pedicure/masseur. 

Tijdens een bezoekje aan 
Knippers Inn werd aan Annigje 
v.d. Meulen, wonende in Raerd 

(ambulant masseur en na het 
besluit haar vakgebied wat breder 
te willen maken, bezig met de opl. 
Pedicure) de vraag gesteld of zij 
misschien ook belang zou 
hebben bij een eigen praktijk-
ruimte. Alleen al zo‘n behan-
delstoel voor een pedicure zou 
weleens een probleem kunnen 
worden in Annigjes eigen woon-
situatie. In eerste instantie mocht 
er proefgedraaid worden “efter it 
gerdyn” achter de Raerder kapsa-
lon, waar later haar eigen ruimte 
zou worden gecreëerd.

Knippers Inn +
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Annigje, afkomstig uit 
Minnertsga is, net als Piety 
destijds ook, door de liefde in 
Raerd “delstrutsen”. Zij woont 
hier nu 5 jaar en voelt zich samen 
met haar man en haar dochtertje 
Brecht van anderhalf jaar 
helemaal Raerder. Als bestuurslid 
van de plaatselijke kaatsvereni-
ging staat zij haar mannetje en is 
voor de meeste sportieve Raerders 
dan ook geen onbekende.

Piety ontmoette Gerda Stavinga 
al eens bij “Yn en Út Poppenwier”, 
waar zij met Tapparfums stond.
Het thema Tapparfum vond Piety 
wel al langer in haar toekomst-
plannen passen. Het contact was
daarmee dus gelegd. Het jaar 
daarop troffen ze elkaar weer, 
toen de plannen van Piety al wat 
vastere vormen begonnen aan te 

 

 

 

nemen en Tapparfum daar ook 
zeker een plaats in zou krijgen. 
Voor de branche pedicure/
massage waren al afspraken 
gemaakt, echter nu moest er nog 
een schoonheidsspecialiste bereid 
worden gevonden. Niet zo 
verwonderlijk dat zoiets terloops 
ter sprake kwam toen Gerda’s 
tante een keertje bij de pedicure 
was. Ja, voor Piety’s droom moest 
er nog een schoonheidsspecialiste 
worden gevonden, hoorde zij van 
Annigje. Geen probleem vond 
tante, want zij wist er wel een 
“poergeschikte”; namelijk 
GERDA! 

Gerda woonachtig in Twijzel, 
opgegroeid in Poppenwier, ging in 
Raerd “nei skoalle” en heeft hier 
dan natuurlijk ook veel “kunde”. 
Gerda is de trotse moeder van 

Hette en Famke. Zij werkt 3 
ochtenden 2 avonden op de 
Beauty Boerderij in Hardegarijp, 
heeft een thuissalon en is het 
verkooppunt/ vertegenwoordiger/ 
contactpersoon van Tapparfum. 
Nu de beide dames zich wel in 
Piety’s plannen konden vinden, 
is de verbouwing in volle gang en 
wordt er via facebook ook al flink 
aan de weg getimmerd. De 
reacties zijn positief verrassend!

De opening van “KNIPPERS INN 
+ “ zal na de grote vakantie plaats-
vinden en wordt t.z.t. nog 
nader aangekondigd.

Wij wensen Piety, Annigje en 
Gerda veel succes toe met dit 
veelbelovende project.

N.D & H.A. 
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Kindercentrum Inky Pinky  
Selanswei 2 

9012CN te Raerd 
 

 

 

Meer informatie of wilt u graag 
een kijkje komen nemen bij  
Kindercentrum Inky Pinky? 
 
Neem vrijblijvend contact met 
ons op via: inkypinky@ziggo.nl  
,bel naar 06 4988 8008. 
 
Of kom gezellig langs. 

Kindercentrum Inky Pinky | Selanswei 2 | 9012 CN te Raerd | inkypinky@ziggo.nl | 06 4988 8008 
franchise onderneming van Kinderwoud 

Kvk.nummer: 58571973 
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T 0566 - 60 29 22
Dag en nacht bereikbaar

0566 - 602922  
Dag en nacht bereikbaar
www.dejonguitvaartzorg.nl
Buorren 23 • 9012 DK Raerd 

Anne de Jong

T 0566 - 60 29 22
Dag en nacht bereikbaar

U i t v a a r t z o r g
Zorgvuldig en met aandacht

 

Tryntsje Schaap 

It Fintsje 16 

9012 CR Raerd 
 
 
 

Telefoon: 06-43832299 
E-mail: tryntsjeschaap@hotmail.com  

Steekje Los? 
Laat het naaien. 

Voor kledingreparaties en het opmaat maken van kleding 

Minke Strikwerda 
Tel: 06 509 787 11

f2hmkstrikwerda@live.nl
www.quantumtouch.frl

Genezen met je handen 
Iedereen kan het leren

Bij elke klacht de moeite van het 
proberen waard. Ook voor dieren.
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Deze keer vertelt Ruerd Yde 
Veldhuis wie hij is en wat hem 
zoal bezig houdt. Barst maar los! 

Waar en in welk jaar ben je ge-
boren?
In 1973 te Jirnsum.

Ben je verliefd, verloofd, ge-
trouwd of vrijgezel en heb je ook 
kinderen/kleinkinderen?
Getrouwd met Hiltsje, kinderen  
Redmer en Sybrand.

Wat doe je overdag?
Ik verkoop asbakken.

Hoe lang woon je al in Raerd?
Vanaf mijn vierde jaar.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken (verenigingen, 
bestuur, vrijwillig, school)? 
Ik ben vrijwilliger in de kantine 
en voorheen heb ik meerdere 
jaren in het kaatsbestuur gezeten.

Wat is je favoriete muziek?
Heel breed van Rap tot Rock en 
soms Nederlandstalig. 

Waar mogen ze jou midden in 
de nacht voor wakker maken?
Nergens voor.

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Met de jongens naar het voeten-
ballen en naar het kaatsen vind ik 
prachtig. Daarnaast zit ik in meer-
dere commissies van de KNKB en 
dat is ook heel leuk om te doen.

Wat vind je het lekkerste eten?
Patat shoarma van de Manderin.

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Nu nog een Peugeot 508 SW.

Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit?
Utopia.

Welk boek lees je op dit mo-
ment?
Geen enkel boek.

Waar praat je graag over?
Alles.

