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Wa binne dat?
Buorren 42 is sinds een maand
of vier het nieuwe adres van
Tiny Zijlstra en Ellen v.d.
Zande. Pittoresk dit pandje,
bijna ingeklemd tussen de
buurpanden rondom de
“Raerder Tsjerke”. Omdat ik er
eerder redactievergaderingen
heb bijgewoond, wist ik hoe
verrassend ruim en transparant,
door architectonische snufjes (met
bovenlicht en niveauverschillen),
ze dit huis van binnen hebben
weten te maken. Omringd door

de kunstzinnige inrichting,
waar zelfs de barnsteenkleurige
gemberthee in het fraai gevormd
witte porselein deel van
uitmaakte, ontvouwde zich alras
een dynamisch schakelverhaal
(afwisselend Tiny en Ellen aan het
woord, zowel in het Frysk als in
het ABN).
Tiny is in 1951 geboren in
Bolsward als oudste dochter in
een R.K.-gezin. Toen zij 6 jaar was
verhuisde fam. Zijlstra naar Joure,
waar Tiny dus eigenlijk opgroeide.
Zij kon goed leren, maar het

stond buiten kijf dat er voor
vervolgonderwijs naar Bolsward
moest worden gereisd, want daar
was de Katholieke H.B.S. Met
broer en zus die op haar volgden.
Haar jongste zus mocht later wel
in Heerenveen naar de openbare
middelbare school. “Tiden hawwe
tiden!” Vermeldenswaard dat
Klaske Bloemsma, Juf Klaske
voor Raerders (niet katholiek) en
Tiny bevriend waren, wat toen
eigenlijk ook nog niet zo voor de
hand lag.
Ellen is in 1959 geboren in
Oldenzaal en ook zij is op
6-jarige leeftijd verhuisd. Naar
Dronten, kort na de drooglegging
van de polder. Een landstreek
zonder geschiedenis. De daar
neergestreken bewoners moesten
en wilden er als gemeenschap
wat van zien te maken in het
aan de tekentafel ontworpen
rechtlijnige landschap. In het
kader van de pioniersgeest zijn
daar zeer vooruitstrevende
ideeën ontwikkeld zoals
blijkt uit het bestaan van de
eerste middenschool, een
Huishoudschool onder een dak
met de LTS.
8 jaar heeft Ellen in Dronten
gewoond. Daarna vertrok de
familie naar Delfzijl. Dat zij
vaak moest verhuizen i.v.m. de
wisselende werkomgeving van
haar vader, was voor haar niet
altijd even gemakkelijk. Delfzijl
was voor de opgroeiende Ellen
een soort ontworteling. Daar
was geen middenschool en Ellen
koos toen welbewust (als enig
meisje) voor de technische school
in Appingedam. Die school
bleek daar echter onvoldoende
op voorbereid. Na 3 maanden
werd het dan toch maar weer
huishoudonderwijs.
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Agenda Raerd
Wanneer

Tijd

Wat

Waar

Zondag 4 februari

9.30 uur

Kerkdienst

Laurentiuskerk

Zondag 18 februari

11.00 uur

Kerkdienst

Laurentiuskerk

Maandag 19 februari

20.00 uur

Algemene ledenvergadering tennisclub

Dorpshuis

Dinsdag 27 februari

vanaf 18.00 uur

Oud papier

Hele dorp

Zondag 4 maart

9.30 uur

Kerkdienst

Laurentiuskerk

Tiny schilderde de strenge
R.K.-kledingcode tijdens de
diploma-uitreiking van de HBS
te Bolsward: jongens in het pak
en meisjes in een jurk met korte
sokjes. (Hoe vaak heeft T. zich
niet stiekem verkleed om zich zo
aan deze dwang te onttrekken.)
Na het behalen van haar diploma
HBS B wilde Tiny gaan studeren,
maar daar was het ouderlijk gezag
het niet mee eens. Moeder vond
het belangrijker dat haar oudste
dochter een beroepsgerichte
opleiding zou volgen om zo
spoedig mogelijk financieel
onafhankelijk te zijn. Terwijl haar
broer wel mocht studeren!
Het werd een opleiding
Radiologisch Laborante in Zwolle.
Omdat het niet haar eigen keuze
was besloot T. op de dag van de

diploma-uitreiking ontslag te
nemen. Confronterend voor het
thuisfront en moeder zag als enige
uitweg Tiny naar een vriendin in
Amerika te laten gaan. Dat klikte
echter niet zo en Tiny vond al
spoedig een ander onderkomen
als au pair in een gezin dat
bovendien open stond voor haar
wens om te willen gaan studeren.
De vrouw des huizes was zelf
docent aan een Hogeschool en
opende de weg voor Tiny om aan
een studie Sociologie/psychologie
te beginnen. Ze kreeg echter geen
verlengd visum en moest na een
halfjaar weer terug naar huis,
wel met de drive om koste wat
kost te gaan studeren. En ze heeft
zich toen ingeschreven voor een
studie Antropologie in Nijmegen.
Geïnspireerd als zij was door de

verhalen van haar ooms die als
missionaris in Ghana hadden
gewerkt.
Ellen heeft haar (weinig
bezielende) opleiding in het
Groningse voltooid, maar vond
haar uitdaging vooral in de sport.
Ze kwam in de handbalselectie
van de Provincie Groningen
terecht en de volgende stap kon
zelfs JONG ORANJE worden!
Tot de volgende verhuizing zich
weer aandiende. Na 3 jaar werd
het Doetinchem. Daar ging Ellen
een KVJV opleiding (Kinder- en
Jeugdverzorging) volgen.
De sport werd aan de kant
gezet en ze genoot van alle
dingen die niet bij de ijzeren
sportdiscipline passen (een ietwat
ruige vrijheidszoekende periode
dus). En daarna maakte Ellen de
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Colofon
Praet fan Raerd
Jaargang 15, nummer 139
Februari 2018
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 maartnummer:
inleveren kopij uiterlijk
15 februari (Word bestand,
tabellen + foto’s apart).

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

No moat it net
Raerder
• Âldjiersdei wie der wer
carbidsjitten.
• Op It Frijhofke waard hiel wat
ôftimmere en fersierd.
• Op Nijjiersdei lei de reade loper
foar it Doarpshûs.
It nije jier is al efkes oan de gong.
Âld en jong.
Frou as man.
Meitsje der wat fan.