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend?
In de winter naar de jongens hun 
voetbal kijken en in de zomer met 
hun lekker naar het kaatsen.

Waar ga je het liefste heen in de 
vakantietijd?
Italië.

Wat is jouw beste eigenschap? 
Wat is de slechtste?
Loyaal en minder goede eigen-
schap is dat ik een uitgesproken 
eigen mening heb. 

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd? Wat is het minst 
mooie?
Bert de Vries zijn vlonder. Het 
minst mooie, de rest van Bert zijn 
tuin.

Wat mis je op dit moment in 
Raerd?
Goedkope bouwgrond en/of 
woningen waar de jeugd uit Raerd 
kan beginnen .

Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je 
hem/haar vragen?
Ik zou het niet weten, want ik ben 
nog nooit fan of idolaat van een 
bekend persoon geweest.

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
Een dikke auto kopen bij Jan en 
ervan genieten.

Praet mar Raak 
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DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL

MAGAZIJN OPRUIMING TOT 
WEL                      KORTING

14 juli van 9.00 – 18.00 uur 
15 juli van 9.00 – 16.00 uur 

70%

   
   SCHOONSCHIP!

In de gracht, in een grote gevallen 
boomtak, waren vorige maand 6 
waterhoentjes uit het ei gekropen. 

Ze bleven op het nest en vader 
en moeder waren druk met het 
aanvoeren van voedsel. 

Inmiddels zijn de waterhoentjes 
al groot geworden door het harde 
werk van vader en moeder.

Bericht uit het 
Raerder Bosk

Einepykjes
Beter laat dan niet moet deze 
eend hebben gedacht...

Voor in de sloot bij Herre Dijkstra 
zwom deze week nog een 
moedereend met zes kleine 
kuikentjes.
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O.S.O NIEUWS

Moederdagactie
Iedereen die plantjes van ons heeft gekocht, ontzettend bedankt! De opbrengst hiervan ligt rond 
de €900. Zonder de vrijwilligers was dit niet mogelijk geweest, zij hebben ondertussen een 
persoonlijk bedankje van ons gehad.
 
Gymlerares
Juf Jettie is ondertussen al weer een maand met veel enthousiasme bij ons aan de slag. De 
kinderen vinden de lessen bij Juf Jettie ontzettend leuk! De groepen zouden nog wel wat groter 
kunnen. Gym bij juf Jettie is echt niet saai, kom snel voor proefles op maandag van 17.15 tot 
18.00 of van 18.00 tot 19.00.

Zie je maandag!

Wist u dat!?!
•			Sjip	Dijkstra	in	de	maand	juni	25	jaar	lid	is	van	O.S.O.
•			De	eindvoorstelling	van	alle	dansgroepen	donderdag	06	juli	is.
•			Dit	om	18.30 uur begint.
•			Het	in	de	tuin	van	het	dorpshuis	is.
•			Dat	alle	ouders,	verzorgers,	pake’s,	beppe’s,	oma’s	en	opa’s	van	harte	welkom	zijn	om	te	
     komen kijken.
•			We	een	vervangster	hebben	voor	juf	Kim.
•			Wij	op	zoek	zijn	naar	nieuwe	bestuursleden.
•			Mocht	je	belangstelling	hebben	meld	je	dan	aan	via	de	mail!

Voor al uw vragen kunt u mailen naar: oso@hotmail.nl Let op: .NL

Volg O.S.O Raerd nu ook op Facebook via www.facebook.com/osoraerd.
Like onze pagina en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van de 
gymnastiekvereniging. 

Bestuur O.S.O te Raerd
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Oproep!

De webredactie van Raerd.com wil de website opfrissen met nieuwe foto’s en kan jullie hulp 

hierbij goed gebruiken. 

Heb jij een mooie foto van typisch Raerd of van een écht Raerder evenement? En is het een 

liggende foto, in een hoge resolutie van minimaal 2Mb? Stuur deze dan naar 

doarpskranteraerd@hotmail.com en wie weet zie je jouw foto binnenkort terug op 

www.raerd.com.

Aan alle verenigingen in Raerd 
 Zo nu en dan ontvangt de Dokuminte-

 
 kommisje archiefstukken van verenigingen in  

 
 Raerd. Als we kennis nemen van de inhoud  

 
 daarvan, raken we er steeds weer van over 

 
 tuigd hoe belangrijk het is dat deze informa 

 
 tie bewaard blijft. We hebben de indruk dat er  

 
 nog veel archiefmateriaal, jubileumuitgaven,  

 
 foto’s en dergelijke bij verenigingen in de kast  

     ligt.
We verzoeken de besturen van verenigingen na te gaan of  er nog materiaal aanwezig 

is dat kan worden overgedragen aan de Dokumintekommisje, via Roel Houwing, 
Slotsdyk 34, tel. 602141, r.e.houwing@hetnet.nl 
We stellen ons ten doel dit materiaal te archiveren en eventueel op gezette tijden, na 

overleg, ten toon te stellen.

Gezocht: dorpsgenoot die het gymlokaal schoon wil houden!

In eerste instantie voor de periode september t/m december.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Ymie op telefoonnummer 601351

(namens werkgroep leefbaarheid en plaatselijk belang Raerd)
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(Sport) MASSAGE voor sporters en niet-sporters die lekker in hun vel willen blijven zitten. 
 
 
• ondersteunt het herstel van pijnlijke en stijve spieren 
• maakt spieren weer soepel 
• voorkom blessures door betere doorbloeding 
• is een weldaad voor lichaam en geest 
• heerlijk ontspannend of juist stimulerend 
• is geschikt voor jong en oud 
• advies hersteltraining en oefeningen 
• verzorging en medical taping 
• ook voor massage met hotstones 
• in de mijn professionele praktijk aan huis of op locatie 
• maak een afspraak of bel voor de mogelijkheden 

 
      
 Poppenwiersterdijk 22, Raerd 
 06-15 19 37 52 
 info@origo-sportmassage.nl 

■ grondwerk 

■ bestrating 

■ complete tuinaanleg 

■ Zweedse (tuin)huisjes, 
speeltoestellen & 
tuinschermen 

■ tuinadvies en ontwerp 

■ levering modder, zand 
& erfverharding 

■ Tulikivi 
speksteenkachels

Tsjerkepaad 2017: 
schilderijenexpo-
sitie Ulke Siesling
In de Laurentiuskerk zullen gedu-
rende de zomermaanden schilde-
rijen te zien zijn van dorpsgenoot 
Ulke Siesling (*1948). Hij 
schildert voornamelijk landschap-
pen, maar ook stillevens en water-
vogels hebben zijn interesse.

Ulke maakte al vroeg kennis 
met de schilderkunst, doordat 
schilderen ook de hobby van zijn 
vader was. Als kind kon hij de 
verleiding niet weerstaan om naar 
diens voorbeeld het potlood en 
de kwast ter hand te nemen. Op 
school was tekenen een van zijn 
favoriete vakken.

Nadat het schilderen een 
aantal jaren op de achtergrond 

Vooraankondiging: 
concert door 
sopraan en orgel
Op zaterdagavond 5 augustus zal 
om 20.00 uur in de Laurentius-
kerk een concert plaatsvinden 
door de Zweedse sopraan Lena 
Ingels en organist Roelof van Luit. 
In de volgende dorpskrant zullen 
we daarover meer melden.
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was geraakt, pakte Ulke begin 
jaren zeventig na zijn verhuizing 
naar Raerd de draad weer wat op, 
al eisten zijn gezin en zijn werk als 
metselaar en tegelzetter natuurlijk 
de meeste tijd op.

Na zijn pensionering veranderde 
dat. Otto Dorenbos had een 
schildersklas en daarbij sloot Ulke 
zich aan. Hij schildert het liefst 
met olieverf, vooral vanwege de 
mogelijkheid om op subtiele wijze 
de kleuren te mengen. Zijn 
schilderijen brengt hij aan op 
doek en op paneel, waarvan de 
laatste zijn voorkeur heeft van-
wege het gladde oppervlak. Zijn 
landschappen schildert Ulke 
niet direct in de natuur: het liefst 
werkt hij van foto’s, in zijn eigen 
atelier op de eerste verdieping van 
zijn huis aan de Sélânswei.

Het in de Laurentiuskerk tentoon-
gestelde werk is te koop. Naast de 
kunstwerken is natuurlijk ook de 
kerk met zijn fraaie rococo-
interieur de moeite van het 
bezichtigen waard.
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It helmhout trochjûn
Kin it noch better? Lekker bûtendoar, mei it klad-
blok op ‘ skoat, sicht oer ’t frije fjild, in sigentsje om 
‘e earen en de Raerder skûtsjeskipper tsjinoer my, ree 
om fan wâl te stekken mei syn ferhaal. My der wilens 
wol bewust fan, dat de man it no sa flak foar it nije 
seizoen fan sawol it skûtsjesilen as ek it preamfarren 
fansels smoardrok hat.

Michiel Kalsbeek hikke en tein yn Wurdum, fan jongs 
ôf opgroeid mei boatsjefarren (kano en skouke yn 
earsten). Hy komt út in laach fan silers. Syn âlde pake 
wie eartiids sels skipper. Doe’t hy as jongfeint in 
boeredochter wol sitten seach, koe dat yn earste 
ynstânsje neat wurde, (stânsferskil). Mar hy wie ek in 
betûft hurdrider en wûn eins alle prizen en sadwaan-
de yn sekere sin in man fan oansjen! Dêrmei hat er it 
dochs klearspile en fûn syn plak yn it boerebestean. 
Michiel syn pake letter ek. Heit siet mear yn ‘e handel. 
Lykwols fan heit op soan wiene it allegearre wetter-
minsken. By Michiel en dy thús hiene sy in BM-er. 
Doe ’t er 16 jier wie en syn heit stoar hat M. him 
urven. Grutsk fertelt er dat dyselde BM-er no fan syn 
dochter Margriet is.

Yn’ e wykeinen en de fakânsjes altyd it wetter op! As 
jongkearel hat er doe sels in Finjol boud en 
begûn it wedstriidsilen in rol te spyljen. Oeral hinne 
mei it boatsje efter de auto oan. In moai ferhaal; hoe 
fernuvere at er wie doe ’t er, blêderjend yn in Jubile-
umútjefte fan de Makkumer haven, in foto fan Mi-
chiel himsels yn syn Finjol tsjinkaam. En fuortkom-
mend út syn silerssiele kaam úteinlik syn leafde foar 
de byldfoarmjende Platboaiems!

De heit fan ien fan syn maten hie sels twa skûtsjes. Sy 
wiene mei syn fiven as broers en sa gau’t ien fan har-
ren 18 jier waard, mocht hy 14 dagen mei sa’n turfs-
kip op fakânsje. En sa is it eins begûn mei Kalsbeek 
en de skûtsjes! Fansels lei it skûtsjesilen him altyd 
al nei oan it hert. Hy wurke yn dy tiid by in helling, 
wêr’t hy tegearre mei in maat, dy’t yn it fak siet, yn 
de jûnsoeren boaten bouden. Dêr hat Michiel safolle 
ûnderfining opdien, dat hy himsels doe mei rjocht en 
reden ek fakbekwaam boatebouwer neame mocht.

Sa ‘n 25 jier wie hy, doe’t er sels in seeskou makke 
hat. Earst it casco en letter de hiele betimmering, 
yn 1 jier tiid!! Mar doe gong it roer om: hy folge in 
jûnsoplieding HBO Bouwkunde en belâne yn hiel oar 

wurk, benammen by in yngenieursburo boukunde en 
letter yn it ûnderwiis (Bou) en wie in tal fan jierren 
belutsen by feskate bouprojekten en de renovaasje fan 
wenningen. Om en de by syn tritichste jier wie er wer 
bemanningslid op in skûtsje. Op de TWEE 
GEBROEDERS. Dat hat er dien oant de drokte mei de 
lytse bern efkes de prioriteit krige. En hoe giet soks… 
wat him yn it bloed siet spile dochs wer op en hy 
komt op “De jonge Jasper”. Nei pakwei 5 jier betocht 
Michiel samar dat er sels ek wol sa ’n skûtsje hawwe 
woe en hy hie skeat de eigener fan de Twa Gebroeders 
oan. Hy hie wat grutsjen heard! Op M. syn: “Woesto 
dyn skip ferkeapje”? kaam it antwurd fan de oare: “Ja, 
eins al… mar myn efterban wit der noch neat fan”! 
Der soe net oer rept wurde en sa hat it noch fanôf 
augustus oan it oare jier febrewaris ta duorre foardat 
de keap sletten wie.