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

Bezorgdatum
De krant van maart wordt in de
eerste week van maart bezorgd.
Oplage
320 stuks
Abonnementen buiten Raerd
€ 27,50 per jaar (per nummer
€ 1+ € 1,50 porto = € 2,50)
Druk
BladNL

OBS It Raerderhiem
Sélânswei 2
9012 CN Raerd
0566-602272
Wijkagent
Trinus Hoekstra
0900-8844
Postagentschap
Het dichtstbijzijnde postagentschap is in Grou bij Boekhandel
Friso aan de Hoofddstraat 5
Meldpunt overlast
140515
Meldpunt openbare ruimte
0515-489000

Der is gjin lift nei sukses,
do silst sels de trep
meitsje moatte.
Fyn in wei
as meitsje der ien.
Flaters binne der
om te learen.
Drank lost gjin probleem
op, mar molke ek net.
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keuze voor een sociale academie
in Nijmegen. Daar heeft zij Tiny,
haar latere levensmaatje, leren
kennen.
Als antropoloog was Tiny ook
nieuwsgierig naar haar eigen
culturele wortels in Friesland.
En zij startte (samen met een
historica) onder de vleugels
van de Fryske Akademy een
onderzoek naar het leven van
Fryske Famkes in de eerste
helft van de 20e eeuw en wilde
daar graag op promoveren. De
werving van vrouwen die aan
het onderzoek mee wilden doen
gebeurde via de Friese dagbladen
onder de titel: ‘Jo moatte sels wat
fan jo libben meitsje, in oar docht
it net.’ Na 3 jaar onderzoek is
het promotievoorstel ingediend
en …. afgewezen. Het instituut
F. A. bleek een traditionele
mannenwereld en durfde het
vrouwenstudieproject niet aan.
Ondanks de steun vanuit de
Groninger Universiteit.
Ellen bleef in Nijmegen wonen
en volgde in die periode een
opleiding tot Drama Docent.
Na haar afstuderen ging ze als
Neem nu het besluit
eet kwaliteit groente en fruit
Koop eens witlof of rode kool

a
m
b
A
d
r
Berna

bij

uit Tersoal

Of fruit om van te watertanden ...
Zeker! Er zijn ook fruitmanden!
Bel:
0515-521216 of
06-20914571

dramadocent/therapeut werken
in het Speciaal Onderwijs
voor kinderen met een licht
verstandelijke beperking
en gedragsproblematiek.
Naast deze baan maakte ze
theatervoorstellingen met en voor
meisjes/vrouwen over hun eigen
persoonlijke ontwikkeling.

in Nijmegen. Ze heeft het goed
kunnen organiseren in combinatie
met het wonen hier. De wens
om in Friesland te wonen heeft
in de relatie van Ellen en Tiny
altijd een rol gespeeld. Maar nu
Tiny met pensioen is kon het ook
gerealiseerd worden. Zonder een
baan te hoeven opzeggen.

Begin jaren ‘90 keert Tiny
terug naar Nijmegen, waar zij
haar loopbaan vervolgde als
adviseur voor de Gemeente
Nijmegen op Onderwijs, Jeugden Minderhedenbeleid. Om
meer praktisch ondersteunend
werk te kunnen doen heeft ze
een opleiding als supervisor/
coach gevolgd. In de periode
daarna bleef ze gedeeltelijk in de
beleidshoek werkzaam en ging
daarnaast professionals coachen,
die werkzaam waren in de Zorg.

Creativiteit heeft ook altijd een
rol gespeeld in hun leven. Ellen
maakt naast theatrale beelden
ook beelden van steen of klei. En
Tiny haar kwaliteit als beeldend
kunstenaar is in dit “petear”
wat onderbelicht gebleven en
vraagt misschien wel om een
vervolgsessie in dat kader, maar
haar visitekaartje KUNST &
COACHING verwijst zeker ook
naar haar artistieke kanten.

Ellen maakte in haar loopbaan
na zo’n 10 jaar Onderwijs ook de
overstap naar de Zorg. In eerste
instantie als activiteitenbegeleider
Drama bij mensen met een niet
aangeboren hersenletsel. Later
als ambulant begeleider in de
thuissituatie. Dit werk doet ze nog

Wel heel bijzonder dat dit sterke
team, na niet eens al te lang te
hebben gezocht, in Raerd hun
plekje heeft gevonden. Dat het
hen wel moge bekomen! Aan mij
nu het genoegen om deze twee
authentieke ladies hartelijk te
bedanken voor hun bijzondere
verhaal.
HA
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Naar Santiago de
Compostella
Deel 4
Van Vézelay naar Limoges
Domecy-sur-Cure
maandag 13 maart
Ik heb het zo nu en dan moeilijk:
het is te ver, te zwaar, te eenzaam.
Tegelijkertijd geniet ik ook
enorm. Snelstromende riviertjes,
een nog kaal bos met allemaal
voorjaarsbloemen. Kleine
dorpjes waar geen toerist komt,
met donkere, koele wasplaatsen
en oude kerkjes. Maar ook
dichtgetimmerde huizen,
onbewoond, vervallen. En sinds
een paar dagen prachtig weer, ik
heb al in korte broek gelopen!

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

Anne de Jong
Uitvaartzorg
Zorgvuldig en met aandacht

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

T 0566 - 60 29 22
Dag en nacht bereikbaar

Saint Reverién
woensdag 15 maart
Gisteren, in Le Chemin ontmoet
ik ineens een andere pelgrim,
Patrick! Hij zit langs de kant van
de weg een broodje te eten. We
maken een praatje, dan gaat hij
verder, ik blijf zitten, ben aan
pauze toe. Hij overnacht ook in
Corbigny maar op een ander
adres. Maar toevallig lopen we
elkaar vanochtend tegen het lijf
bij de bakker. We lopen de eerste
10 kilometer samen op. Wat is dat
leuk, na 5 weken alleen gelopen te
hebben. Dan splitsen we ook weer
op, want hij loopt sneller en heeft
minder behoefte aan pauze. Maar
dit smaakt naar meer!
Guerigny
zaterdag 18 maart
Vandaag moeiteloos 18 km,
ondanks kou en ja, toch weer
regen. Dat geeft goede moed!
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Augy sur Aubois
dinsdag 21 maart
Gistermiddag ben ik hier
volkomen uitgeput aangekomen:
ik heb weer te veel gelopen
afgelopen 2 dagen. Wat is
het dan heerlijk om in een
pelgrimsherberg aan de komen
met Nederlandse eigenaars,
in Nos Repos van René en
Hanny Heinrichs. Een warme
ontvangst, een goed gesprek,
een lekkere maaltijd. Ik besluit
hier een dag te blijven om
verder uit te rusten. René belt
voor mij naar de komende 2
overnachtingsadressen, dat is pure
luxe! Het besef begint te komen
dat ik precies zo doe als in mijn
werk: te veel doen en te weinig
tijd en ruimte nemen om bij te
tanken en op te laden.
Charenton-du-Cher
woensdag 22 maart
Overnachting bij madame
Mativon, een bejaard dametje
in een kast van een huis: oud en

De villa van Madame Mativon

Pagina 7

erg koud. Ik lig nu in bed met
4 (oude) dekens, het voelt een
beetje klam en ik heb het niet
echt warm. Het avondeten bestaat
uit soep, pizza van de pizzaboer,
doorgekookte boontjes en perenijs. Maar ik ben allang blij dat ze
onderdak verstrekt want zij is de
enige in de wijde omtrek.
Bouzais
donderdag 23 maart
Ik zit nu in een pelgrimsherberg
met een echte hospitalero: een
vrijwilliger die pelgrims opvangt,
die kookt en die adviseert over de
komende trajecten. En ook nog
mijn wasje verzorgt met de miniwasmachine. Ik ben de enige
pelgrim, dus alle aandacht is voor
mij.
In de berm
maandag 27 maart 10.30 uur
Terwijl heel Nederland aan het
werk is, zit ik ergens in de berm
naar de leeuweriken te luisteren.
Stralende zon, nu nog een

verkoelend windje maar straks
wordt het weer warm. Wat is dit
heerlijk!
Gargilesse
dinsdag 28 maart
De pelgrimsherberg is nog niet
open, dat is een tegenvaller Als ik
bij de Maire (het gemeentehuis)
vraag naar een andere
mogelijkheid om te overnachten,
krijg ik een telefoonnummer.
Er wordt opgenomen en ja, ik
kan komen. Dan blijkt het geen
B&B te zijn maar een heel klein
vakantiehuisje met een fantastisch
uitzicht. Om 5 uur zit ik met
een kop thee (nee, helaas geen
wijn want er is hier geen winkel)
buiten in de zon. Beneden in het
dal ruist de Creuse en de wind
voert een boslucht mee. Het lijkt
wel vakantie!
Crozant/La Chapelle Baloue
woensdag 29 maart
Voor de verandering heb ik
vanochtend besloten niet de
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Shiatsu en massagetherapie Annigje
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
Stoelshiatsu
Klassieke massage
Segmentale massage

Tel: 06-23280116
Email: massagetherapieannigje@outlook.com
Web: www.massagetherapieannigje.nl

Studio “Yn Himmeren”
Sylsterhoeke 5

Voor:

Tevens verkooppunt van:

✴ Gezichtsbehandeling
✴ Gezichtsmassage
✴ Verven van wimpers en wenkbrauwen
✴ Harsen en epileren

Voor een behandeling of een bestelling kunt u bellen met:
Janny van der Meer, tel. nr.: 0566- 60 13 05,
mobiel: 06-10073951, e-mail: jannyraerd@live.nl

SPORTMASSAGE
Voor sporters en niet-sporters
die lekker in hun vel willen blijven
zitten.
Maak online een afspraak:

www.origo-sportmassage.nl
Poppenwiersterdijk 22, Raerd

gewone route te nemen maar
de GR 645. Die loopt ook van
Vézelay naar de Pyreneeën maar
neemt kleine paadjes en maakt
daardoor meer omwegen. Op
de kaart lijken beide trajecten
voor vandaag even lang maar
de GR heeft een mooiere route.
Dat laatste klopt, het eerste niet.
Het pad gaat enorm op en neer,
heel veel stijgen en dalen. En
veel zigzag dus meer kilometers
dan gedacht. Tot overmaat van
ramp liggen op 4 km voor het
eind tientallen bomen van hoog
op de helling dwars op het pad.
Een enorme ravage, er is geen
doorkomen aan. Uiteindelijk
klauter ik tegen een steile helling
100 meter omhoog waar ik
godzijdank op een ander pad
terecht kom wat de goede kant
opgaat.
Ik kom tamelijk uitgeput in
Crozant aan en daar blijkt
dat het café waar ik de sleutel
van de pelgrimsherberg kan
halen, gesloten is. En niemand
die enig idee heeft of-ie nog
opengaat vanavond of die met
me meedenkt waar ik dan wél
kan overnachten. Het huilen
staat me nader dan het lachen.
Het enige alternatief lijkt naar
het volgende dorp te lopen, 6
kilometer verderop waar ook een
overnachtingsadres is. Als ik ze
bel en vertel wat er aan de hand is,
bieden ze gelijk aan om me op te
halen. En of ik ook avondeten wil.
Twintig minuten zijn ze er met de
auto en kan ik instappen. Wat ben
ik blij! Ik zit nu in een paradijsje:
een prachtige tuin, lieve mensen,
heerlijk bed. Het kost meer dan
de pelgrimsherberg (waar ik zelf
moest koken) maar dan heb je
ook wat. En het scheelt morgen 6
kilometer lopen!
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La Gasnerie
maandag 3 april
Vandaag om half 9 op pad. De
zon schijnt maar het is nog fris.
Dauw op de weilanden. Bos met
fluitende vogels, een snelstromend
beekje (nog een voordeel van zo
vroeg in het seizoen op pad: alle
beekjes en riviertjes voeren nog
volop water). Wat is de wereld
mooi en wat is het een voorrecht
om hier zo te kunnen lopen!

een combinatie van Nederlands,
Frans, Engels en Duits komen
we een heel eind. Ik praat met
Joseph over het bijzondere van
al die kleine ontmoetingen, de
vriendelijkheid onderweg, de
gastvrijheid. Wat is het heerlijk
om een goed gesprek met iemand
te hebben.

Saint Leonard
dinsdag 4 april
Als ik in de berm zit, passeert er
een pelgrim! Het is Joseph. We
praten even, dan loopt hij verder.
Later op de middag zien we
elkaar bij het Office du Tourisme,
waar we ons inschrijven voor
de herberg. Samen ernaartoe en
samen boodschappen doen voor
het eten. Aan het einde van de
middag komt Bart, een Vlaamse
fietser, ook nog binnenvallen. We
koken en eten met elkaar. En in

• Een bouwvakker met een klusbus die vol verbazing vraagt:
“Madame, vous êtes tout seul? “. 1)
• De sluiswachter van Workum
met zijn vrouw, in een camper,
die me op mijn verjaardag koffie
en koek aanbieden.
• Een nogal zweverig uitziende
dame die zegt dat ze Jacqueline
heet en of ik voor haar wil
bidden in Santiago.
• Een man in een auto die stopt
en vraagt waar ik vandaan
komt. Als ik vertel dat ik uit

Wat voorbeelden van die
ontmoetingen onderweg

Met Joseph in de herberg van Saint-Leonard

Maastricht vertrokken ben,
reageert hij: ‘Aha, vous marchez
pour l’Europe! Tres bon!’ 2)
• Als ik ergens vraag of ik mijn
waterfles mag vullen, krijg ik
ook een appel mee.
• Een dame die vraagt of ik
koffie wil en me in een oude
tuinstoel onder een morsig
afdakje parkeert. Eerst krijg ik
een toetje wat nog over was van
gisteren (of misschien van nog
wel langer geleden). Daarna
koffie en vervolgens krijg ik
een verzameling poppen te
zien die ze allemaal zelf heeft
aangekleed. Ondertussen doe
ik verwoede pogingen om een
kwijlend hondje van m’n schoot
te houden. Zou ze alle pelgrims
die langskomen staande
houden om zo wat gezelschap te
hebben?
Anne de Jong
1) Mevrouw, u bent helemaal alleen?
2) Aha, u loopt voor Europa, dat is goed!
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Excursie
schoolkrantredactie naar de
Elfstedenhal in
Leeuwarden
Het thema van Maggezien (de
schoolkrant van het Raerderhiem)
welke voor de kerstvakantie
uit kwam was: Winter! In het
kader van dit thema zijn we met
de redactie op excursie geweest
naar de Elfstedenhal waar het
Raerderhiem al jaren aan het
schoolschaatsen deelneemt.
We kregen van evenementen
coördinator Baukje Heeg een
uitgebreide rondleiding en
na afloop mochten we zelfs
nog even het ijs testen. De
informatie die we tijdens deze
rondleiding kregen en de foto’s
die we hiervan hebben gemaakt,
zijn zo leuk dat we dit niet
alleen voor de schoolkrantlezer