Earder “De Twee Gebroeders” waard omdope ta “De 
Raerder Roek” en Michiel Kalsbeek wie no skipper. 
Dat betsjut noch al wat: Sile, ferhiere, efter sponsors 
oan, donareursaksjes betinke ensafuorthinne. Grutsk 
sei er, dat hy it geweldich fynt dat hast hiel Raerd 
donateur fan de Raerder Roek is. Dat mocht wol ris 
efkes neamd wurde fûn er en fierder ek wol dat der 
sa’n 40 frijwilligers belangeleas by belutsen binne. 
Dêrmei is der oer alle boegen hinne kennis oan 
board! Yn de rin fan jierren binne der hieltyd oan-
passingen oan “de Roek” dien; ferlenge, ferotte stik-
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       Ontspannen in uw eigen vertrouwde omgeving… 

 

                          Heeft u stress? (chronische) pijn? 
        Of wilt u gewoon lekker ontspannen? 

Bel of mail voor een afspraak. 
 

 
 

Shiatsu Ryoho 
Tel: 06-23280116      Stoelshiatsu 
Email: massagetherapieannigje@outlook.com  Klassieke massage 
Web: www.massagetherapieannigje.nl   Segmentale massage 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Shiatsu en massagetherapie  Annigje 

De man dy’t hjir sa tadien en 
libben oer fertelde spruts ta beslút 
de hope út, dat de djipste delling 
fan de krisis no sa njonkenlytsen 
efter de rêch is en dat der faaks 
dochs noch wolris earne wat 
oersjitte sil foar dit brûzjende 
fenomeen: DE RAERDER ROEK, 
ommers ek in soarte fan ambas-
sadeur foar ús hiele doarp.

Sukses tawinske yn it nije 
seizoen!!

H.A.

mar it financiele aspekt is suver in 
akút probleem oan it wurden. Nije 
seilen, swurden en mêst soene 
byglelyks heech nedich wêze en sa 
noch tal fan saken. Men hat it dan 
al gau oer bedragen mei 5 
nullen derefter en dy binne der 
net! Fersekeringen, ek net om ‘e 
nocht! Wol is der in protte good-
will fan alle kanten, wat wol efkes 
lûdop sein wurde mei, fûn er. Mar 
eins soe der in haedsponsor fûn 
wurde moatte, wol de tradysje fan 
“ús” Raerder Roek syn besteans-
rjocht hâlde. 

ken oplape, in nije mêst en giek 
makke yn de wurkpleats fan v.d. 
Vegt (Restaurateur en sels grut 
leafhawwer fan de skûtsjewrâld). 
Koartsein men bliuwt oan it fer-
betterjen! Moai resultaat dat “De 
Raerder Roek” yn‘e haedklasse syn 
mantsje stiet. Dêr hearre 16 skû-
ten by. Wylst by de IFKS yn totaal 
wol sa’n 60 – 65 skippen mei sile. 
Yn 1906 is “ús” dierbere skûtsje 
makke. It 100 jierrich bestean is 
2006 yn it doarpshûs fierd en doe 
is der ek in boek útjûn, benam-
men: “Van Zwaluw tot Roek”.

It wie Michiel syn lust en syn 
libben, mar doe’t syn knibbels 
langerlêst begûnen op te spyljen 
wist er wat him te dwaan stie. Wa 
soe him der dan ek al oer fer-
nuverje dat syn neiteam, Simen, 
Margriet en Sjouke ree wiene om 
it roer oer te nimmen. Alle trije 
binne yn it sâlt bebiten, sawol 
wat Skûtsjesilen oangiet as ek yn 
it preamfarren. Symen is no de 
skipper, Sjouke syn rjochter hân 
(adviseur) en Margriet is de 
tûzenpoat, dy’t fanút de roef 
soarget dat alles neffens it 
draaiboek rint. 

Ûnderwilens wurde noch in soad 
dingen troch de “âld-“skipper sels 
dien. Hy is ek noch drokdwaande 
mei syn beide soannen en tredden 
om in âld frachtskip om te 
tsjoenen ta in folchboat foar de 
skûtsjes mei alle facilteiten oan 
board. Dêr steane sa ’n twa jier 
foar. Foar de farfergunning moat
sa’n kolos binnen de 25m. bliuwe, 
noch mar te swijen oer alles wat 
fernijd wurde moat. Wol wurk
oan de winkel dus.

Alle betrouwen yn de takomst, 
wat de nije bemanning fan de 
Raerder Roek oangiet, sei 
Michiel. Dat soe wol los rinne, 
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Waar woonde je in Raerd? Hoe 
lang heb je er gewoond?
Ik ben op 12 september 1967 
geboren op de Hogedijk 15 in 
Raerd. Dat is later Hegedyk 1 
geworden, mijn ouders wonen er 
nu nog. Later ben ik op mezelf 
gaan wonen in het Sélânshûs. In 
juni 2008 ben ik verhuisd naar 
Sélânswei 37, naast Alex van der 
Woude en Arie Reitsma.

Wanneer ben je uit Raerd ver-
trokken?
In november 2013 ben ik 
verhuisd. 

Wat was de reden dat je bent 
verhuisd?
Ik had een vriendin uit Duitsland 
en we hadden in eerste instantie 
afgesproken dat ze bij mij zou 
komen wonen in Raerd. Echter, 
toen ging het bouwbedrijf Van 
der Werf failliet waar ik 24 jaar 
had gewerkt. Toen hebben we 
besloten dat ik werk zou zoeken 
in Duitsland.

Waar woon je tegenwoordig en 
met wie?
Ik woon samen met Nicole de 
Bruin en haar dochter Celina in 
Ostercappeln. Dat ligt ongeveer 
15 kilometer van Osnabrück.

Wat voor werk doe je?
Ik werk voor de firma Heide-
Legehennen die ongeveer 30 
kippenboerderijen voor de eieren 
heeft. Daarnaast ben ik hier in de 
buurt werkzaam op 5 boerderijen 
wanneer er iemand ziek is of op 
vakantie gaat en dan val ik in, als 
een soort a.b. service zeg maar. 
Mijn werk bestaat uit het contro-

leren of de kippen voldoende voer 
en water krijgen, de dode kippen 
er uitzoeken en later documenten 
gereed maken.