wilden behouden, maar alle
dorpsgenoten een inkijkje in de
Elfstedenhal gunnen.
De iisfretter
Bij de ingang van de ijshal staat
een beeld van een schaatser,
de iisfretter, dit beeld stond
eerst voor het WTC en is in
2015 hierheen verplaatst. De
11-steden staan in de sokkel
gegraveerd evenals de namen
van de winnaars van de verreden
Elfstedentochten tussen 1909
en 1997. De nieuwe hal is in
ongeveer een jaar gebouwd, in juli
2015 was de hal klaar, in augustus
zat het ijs erin en eind september
startten de lessen.
Elfstedenhal
Het ontwerp van de Elfstedenhal
is door een architect gemaakt. Het
thema Elfstedentocht is overal
in terug te zien. Wanneer je op
de Atsje Keulen Deelstra baan
rijdt, schaats je het grootste stuk

langs het raam, oftewel ruim
zicht over de velden en tussen het
riet. Aan de zijde van de horeca,
kleedruimtes en machinekamers
zijn verschillende gevels zichtbaar,
het is hierdoor net alsof je een
stadje binnen schaatst. De houten
spanten die erg sfeerbepalend
waren in de oude ijshal, zijn in
deze hal wederom gebruikt.
Rondom de 400 meter baan zit
geen tribune omdat deze baan
vooral voor recreatief gebruik
en lessen wordt gebruikt.
De topsporters hebben hun
wedstrijden in Heerenveen. Op
het middenterrein van de 400
meter baan is op de ene helft
een krabbelbaan welke ook
gebruikt wordt voor shorttrack
en twee curlingbanen heeft.
Speciaal voor shorttrack heeft
deze baan een dubbele laag
stootkussens. Op de andere helft
van het middenterrein is een
evenementenvloer. Dit stuk vloer
heeft vloerverwarming en hier
hebben Syb van der Ploeg en Iris
Kroes recent nog een concert
gegeven, ook zijn er bedrijven die
hier hun bijeenkomsten houden.
Houten huisjes op
middenterrein
Er staan 11 houten huisjes op het
middenterrein, deze zijn door
aannemer Dijkstra Draisma aan
de Elfstedenhal geschonken.
Voorheen stonden deze huisjes
langs de baan, zij beelden de
stempelposten van de tocht der
tochten uit. Helaas belemmerden
zij het overzicht op de baan
voor de marathonschaatsers,
dus nu staan ze centraal op
het middenterrein om in te
zitten en ter decoratie. Het
middenterrein is bereikbaar via de
Elfstedentunnel welke gebaseerd
is op het brugje bij Bartlehiem.
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In de tunnel zijn de silhouetten
van schaatsers in de betegeling te
herkennen.
Blauwe hal
In de Elfstedenhal heb je naast de
400 meter baan ook de Blauwe
hal. Dit is de ijshockeyhal. Hier
trainen verschillende teams.
Het 1e team van Leeuwarden
‘de Capitals’ traint hier dagelijks
en in het weekend zijn er
wedstrijden. Deze baan is 30x60
meter. In de blauwe hal zijn
ook 5 curling banen, deze banen
zij ook goed toegankelijk voor
rolstoelgebruikers die aan curling
of priksleeën doen. Daarnaast
wordt er aan kunstschaatsen
gedaan in deze blauwe hal, er is
tijdens de bouw veel aandacht
besteed aan de akoestiek
van de hal, wat met name bij
kunstschaatsen erg belangrijk is.
Er is plaats voor 450 man publiek
op de tribunes in deze hal.
Oldehovezaal, iiskeamer en
restaurant
In de hal tref je na binnenkomst
de informatiebalie en kassa
aan, maar ook een winkel
en restaurant. Boven zijn
kantoorruimtes en de Oldehove
zaal met daarin prachtig uitzicht
over zowel de 400 meter baan als
de ijshockeybaan. Deze zaal wordt
gebruikt als extra ruimte voor
publiek bij evenementen en voor
bijeenkomsten/vergaderingen. Op
het moment van ons bezoek was
de zaal ingericht voor het overleg
van de Elfstedencommissie en
de ijsmeesters die avond. In deze
Oldehovezaal staat alles in het
teken van de Elfstedentocht,
zo ligt er een enorm tapijt met
daarop een hele oude landkaart
van de 11-steden route en aan de
wand hangen allerlei afbeeldingen
van vroegere Elfstedentochten.

Op de scheidingswand in
deze Oldehovezaal is een
muurschildering van het gouden
bal evenement in de Prinsentuin
te zien. Ieder jaar werd hier de
100 meter sprint verreden. Omdat
het natuurijs ons de laatste jaren
wel eens in de steek laat, wordt
in de Elfstedenhal de 100 meter
sprint nu ieder jaar in maart
onder de naam, de zilveren
bal verreden. Hier doen veel
wereldtoppers aan mee.
Achter deze zaal is nog de
iiskeamer. Dit is officieel de

jurykamer maar daarvoor wordt
ie bijna nooit gebruikt, het
heeft nu de functie als vergader
en opleidingskamer. In deze
iiskeamer vinden we een ‘wall
of fame’. Op de wand hebben
diverse bekende schaatsers hun
naam en handtekening gezet, we
zagen Jorrit Bergsma, Yvonne van
Gennep, Rintje Ritsma en nog
veel meer bekenden staan.
In het gangetje van de Oldehove
zaal naar de iiskeamer hangt
een groot aantal antieke
schaatsen aan de wand. Deze
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schaatsenverzameling is aan de
ijshal geschonken. Zo heeft de
verzameling van de intussen
overleden verzamelaar een
eervolle plaats gekregen.
In het restaurant hangt ook
nog een deel van deze grote
verzameling. Hier is overigens
ook een kleine verzameling
attributen te zien afkomstig
uit het schaatsmuseum van
Hindelopen. De enorme Friese
doorloper boven de bar, een
echte blikvanger, komt hier ook
vandaan.
Organisatie
Er is bewust gekozen voor de
naam Elfstedenhal omdat dit
marketingtechnisch een sterke
merknaam is. De hele hal ademt
het thema 11-stedentocht uit.
Mocht de tocht er weer komen
dan is de ijshal het start- en
eindpunt van deze geweldige
tocht. Momenteel wordt
gewerkt aan het draaiboek. De

Elfstedenhal heeft alles in eigen
beheer, de planning, organisatie,
winkel, horeca en lessen. In de
wintermaanden werken er zo’n
100 mensen en in de zomer
zijn dit slechts 15 á 20. Er zijn 7
technisch medewerkers welke
verantwoordelijk zijn voor de
machines en de ijskwaliteit. Zij
werken in ploegendienst en
hebben in de wintermaanden
eens in de drie weken een vrij
weekend. In de winkel worden
schaatsen verkocht, verhuurd
en geslepen. Daarnaast kun
je er terecht voor kleding en
aanverwante zaken. In het
gezellige restaurant kun je voor
een kopje koffie tot een volledige
maaltijd terecht. Er is een vaste
kok in dienst.
Bezoekers
Per jaar komen er zo’n 200.000
mensen schaatsen. En er
zijn ongeveer 6000 kinderen
die komen schoolschaatsen.
In de kerstvakantie ligt het
bezoekersaantal tussen de 2000
tot 2500 mensen per dag. Dan
is het enorm druk. Vorig jaar
organiseerde de Elfstedenhal

in diezelfde periode ook
een kerstproductie over de
Elfstedentocht van de toekomst,
met toneel en kunstschaatsers.
Er zat tijdens de kerst zo’n 1500
man op de tribune terwijl er ook
gewoon geschaatst werd. Dit
was erg sfeervol maar ook erg
druk. Een leermoment, zoiets
zal niet weer in de kerstvakantie
worden georganiseerd. Naast
de recreatieve bezoekers zijn
er zo’n 6 a 7 langebaanclubs,
de curlingvereniging, de
shorttrackclub, de ijshockeyclub,
kunstrijders en priksleeërs actief.
Op de laatste dag dat de hal vorig
jaar open was, werd het NK
Arrenslee rijden georganiseerd,
dit was een groot succes en
voor herhaling vatbaar. Dit kan
natuurlijk alleen op de laatste
openingsdag omdat het ijs
hierdoor ernstig vervuild en
beschadigd raakt.
Het ijs en onderhoud
Na de zomerstop wordt er een
klein laagje ijs gekweekt van
enkele millimeters door water op
de betonvloer gevuld met CO2
buizen te laten lopen. Wanneer
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dit laagje hard genoeg is wordt
er een laag witkalk aangebracht
op het ijs en daarop worden de
lijnen met een soort vliegenpapier
aangebracht. Daarna wordt deze
weer afgedekt door een laag ijs.
Dit geheel opnieuw prepareren
van de banen wordt eens per
jaar gedaan. Grote machines
met daarin een mengsel van
ammonia en CO2 welke middels
condensors de koude lucht
door het buizenstelsel onder
de ijsbaan verspreiden zorgen
ervoor dat het ijs koud blijft.
In de hal zelf is een constante
temperatuur van 12 graden.
Naast de temperatuur houden
de technische medewerkers,
welke haast natuurkundigen
zijn, ook de luchtvochtigheid
nauwlettend in de gaten. Vorig
jaar was het buiten 30 graden
maar binnen kon, zonder al
teveel energieverbruik, het ijs
koud en kwalitatief goed worden
gehouden. De hal is goed
geïsoleerd, dus ondanks de inval
van de zon door de vele ramen
in de hal, heeft dit nauwelijks
invloed op het ijs. Wanneer er
flink geschaatst wordt moet de

Pagina 13

banen worden onderhouden. Met
behulp van de twee zamboni’s en
een WM’er worden de banen een
beetje afhankelijk van de drukte,
ieder uur gedweild. Tijdens zo’n
dweilbeurt wordt er een klein
laagje van het ijs afgeschraapt,
vervolgens wordt er twee keer een
laagje warmwater van zo’n 40 à
50 graden aangebracht. Hierna
is de baan weer mooi glad. Deze
machines verbruiken per dag
zo’n 40.000 liter water. De laagjes
water die worden aangebracht
zijn schoonwater. Het vuilwater
dat er tijdens het schrapen van
de baan afkomt wordt gefilterd
en grotendeels hergebruikt om
bijvoorbeeld de toiletten in de
Elfstedenhal mee door te spoelen.
Naast het hergebruik van het
vuilwater is de Elfstedenhal
energieneutraal door het gebruik
van zonne-energie, het dak ligt
vol zonnepanelen en er wordt
gebruik gemaakt van energie uit
bioafval van de Schenkenschans.
Aan het einde van het
schaatsseizoen gaan de
koelmachines uit en is het ijs in
ongeveer een week gesmolten.

De kalkverf zorgt ervoor dat
de baan bedekt is met een laag
wittige drab. De kleine ploeg die
in de zomer doorwerkt maakt
alles schoon op en rondom de
baan. Hier hebben zij zo’n twee
maanden voor nodig.
Redactie Maggezien
Sanne, Werner, Sonja en Ymie
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Open Raerder
Biljart
Kampioenschap
2018
In het tweede weekend van
januari was het dan eindelijk
weer zover om het jaarlijks
terugkerende Open Raerder
Biljart Kampioenschap (ORB) te
organiseren, dit jaar alweer voor
de 8e keer. Er werd gespeeld van
donderdag 11 t/m zondag 14
januari 2018.
Qua deelname was het dit jaar
iets minder, maar dat mocht
de voorpret en de organisatie
niet bederven. In de A Klasse
speelden er 5 deelnemers mee, in
de B Klasse 6 deelnemers, in de
C Klasse ook 6 deelnemers, in de
D klasse 5 deelnemers en in de E
Klasse 15 deelnemers. Totaal 37
deelnemers (ons hoogste aantal
ooit was 53 deelnemers).
Door het verminderde aantal
deelnemers konden we de A
klasse tot en met de D klasse een
competitie laten draaien, hetgeen
bij menigeen in de smaak viel,
want je zal en kan nooit 2 of 3
dagen top spelen, wat ook terug te
zien was in de stand na een dag
spelen. De E klasse daarentegen
had op vrijdag 12 januari 15
deelnemers, die werden verdeeld
in 3 poules van 5 spelers elk. De
nummers 1 en 2 op het einde van
de avond/begin nacht plaatsten
zich voor de finales die altijd
op de zondag van het weekend
worden gespeeld.
Dit jaar werden er heerlijke hapjes
en tussendoortjes verzorgd door
Wietse, waar wij als organisatie
van het ORB enorm trots op
mogen zijn. De deelnemers waren
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verrast door de verrukkelijke
smaken van de verschillende
hapjes, iets wat natuurlijk voor
herhaling vatbaar is.

Nu rest ons alleen nog de
uitslagen van dit ontzettend
mooie geweldig ORB weekend,
dezen zijn als volgt:

Ook werden wij als organisatie
wederom verrast dat er een extra
prijs werd aangeboden door Glas
‘80 BV, voor de minst gespeelde
partij tijdens het toernooi ten
opzichte van hun gemiddelde.