Wat doe je (het liefst) in je vrije 
tijd?
Ik ben hier bij de Freiwillige 
Feuerwehr gegaan. Dat was ik 
vroeger in Raerd ook echter, hier 
in Duitsland betekent vrijwillig 
ook echt vrijwillig. We krijgen er 
geen vergoeding voor.

Welke (cultuur)verschillen zijn 
er tussen je huidige woonplaats 
en Raerd/ Nederland?
Duitser zijn niet zo “pünktlich” 
vind ik maar ze zijn wel gek op 
uniformen. Ik moet hier bij de 
brandweer ook een uitgaansuni-
form dragen. Verder mogen 
Duitsers graag barbecueën en 
mij is opgevallen bij verjaardagen 
dat de koffie en het gebak op tafel 
staat. Je kunt zoveel taart eten als 
je wilt en niet zoals in Nederland 
maar 1 stukje en er komen geen 
hapjes op tafel.

Positieve en negatieve dingen 
van het land waar je nu woont?
Het is leven is hier goedkoper, 
dat is positief. De taal vind ik erg 
moeilijk.

Zijn er ook zaken waar je zelf 
tegenaan loopt?
De Duitse taal dus. Het is 
namelijk net even wat anders dan 
“vakantie Duits”.

Zijn er ook gewoontes die je je 
nu eigen hebt gemaakt die je in 
Raerd/ Nederland niet of minder 
had?
Veel barbecueën! Wat overigens 
niet zo’n straf voor mij is want ik 
ben gek op vlees. Verder ben ik 
gaan sporten sinds ik actief ben 
bij de Freiwillige Feuerwehr, en 
dat zegt wel wat.
 

Raerders om útens

Simon, Nicole & Celina

Simon Tijssen
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Ambachtsbakker Sybesma 

*    Mantgumer Preamke, een heerlijk lekkernij maar ook 
 een leuke tip als kado.
*    Kadomand gemaakt terwijl u wacht, in de zomer kunt 
	 u	koffie	of	thee	krijgen	op	ons	terrasje.
*    Suiker of krentenbrood in elk cijfer welke u maar wilt.
*    Reklame’s staan in de Skille vermeld.
*    Ontbijtservice.
*    s`Maandag kunt u gebak afhalen op bestel in onze 
 winkel te Boksum.
*    Ook kunt u s`ochtends vroeg altijd in Boksum terecht
 om uw gebak af te halen of mee te nemen naar uw 
 werk bijvoorbeeld.  

www.ambachtsbakker.nl / email: bakkerijsybesma@hetnet.nl
Mantgum tel.: 058-2502070 / Boksum tel.: 058-2541323 / 06-38770942

Openingstijden Mantgum:

Dinsdag t/m donderdag:
 8.30 - 18.00 uur
Vrijdag: 
 8.00 - 18.00 uur
Zaterdag:
 8.00 - 16.00 uur

Kids First Peuterspeelzaal in Raerd
  

Komst boartsjen?
Kom je spelen?

Peuterspeelzaal Peuterpret voor kinderen van 2-4 jaar op maandag- 
en donderdagochtend in het Dorpshuis te Raerd.

Maakt u ook gebruik van kinderopvang in Raerd? Dan kunnen wij 
eventueel uw kind brengen en halen naar/van de peuterspeelzaal.

Meer informatie of een rondleiding? U bent van harte welkom en 
kunt zonder afspraak gerust even binnenlopen!

WWW.KIDSFIRST.NL

Komst te boartsjen?

Heb je tips en tricks voor men-
sen die ook naar het buitenland 
willen verhuizen?
Regel je zaakjes goed voordat je 
naar buitenland gaat en leer de 
taal.

Wat zouden we nog kunnen 
leren van het land waar je nu 
woont?
Ik denk dat Nederland nog wel 
wat kan leren van het ziekenfonds 
hier.

Zijn er ook gerechten of lekker-
nijen die je mist? Zo ja, welke? 
En welke lekkernijen mogen wij 
niet missen die specifiek zijn 
voor de regio/het land waar je 
nu woont?
Wat ik erg mis zijn frikandel-
len, pindasaus en borrelnootjes. 
Gelukkig is Enschede maar een 
dik uur rijden. De keuze in het 
vlees is hier wel enorm en natuur-
lijk het bier. Ook worden er bij 
de barbecue veel salades gegeten 
zoals nudelsalat en kartoffelsalat.

Heb je nog banden met Raerd 
(familie/vrienden)?
Mijn ouders, zus en broer wonen 
er nog en meer familie. Gelukkig 
hebben we WhatsApp en natuur-
lijk kom ik ook nog wel in Raerd.

Zijn er wel eens momenten dat je 
Raerd/ Nederland mist?
De kermis natuurlijk en vanzelf-
sprekend je vrienden.

Welke herinnering uit Raerd is 
je altijd bijgebleven?
Dat zijn er te veel om op te noe-
men eigenlijk. Ik denk bijvoor-
beeld aan school, de kermis, de 
Slachte, in de winter met een 
plastic zak van de heuvel 
afglijden, spijbelen bij meester De 
Vries en de leuke dingen die we 
vroeger als vriendengroep deden.
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Een aandeel in elkaar

Bel met (0513) 52 15 00 of ga naar rabobank.nl/hypotheken.

Je bent verliefd. Op het huis dat je net bezichtigd hebt. Je wilt snel weten of het
financieel haalbaar is. Gelukkig kun je morgen al in gesprek met onze
hypotheekadviseur. Of maak alvast een berekening in het online Hypotheekdossier.

Vandaag bellen. Morgen een hypotheekgesprek.

Morgen een
hypotheekgesprek.

Vandaag 
bellen.
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Boeren zoals de
natuur bedoeld heeft

Vlees van een koe gewoon hier uit de buurt, die loopt te grazen terwijl jij avonds langs 

de weilanden fietst. Een koe die in het voorjaar afkalft, en dan ongeveer 9 maanden 

buiten in de kruidenrijke weilanden rond flansum loopt. Het Vlees is niet alleen erg 

lekker en gezond, maar je weet wat je eet! 

Elke zaterdag tussen 10:00 en 12:00 heb ik mijn ’winkel’ open en is iedereen  

welkom om vlees en melk bij mij te kopen en om met mij in gesprek te gaan over  

de boerderij. Wil je op een ander moment langskomen? 