A Klasse:
1. Anne Jan Anema, Reduzum
2. Eric Jan Huizinga, Akkrum
3. Bouke Hofstra, Poppenwier
4. Hendrik Nicolai, Raerd
5. Iede Sijszeling, Raerd
				
B Klasse:
1. Tiete Franke, Sneek
2. Ids Veldhuis, Irnsum
3. Lieuwe Monsma, Raerd
4. Otto Doorenbos, Raerd
5. Jelle Franke, Akkrum
6. Tjeerd Veenstra, Raerd

Onze hoofdsponsor Multimate
uit Grou had wederom een aantal
mooie prijzen beschikbaar gesteld
voor de verloting, om hiermee de
inleggelden laag te houden en de
kosten van het organiseren van
het ORB te kunnen dragen.
Dit jaar had de organisatie
zich ook bezig gehouden met
de invulling van de vrijwillige
bardiensten voor het Dorpshuis
“De Trijesprong“. Door de
overlappende diensten van de
vrijwilligers stonden ze er bijna
nooit iemand alleen achter de
bar, hierover kregen wij prachtige
complimenten.
Speciale dank gaat uit naar:
• Alle vrijwilligers: bedankt voor
jullie inzet en tot volgens jaar!
• Multimate Grou
• Glas ‘80 BV Raerd
• Wietse van Vliet

C Klasse:
1. Taede Huizenga, Akkrum
2. Piet Boersma, Easterwierum
3. Jildert Venema, Raerd
4. Klaas Fransbergen, Raerd
5. Jurjen de Boer, Raerd
6. Piet de Hoop, Raerd
D Klasse:
1. Rudmer Rodenhuis, Reduzum
2. Arnold v/d Zee, Raerd
3. Jan Pieter Sikkema, Raerd
4. Johannes Frankena, Raerd
5. Wytske Bleeker, Nes
6. Piet de Hoop, Raerd

E Klasse:
1. Remco Jorritsma, Raerd
2. Titia Tilma, Reduzum
3. Herman Boersma, Easterwierum
4. Ane Knevelman, Itens
5. Grietsje Hasz, Raerd
6. Trudy Rodenburg, Reduzum
De prijs voor de minst goed
gespeelde partij tijdens het ORB
2018 ging naar Trudy Rodenburg
met 1 carambole in 25 beurten.
Alle deelnemers tijdens dit
prachtige toernooi: bedankt!
Zonder jullie kunnen wij dit
niet tot een succes brengen. Tot
volgend jaar, op naar ORB 2019!
Tjeerd, Ids en Wietse
ORB Raerd
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Bootsma
Bouwbedrijf B.V.
Easterwierrum
Voor al uw: -

Agrarische bouw
Verbouwingen
Restauratie
Woningbouw

- Onderhoud
- Bouwkundig advies
- Tekenwerk
- Utiliteitsbouw

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

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

persoonlijk
& lokaal

Taxatie
Team

inclusief BTW, verschotten en bijkomende kosten

dus geen nare verrassingen achteraf

Slotsdijk 4a, 9012 DT Raerd
Telefoon 06 -12663105
www . taxatieenadvies . nl
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NIJBOU
FERBOU
ADVYS
Hylke Riemersma
Til: 602114

Blommen en
oar praet
Wachtgeld!
Wachten op het voorjaar, zomer,
herfst en winter heeft iedereen
vrede mee. Maar wachten is, op
z’n zachts uitgedrukt, vervelend.
Het begint al in je jeugd, wachten
tot je zestiende jaar (bromfiets),
achttiende jaar (rijbewijs).
Wachten op je eerste liefdesles,
dat was met Ellen, een meisje dat
woonde bij ons in de straat. Zij
was ouder met enige ervaring
(mijn eerste keer). “Hans waar
wacht je nog op”, wat verwacht
je van me Ellen? Geen details,
daar zit u ook niet op te wachten.
Overkomt wel meer jonge
jongens las ik in de Viva bij mijn
kapster….moest even wachten.
Alles heeft zijn tijd, maar wachten
is verloren tijd. Wachten op de
trein, wachten op de bus, wachten
in de supermarkt, wachten op
het vliegveld… Weet u wat ook
vervelend is… wachten op iets
dat niet komt. Mooie zomerdag
voorspeld, hele dag regen. Maar ja
dat is de weersverwachting.

■ grondwerk
■ bestrating
■ complete tuinaanleg
■ Zweedse (tuin)huisjes,
speeltoestellen &
tuinschermen

■ tuinadvies en ontwerp
■ levering modder, zand
& erfverharding

■ Tulikivi

speksteenkachels

Ik zit tegenwoordig bij een club
die bejaarden wordt genoemd
en die club is niet klein. Elke
dag nieuwe leden. Als u denkt
dat alleen ambtenaren een
wachtgeldregeling kennen, hebt
u het mis. Onze club kent die
regeling ook. Wij doen de hele
dag 3 keer niks en krijgen elke
maand ons geld en kijken daar vol
verwachting naar uit en… het is
stipt op tijd.
Hans Stouthart
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11-steden
zwemtocht
Opbrengst voor KWF
Kankerbestrijding
Hoi allemaal,
Misschien hebben sommigen
van jullie er al van gehoord en
anderen nog helemaal niet.
In 2018 gaat Maarten van der
Weijden de 11-stedentocht
zwemmen, dit is van 18 t/m 21
augustus 2018. Het doel van dit
evenement is zoveel mogelijk
geld in te zamelen voor KWF
Kankerbestrijding.
Er is de gelegenheid om in elke
stad van de 11–stedentocht mee te
zwemmen met Maarten. Je kunt
kiezen voor 500 m of 2 km.
Ik heb me opgegeven hiervoor.
Ik zwem al een paar jaar bij
zwemclub Neptunia ’24. Ik ga in
Sneek 2 km mee zwemmen met
Maarten. Dit is op zaterdag 18
augustus 2018 tussen 17.30 en
19.30 (tijd kan iets afwijken).
Als je mee wilt doen aan dit
evenement betekent dit ook dat je
hiervoor sponsoren moet zoeken,
want het uiteindelijke doel is om
zoveel mogelijk geld in te zamelen
voor de strijd tegen kanker.
Mijn motivatie om mee te doen:
ik vind kanker heel erg, omdat
er veel mensen aan dood gaan.
De beste vriend van mijn ouders
is er ook aan overleden in maart
2016, hij was nog maar 41 jaar.
Door mee te zwemmen en geld in
te zamelen hoop ik dat er minder
mensen aan dood gaan.

Wil(t) je/u mij, maar nog
veel belangrijker KWF
Kankerbestrijding steunen en een
donatie doen… ?? Kijk dan op:
maartenvanderweijdenfoundation.nl
Klik dan op 11-steden en
vervolgens selecteer je in de
tekst die in beeld komt de link:
www.11stedenzwemtocht.nl.
Dan kun je bovenaan de pagina
”deelnemers” selecteren en Tiede
Jelle Hellinga zoeken. Hier kun je
een donatie doen en eventueel een
berichtje achterlaten.

Lukt het niet of heb je andere
vragen, dan kan je altijd even
bellen: 0566–602549 of 06–
23638307. Ik hoop dat ik zoveel
mogelijk geld ophaal voor het
goede doel, want iedereen kent
wel iemand die aan deze klote
ziekte lijdt, heeft geleden of er aan
is overleden....
Alvast heel erg BEDANKT aan
iedereen voor de donatie !!!
Groetjes, Tiede Jelle Hellinga
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Tryntsje Schaap
It Fintsje 16

9012 CR Raerd

Steekje Los?

Laat het naaien.

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

Voor kledingreparaties en het opmaat maken van kleding

Artikel naar
aanleiding van
kappen van bomen
Súdwest Fryslân
Als zovelen zal het u regelmatig
zijn overkomen dat, na een lange
dag voor de baas in een toverdoos
starend of andere werkzaamheden
te hebben verricht, Raerd
binnenkomend vanaf de
Snitserdyk, er een weldadige
rust over u neerdaalde. U denkt:
“Nogal wiedes, eindelijk thuis,
moeder de vrouw, de gestampte
pot, tv, boer zoekt vrouw, chips,
biertje en dan gezellig tussen de
vette lappen”.
Maar vreemd genoeg is dat maar
een miniem iets. Het zijn vooral
de bomen en hun weldadig
lommer dat u hier begroet en
die het gemoed waarlijk tot
rust brengt. Heden ten dage is
de boom helaas verworden tot
een uiterst lastig voorwerp. Het
neemt uw zon weg, vernielt uw
straatoppervlak met zijn wortels,
en als grootste ergernis zijn er al
die bladeren op uw oprit.
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Ja, de boom is een aso, net als
steuntrekkers en nu ook al de
ouden van dagen. Het kost
alleen maar bakken vol geld en is
economisch niet verantwoord.
Men verzon rap bomendokters,
kruizenververs en bomenkappers.
En ja hoor, wat bleek: net als bij
de mens barstte het plots van de
zieke bomen. Slechts één klein
zwammetje op een boom zo
dik als een autoband, en men
is er als de kippen bij om die
lastpost te verwijderen. Stel, u
heeft een wrat (zwam) op uw gat.
Dat is een ziekte, dus hup weg
ermee! Het laatste wat u ziet is
een glimlachende, beeldschone
verpleegster met een spuitje en
voorts volgt de verbrandingsoven.
Zo, opgeruimd staat netjes!
Er was eens een jonge walnotenboom in mooi Raerd, net de
puberteit voorbij en volop
vruchtdragend. Een feest voor de
kindertjes. Maar o, wat was hij
hinderlijk. Al die vieze bladeren
in de opgang naar de praktijk van
Heer Dokter, en je zal maar een
noot op je test krijgen. Dat kin net,
weg er mee! En nu weer een paar
jonge bomen, tot kap genomineerd
langs de Âldfeartswei.
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Eens, toen mijn knibbels nog in
goeden doen waren, had ik het
voorrecht om onze dorpshovenier
te mogen helpen ergens een tuin
aan te leggen. Het zonnetje scheen
en plots zag ik boven de daken
een prachtige boom staan stralen.
”Kijk nou eens, wat mooi!”.
“Ja”, zei Hans, die zelf een groot
kenner en bomenvriend is, “dat
is een volwassen zilverspar en die
komt hier zelden voor”. Voorts
werd ik op de hoogte gebracht
van de familie van die spar. Twee
dagen daarna was de boom plots
verdwenen. Na ons werk reden
we nog even langs de plek waar de
zilverspar had gestaan. Hij groeide
in een tuin zo groot als een
hertenkamp en een wijsneus had
precies op die plek een moestuin
gepland. Dat hoorden we van een
kettingzager. Er waren met gemak
tien andere plekken aan te wijzen
die geschikt waren als moestuin.
Bedrukt reden we verder, en pas
toen we mooi Raerd binnenreden
viel er een last van mijn schouders
en drong het besef ten volle
tot mij door dat zelfs één zieke
volwassen boom jaarlijks vele
malen meer bijdraagt aan ons aller

welzijn dan alle bomendokters
en kettingzagers gedurende hun
gehele leven. Maar wij planten
ook nieuwe bomen aan, zal
men tegenwerpen. Laat me niet
lachen. Die lucifershoutjes die
nooit langer mogen worden dan
ongeveer 4 meter. Want anders
wordt het economisch gezien
onverantwoord qua onderhoud.
Gooi het intellectueel
materialistisch denkpatroon eens
overboord en laat de wijsheid
postvatten, want diep binnen
in ons kennen wij allen het
overweldigend nut van bomen.
En heeft u naast de stofzuiger nog
een straatbezem? Ik zou zeggen:
“Echte kerels, verzamelt u en veeg
onder het genot van een heerlijk
biertje uw buurtje schoon, voordat
de gemeente komt met zijn
oorverdovende herriemachines en
bomenmoordenaars.
Hoogachtend,
De K Indiaan
PS. Mocht je je afvragen wat die
hoofdletter K betekent, vraag dat
dan maar aan Ids Bouke.
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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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GYMNASTIEKVERENIGING

RAERD

Bootcamp
Inmiddels is de bootcamp gestart met een groep enthousiaste mensen. Wat is bootcamp nou eigenlijk?
Een bootcamp is een spierversterkende trainingsmethode uitgevoerd in teamverband onder professionele
begeleiding van een fitnessinstructeur. Het doel is om de kracht en uithouding te verbeteren door intense
groeptrainingen
gedurende de periode
vande
eengymnastiekvereniging
uur. Door het teamverband sporten
de deelnemers intenser dan
Voor de jaarvergadering
van
O.S.O.
ze
zouden
zodat de
efficiëntie
van de
training wordt
verhoogd.
opindividueel
dinsdag
31 doen,
oktober
2017
in het
dorpshuis
van
Raerd om 20:30 uur.

Uitnodiging

Enthousiast?
Agenda
jaarvergadering
Kom
gerust langs
voor een les. Dinsdagavond van 20.30 tot 21.30 uur gymlokaal Raerd. Rond april gaan we naar
buiten te sporten. Kosten: losse les €8,50, strippenkaart 10x €70

1. Opening;

Voor vragen kunt u mailen naar oso@hotmail.nl. Volg O.S.O ook op Facebook via www.facebook.com/osoraerd.
Like onze2.pagina
en blijf op destukken
hoogte van/het
laatste nieuws van de gymnastiekvereniging.
Ingekomen
mededelingen;
Bestuur O.S.O
te Raerd
3. Notulen

jaarvergadering 27 september 2016;

4. Jaarverslag;
Koffie / thee
5. Financieel;
 Financieel jaarverslag.
 Verslag kascommissie.
 Benoeming kascommissie 2017-2018
 Begroting 2017-2018
6. Bestuurssamenstelling na jaarvergadering;
 Aftredend en niet herkiesbaar:
Wijnand Verhoef (voorzitter) en Adri Okkema (algemeen lid)
 Kandidaten nieuw bestuur:
Nog geen nieuwe kandidaten
7. Personeel en activiteiten aanbod;
 gymnastieklokaal
 Gymnastiek: Juf Jettie
 Streetdance, Kidsdance en Dancefit: Juf Soraja
8. Rondvraag / WVTTK;
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Ambachtsbakker Sybesma
*
*

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

*
*
*
*
*

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

Kids First Peuterspeelzaal in Raerd

Komst
te boartsjen?
boartsjen?
Komst
Kom je spelen?
Peuterspeelzaal Peuterpret voor kinderen van 2-4 jaar op maandagen 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