Bel mij dan even: 06 - 539 259 79

Jaring Brunia | Flansum 3 
info@boerbrunia.nl

De Kistemakker

Op ambachtelijke en creatieve wijze maakt 
Hindrik Ype de Vries uitvaartkisten en 

gedenktekens van puur hout. Voor Hindrik 
is geborgen heen gaan net zo belangrijk als 

geborgen op aarde komen”. Naast een 
aantal eigen ontworpen uitvaartkisten en 

gedenktekens, bestaat de mogelijkheid uw 
eigen wensen kenbaar te maken. Een 

persoonlijk product van zijn hand. Goed 
uitgedacht en met liefde gemaakt. Een 

handgemaakte kist voor elk budget. Elke 
maandagavond open huis in de NH Kerk te 

Poppenwier vanaf 19.30 uur. Info: 
www.dekistemakker.nl of bel: 06-14825677 
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Autopuzzeltocht
Zaterdag 10 juni was het weer zover! De grote auto-
puzzeltocht. Deze keer met andere elementen; ei 
zoeken en lag de Praet Fan Raerd op een hele andere 
plek dan bij ons op de mat. Hij lag in een Garyp in 
een openbare boekenkastje aan de weg, een eind van 
huis dus. Er was een grote opkomst! Met maar liefst 
10 auto's hebben we de tocht gereden. De tocht ging 
deze keer door 'De Wâlden'. Het buffet werd verzorgd 
door Roel Punter. Hier hebben de deelnemers van 
de tocht en de kaatsers heerlijk van gegeten. Juist 
de combinatie van deze activiteiten maakt dat het 
Dorpshuis flink gevuld was en dat we een mooi 
feestje hebben gevierd. Anjo Veenstra, Nynke de 
Hoop en kinderen hadden de meeste punten. Zij 
hebben een dinerbon gewonnen, gesponsord door 
It Foarûnder! Via deze weg willen wij It Foarûnder 
hartelijk bedanken. Wij hopen bij de volgende tocht 
op nog meer opgave!

AC
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Vorig seizoen stond het straat-
kaatsen niet op de agenda 
vanwege een zachtebal wedstrijd 
op het sportveld. Ook een zeer 
geslaagde partij maar vanuit de 
leden was de schreeuw om het 
straatkaatsen weer op de agenda 
te zetten zeer duidelijk!

Onder prachtige omstandigheden 
kon er zaterdag 10 juni op een, 
door het bestuur prachtig gepre-
pareerd veld, gekaatst worden. 
Voor het dorpshuis en het 
gemeentehuis werd om 16.00 uur 
uiteengezet met de eerste 
wedstrijden. Het bestuur maakte 
nog even goed duidelijk dat in 
1 keer bovenslaan MOCHT. Dit 
was niet tegen dovemansoren 
gezegd want al snel vlogen de 
eerste balen tegen de ramen en 
door de deur heen tegen de bar. 
Prachtig!!

Het publiek wist het plein ook 
al redelijk snel te vinden waar-
door het snel gezellig werd om 
het speelveld. De parturen waren 
goed aan elkaar gewaagd waar-
door er spannend gekaatst werd 
in de eerste omlopen. Dit leverde 
soms een verrassende uitslag op. 
Maar ja “In verleden behaalde 
resultaten bieden geen garantie 
voor de toekomst”.

Inmiddels was de puzzeltocht van 
de Merkecommissie ook afge-
lopen en druppelden de deelne-
mers één voor één binnen. In het 
dorpshuis stond voor de deelne-
mers aan de puzzeltocht en de 
straatkaatsers een heerlijk buffet 
klaar. Voor een paar centen werd 
er onder het genot van een frisje, 
biertje of wijntje genoten van een 
heerlijke warme hap. 

Na het eten kon er tegen 
achten uiteen worden gezet met 
de finales. Na een spannend uur-
tje kaatsen werden de prijzen als 
volgt verdeeld;

1ste: Oeltsje van der Woude & 
Anne Bertus van der Meulen
2de: Fokko Kooistra &
Jan Zantema

1ste verliezersronde: Pieter 
Siesling & Niels van Vilsteren
2de verliezersronde: Bert de Vries 
& Cornelis Timersma

Straatkaatsen 16+ Het bestuur wil graag alle deel-
nemers en het publiek bedanken. 
Een speciaal woord van dank aan 
de Merkecommissie voor het 
verzorgen van het heerlijke buffet 
en schenken van de frisjes, 
biertjes en wijntjes.

Bestuur KV Wêz-Wis
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Het plein van ’t Raerderhiem is 
het afgelopen jaar flink onder 
handen genomen. Voor een deel 
is dit te danken aan een schenking 
van Kringloopwinkel Grou aan ’t 
Raerderhiem. Ieder jaar schenkt 
de kringloopwinkel Grou een 
bepaald bedrag aan goede doelen. 
Dit jaar kozen zij voor een aantal 
scholen in en om Grou. De enige 
voorwaarde die werd gesteld was 
dat het geld moest worden be-
steed aan een project dat de duur-
zaamheid bevorderd. De duur-
zaamheid die ‘t Raerderhiem voor 
ogen had, heeft te maken met het 
verbeteren van de leefbaarheid in 
Raerd. Helaas is een aantal jaren 
geleden de speeltuin uit het dorp 
verdwenen. Een mooie ontmoe-
tingsplek voor kinderen en hun 
ouders, maar ook voor opa’s, 
oma’s en andere buurtbewoners.
 
Deze ontmoetingsplek is afgelo-
pen jaren deels verschoven naar 
het schoolplein. Er is voor de 
jeugd veel geïnvesteerd. Zo heeft 
‘t Raerderhiem het afgelopen 
jaar een Pannakooi en een nieuw 
klimtoestel geplaatst en hebben 
zij de veiligheid van het plein 
vergroot. Maar een echte gezellige 
ontmoetingsplek voor de ouders 
en de ouderen was het nog niet. 
Vandaar dat ‘t Raerderhiem het 
idee had om dit met de Kring-
loopschenking van 1000 euro 
verder te realiseren. 

Op het schoolplein is daarom in 
mei een grote rode beuk geplaatst 
met daaronder een ronde boom-
bank. Naast het creëren van een 
heerlijke plaats om te zitten, zorgt 
dit voor schaduw en verkoeling in 
de hete zomermaanden. Tevens is 
het doel om in de toekomst enkele 
nestkasten in deze boom en aan 
de gevel van het schoolgebouw te 
plaatsen. Hierdoor worden nog 
meer vogels aangetrokken. Dit 
is voor de (school)kinderen een 
mooi en leerzaam proces.

Plein ’t Raerder-
hiem vernieuwd

Met de boom, het bankje, de 
speeltoestellen en de onlangs 
nieuw aangebrachte belijning 
t.b.v. onder andere groepsspel-
len is ’t Raerderhiem er zeker in 
geslaagd om van het schoolplein 
een mooie ontmoetingsplek te 
realiseren.

Redaksje
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Vorig jaar september ben ik 
begonnen met Walking Football. 
Abe Buwalda had mij al een paar 
keer gevraagd maar ik wilde eerst 
stoppen met werken.

Je stapt op die eerste, bewuste 
woensdagmorgen om half tien 
de kantine van Irnsum binnen en 
ontdekt allemaal bekende koppen. 

Na eerst te hebben bijgepraat 
onder het genot van een bakje 
koffie, werd om kwart voor tien 

Walking Football

omgekleed in sport tenue. Ik 
had geen idee wat mij te wach-
ten stond, maar na een stevige 
warming up van Abe nam Piet 
de Jong het over om oefeningen 
met de bal te doen. Daarna volgde 
een partij en dat moest wennen. 
Je mag niet hardlopen (dus de 
bal moet op maat) en de bal mag 
niet te hoog. Lichamelijk contact 
is verboden en tackles en slidings 
zijn uit den boze.

Na de eerste training had ik 
behoorlijk last van mijn boven-
benen door telkens vanuit stand 
aan te zetten tot snel wandelen.

Naarmate je meer traint wort de 
spierpijn minder, krijg je ook het 
spelletje beter onder de knie en 
wordt het echt leuk! Vooral het 
onderlinge accepteren en aan-
moedigen is leuk om te horen. 
Na 1 ½ uur getraind te hebben 
stappen we onder de douche en 
drinken na die tijd nog een kop 
koffie. 

Het aantal deelnemers aan 
walking football groeit gestaag  
bij VV Irnsum. We hebben 
regelmatig toernooitjes door heel 
Nederland. Ook de spelers die 
langdurig geblesseerd zijn of niet 
meer kunnen sporten, schuiven 
regelmatig aan voor een bakje 
koffie en om bij te praten. Dus 
voor een ieder die nog een bal-
letje wil trappen, een beetje fit wil 
blijven en nog van ontspanning 
houdt: geef je op bij VV 
Irnsum Walking Football 60+! 
Elke woensdagmorgen om 10 
uur sportcomplex de Bining te 
Jirnsum. 

Op dit moment hebben we 
zomerstop. De eerstvolgende 
training is op woensdag 23 
augustus om 10 uur en de koffie 
staat klaar om 9.30 uur.

Jan Teitsma
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‘Denk je eraan dat je de avond 
tevoren na acht uur de brokjes 
wegzet? Drinken mag ’s nachts 
nog wel, maar die ochtend graag 
nuchter brengen.’ Grapjes over 
drankgebruik van het dier in 
kwestie of katers pareer ik meestal 
met een ludiek bedoelde opmer-
king dat het verstandig is om in 
ieder geval zelf nuchter de opera-
tiepatiënt bij ons te brengen. Ze-
ker als dat met de auto is. Meestal 
gaat er nog een briefje met datum 
en bovenstaande instructies mee 
als we de afspraak maken, want 
baasjes moeten vaak al zoveel 
informatie verwerken. 

Waarom nuchter? Narcotica wer-
ken wat misselijkmakend. En bra-
ken kunnen we niet gebruiken bij 
het onder zeil gaan en al helemaal 
niet tijdens een operatie. Het is 
niet fijn voor het dier en ook nog 
eens gevaarlijk in verband met 
verslikken tijdens de roes. Het is 
wel verstandig de instructies in 
gezinsverband te bespreken, want 
meer dan eens blijkt de patiënt 
toch niet zo nuchter als veron-
dersteld. De eega of de kinderen 
hebben het dan altijd gedaan. 

Honden worden meest netjes 
even uitgelaten vlak voordat ze 
voor een operatieve ingreep wor-
den gebracht. Katten daarentegen 
worden geregeld opgesloten om 
te voorkomen dat ze de hort op 
gaan om al dan niet moedwillig te 

Nuchter?

afspraak te ontlopen. Dat arrest is 
soms in de bijkeuken of zo, maar 
ook niet zelden heel spartaans 
in het kattenmandje waarin ze 
bij ons gebracht gaan worden. 
Daarbij wordt totaal vergeten dat 
poeslief of katermans daar niet op 
heeft kunnen anticiperen. Om-
dat ze normaal gesproken hun 
behoeften buiten doen wordt er 
niet bij stil gestaan iets van een 
kattenbakje te regelen. Naast het 
ongemak voor het dier laten de 
gevolgen op de operatietafel zich 
wel raden…

Ik herinner bij mijzelf een kijk-
operatie in mijn knie. Ik was vol-
ledig bij bewustzijn en onderging 
die ingreep met een ruggenprik. 
Alles beneden mijn middel was 
bewegingsloos en zonder gevoel. 

Na afloop kwam de zuster van 
dienst met de echo mijn blaasin-
houd controleren. Want, zo zei 
ze, als er teveel in zit, haal ik dat 
even weg met een katheter. En ik 
meende een sardonisch genoegen 
te bespeuren in haar glimlach. 
Nou, wat was ik blij dat ik tevoren 
goed had leeg geplast en weinig 
had gedronken…

Tot slot nog even dit. Al sinds ik 
deze stukjes schrijf, en dat is nu al 
vijftien jaar, heb ik de gewoonte 
dat te doen onder het genot van 
een ouzootje of een lekker glaasje 
wijn. Dan schrijft het meestal net 
ietsjes makkelijker. Dus helemaal 
nuchter ben ik dan niet. It koe 
slimmer, tocht ik sa…

menno@bistedokter.nl 
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OPROEP
Zoals u al eerder hebt kunnen 
lezen in de dorpskrant is het 
bestuur van het Plaatselijk Belang 
op zoek naar mensen die plaats 

Update gymzaal 
Raerd
In een vorige dorpskrant heeft 
u uitvoerig de ontwikkelingen 
rondom de gymzaal kunnen 
lezen. Op dat moment was de 
beslisdatum 1 juli nog van kracht, 
intussen hebben we deze datum 
weten te verschuiven naar 1 
november. Dit geeft ons iets meer 
tijd om uit te zoeken wat een 
upgrade gaat kosten en hoe we dit 
financieel rond kunnen krijgen. 
Op basis van een inmiddels op-
gesteld bestek en visuele inspectie 
van de ZZP’ers uit Raerd worden 
momenteel de offertes voor de 
werkzaamheden en materialen 
uitgewerkt.

Voor het komend sportseizoen 
hebben we met de gemeente een 
tussenoplossing kunnen regelen. 
De gemeente houdt de gymzaal 
tot 31 december 2017 in eigen-
dom en zal ook de kosten voor 
gas/water/electra/verzekeringen 
en heffingen tot die datum voor 
haar rekening nemen. 

Als dorp krijgen we zelf de 
verantwoordelijkheid voor de 
schoonmaak van het gebouw, 
onderhoud en controle van c.v. en 
geiser, inplannen van de activi-
teiten en de facturering hiervan.

Vooralsnog kan er dus gewoon 
gebruik worden gemaakt van de 
gymzaal. Omdat wij nu zelf 

verantwoordelijk zijn voor de 
planning en facturering, 
verzoeken wij de vaste (maar ook 
incidentele) gebruikers een mail 
met een contactpersoon naar 
gymzaalraerd@hotmail.com te 
sturen zodat wij contact met u 
kunnen opnemen.
 
Naast de praktische zaken op kor-
te termijn zoals het regelen van de 
schoonmaak (zie oproep elders in 
deze dorpskrant), het beheer en 
de kleine onderhoudsklusjes aan 
de gymzaal, zijn we momenteel 
aan het uitzoeken hoe de exploi-
tatie en het beheer er de komende 
jaren uit zal zien en voor welke 
subsidies we in aanmerking 
kunnen komen om een deel van 
de upgrade mee te financieren. 

September dit jaar zullen we een 
bijeenkomst organiseren voor 
het dorp waarin alle ins en outs 
worden gepresenteerd. Tijdens 
deze bijeenkomst zal met elkaar 
worden besloten of het dorp 
de gymzaal gaat overnemen en 
opknappen of deze afstoot naar de 
gemeente.  

Plaatselijk Belang Raerd en 
werkgroep leefbaarheid 

willen nemen in een werkgroep. 
Het doel hiervan is het meeden-
ken en uitzoeken van twee 
projecten.

Het doel van de eerste werkgroep 
betreft het realiseren van een 
soort van zwemstrandje bij de 
haven. Dit idee is vorig jaar bij het 
bestuur opgekomen en we zijn op 
zoek naar mensen die dit verder 
willen ontwikkelen. We hebben 
vorig jaar hiervoor al een offerte 
opgevraagd dus een globaal plan 
is er, maar we hebben jullie 
creativiteit en energie nodig 
betreffende daadwerkelijke 
invulling, subsidiemogelijkheden, 
enz.

Het doel van de tweede werk-
groep komt voort uit de enquête 
die vorig jaar onder de dorpsge-
noten is gehouden. Hieruit kwam 
naar voren dat er een behoefte 
bestaat onder de jongeren in het 
dorp aan betaalbare starterswo-
ningen. Wij zoeken jongeren en 
andere belangstellenden die zich 
in een werkgroep met dit onder-
werp gaan bezighouden. Vragen 
hierbij zullen zijn: hoe concreet is 
die woningbehoefte en valt dit in 
te vullen? Is het mogelijk om een 
project op te starten met bijvoor-
beeld 'Tiny houses'?

Graag jullie reacties voor 15 juli 
bij één van de bestuursleden of 
per e-mail naar 
penningmeesterpbraerd@gmail.
com.

Plaatselijk Belang Raerd
John Jacobs
Baukje van Vilsteren
Ype de Vries
Gretha Frankena
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Het kerkhof rond de kerk trekt zo zijn bezoekers. Op 
22 juni was Gerlof (op de foto) bezig de grafsteen van 
zijn overgrootvader Gerlof Bottema te reinigen en te 
voorzien van een beschermend laagje.

Terwijl hij bezig is komen nog twee mannen langs, 
ene Van Veen en een Wellinga. Ze zijn op zoek naar 
hun roots, die ook gedeeltelijk in Raerd liggen hebben 
ze uitgevonden. Ze gaan ook even naar de 
Skoallestrjitte, want daar heeft ooit de grootvader van 
één van de mannen gewoond.

Raerders

Kees Bottema 50 jaar

Jubileum

Myn heit wie in leave man
Grut, sterk en kreas, oeral wist der wat fan

It wie in man fan rjocht troch see
Syn ja wie ja en syn nee wie nee

As lyts famke wie ik gauris mei him op paad
En letter stie der altyd foar mij paraat

Heit wie in boeresoan
Mar boer wurde fûn hij neat oan

Hij kocht in kafee
Dat wie in goed idee

As kroegbaas wie der op syn plak
Mei eltse klant gong er om, mei grut gemak

Heit libbet al lang net mear
Mar ik tink noch faak oan him, kear op kear

De autopuzzeltocht en it strjittekeatsen wie sneon 10 
juni tagelyk. It wie beide in grut sukses. Moai dat it sa 
kin yn Raerd!

Anne de Jong is sûn en wol werom fan har pelgrims-
tocht.

Gerrit en Greetje binne fan de Blink nei de Hegedyk 
ferhúze.

Alwer in Fries. In moaie foalle oan de Snitserdyk by 
boer Dijkstra yn it lân.

Gerrit en Greetje Miedema zijn verhuisd.
Van de Blink 3 naar:
Hegedyk 21
9012 DL
Raerd

Ferhúze

Heit No moat it net Raerder
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Slagge

Bauke de Jong

Flynn BolleJesse van der Velde

Lizzy Strick
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Troud

Woensdag 21 juni zijn Peter Lammers en Laretta 
Koers getrouwd.

Berne

Margriet Bottema

Op 29 maaie is Rienk berne, soan fan Tryntsje Schaap 
en Kees de Bruin.

Sietse Hofstra