Dorpshuisberichten
Bestuur en beheer
Het huidige bestuur is inmiddels
ruim anderhalf jaar actief. Voor
de continuïteit vinden wij het
hebben van een rooster van
aftreden belangrijk en gaan
wij stapsgewijs bestuursleden
werven zodat het terugtreden
van bestuursleden adequaat kan
worden opgevangen. Wij zijn
daarom heel blij dat Roel Punter
ons bestuur is komen versterken.
Met zijn horeca ervaring een
welkome aanvulling binnen het
bestuur.
Ook binnen de eerste lijn
vrijwilligers rondom het
bestuur zijn er wijzigingen
c.q. ontwikkelingen. Julia
Haringsma heeft bijna twee jaar
alle bestellingen, zowel voor
de kantine als het Doarpshûs,
voor haar rekening genomen.
Ze heeft aangegeven het wat
rustiger aan te willen doen.
Wij danken daarom Julia voor
haar geweldige inzet op deze
omvangrijke taak. De omvang
blijkt mede uit het feit dat Julia
haar werkzaamheden maar liefst
door drie mannen overgenomen
gaan worden. Ruerd Yde Veldhuis
neemt de bestellingen van de
kantine voor zijn rekening
terwijl Wietse de Haan en Jildert
Venema het voorraadbeheer en de
bestellingen voor het Doarpshûs
gaan invullen. Wij wensen de
heren veel succes, het blijft een
uitdaging om de behoeften en
(soms onverwachte) wensen van
de klanten goed in te schatten.
Een andere belangrijke taak in
het dagelijkse reilen en zeilen is
het agendabeheer. Vrijwel alles
gaat via de mail en dit wordt nu
beheerd door Aaltsje ter Schegget.
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Zij is degene die kijkt of de
reservering past en zo nodig zorgt
voor de bevestigingen en offertes.
Zij heeft deze taak overgenomen
van Margreet, die nu meer tijd
heeft voor andere bestuurstaken.
Ook Aaltsje, ze is reeds begonnen,
wensen wij veel succes en het is
geweldig dat dit zo mooi wordt
opgepakt.
Onderhoud
Het afgelopen jaar hebben wij
het groot onderhoud in kaart
gebracht en onderzocht welke
subsidiemogelijkheden er zijn.
Vanuit deze regelingen is geld
beschikbaar, je moet alleen wel
aan de regeltjes voldoen. Wij
houden hier vast rekening mee.
In 2019 komt er nieuw budget
beschikbaar vanuit de gemeente,
ook de provincie doet mee. Het
is zaak om voor deze aanvraag
zoveel mogelijk posten te
bundelen teneinde het maximaal
mogelijke bedrag te ontvangen.
We bekijken in de loop van 2018
wat de route is om te komen tot
de hoogste bijdrage. Binnenkort
starten we wel met het uitvoeren
van klein onderhoud in het
Doarpshûs, het gaat hierbij onder
andere om het vervangen van een
aantal tegels. Daarnaast hebben
wij de ambitie om de kozijnen
in de kantine te vervangen door
kunststof. De offertes zijn binnen
en er loopt een subsidie verzoek.
Zodra hier duidelijkheid over is
willen wij dit zo snel mogelijk aan
laten pakken.
Gymzaal
Zoals wellicht bekend is de
‘stuurgroep leefbaarheid’ druk
bezig om het gymnastieklokaal
tegen goede voorwaarden
(met voldoende financiële
compensatie) over te nemen
van de gemeente zodanig dat
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een gezonde exploitatie voor de
komende 20 jaar mogelijk is.
Afgelopen jaar hebben wij, op
verzoek van de stuurgroep, de
mogelijkheden besproken om het
gymnastieklokaal na overname
en renovatie onder te brengen
in de Stichting Doarpshûs. Het
bestuur heeft hiermee ingestemd
op voorwaarde dat wij een
pand in ons bezit krijgen dat in
goede staat verkeerd en dat dit is
gebaseerd op een verantwoorde
exploitatie voor de komende
jaren. Onze primaire taak is het
exploiteren van de kantine en het
Doarpshûs en ervoor te zorgen
dat deze panden in goede staat
blijven. Wij willen hierbij graag
het gymnastieklokaal betrekken,
maar enkel en alleen als dit pand
in goede conditie is gebracht en
‘gezond’ kan worden verkregen.
Op dit moment zijn er weinig
ontwikkelingen als gevolg van de
gemeenteraadsverkiezingen.
Stichting Sportbelangen
Sinds de oprichting is de Stichting
Sportbelangen eigenaar van de
kantine (Jongemakrite). Feitelijk
is dat ook de enige taak van
deze stichting omdat exploitatie,
onderhoud en beheer vanuit de
Stichting Doarpshûs zijn geregeld.
Afgelopen najaar is er overleg
geweest met de verenigingen, de

oorspronkelijke oprichters, om te
bespreken wat de meest gewenste
voortzetting is. Uitkomst was dat,
tegen een aantal voorwaarden,
opheffing van de Stichting
Sportbelangen het meest
werkbaar is en de kantine ook
qua eigendom onder te brengen
bij de Stichting Doarpshûs.
Aan deze voorwaarden is
inmiddels voldaan en deze zijn
akkoord bevonden door de
verenigingen. In de loop van 2018
zal de Stichting Sportbelangen
ophouden te bestaan. Na overleg
met de notaris is besloten dat
beide stichtingen gaan fuseren, dit
is de meeste praktische oplossing.
Jaarvergadering
De jaarvergadering van de
Stichting Doarpshûs is gepland
op maandag 9 april 2018. In een
volgende krant zullen wij de
agenda plaatsen.
Bestuur Stichting Doarpshûs Raerd
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Elke zaterdagochtend tussen
10:00 en 12:00 verkoop van
vlees van eigen koeien.
Boer Brunia is een biologisch bedrijf.
Onze koeien lopen van het vroege
voorjaar tot de late herfst in kruidenrijke
weiden, wat het vlees erg gezond en
lekker maakt.
Flansum 3 te Raerd
www.boerbrunia.nl
0653925979
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Vandaag
bellen.

Morgen een
hypotheekgesprek.

Vandaag bellen. Morgen een hypotheekgesprek.
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.

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

PRAET FAN RAERD
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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

PRAET FAN RAERD
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SMASHING NEWS

Tennisles/Tennis Clinic voor (startende) tennissers
Voor potentiële- en beginnende tennisspelers is het handig om in een paar sessies de
basisvaardigheden van tennis te leren. En dat is het komend seizoen mogelijk bij
Tennisclub Raerd.

Basisopzet
Gedurende de maand april wordt een viertal sessies van ca 60 minuten georganiseerd op
ofwel de maandagavond, ofwel de woensdagavond.* Vanaf 6 deelnemers wordt gekozen
voor TENNISLES, gegeven door een professionele KNLTB trainer. Mochten er minder
aanmeldingen zijn, heeft TC Raerd een ervaren lid van de tennisvereniging bereid
gevonden om op vrijwillige basis een TENNISCLINIC te geven, dit bij minimaal drie
deelnemers.

Kosten
De kosten voor het inhuren van een KNLTB trainer bedragen ca. € 60,00 per uur (incl.
reiskosten en BTW) Bij het minimale aantal van 6 deelnemers betekent dit €10,00 per
persoon per les. Voor niet-leden geldt een supplement van € 2,50 per les, het introducétarief voor gebruik van de banen. Voor de Tennis Clinic is een vast bedrag van € 7,50
per persoon vastgesteld, waarbij de opbrengst volledig ten gunste van de tennisvereniging komt. Tijdens de Clinic wordt, indien nodig, gezorgd voor tennisrackets en
ballen. Gemakkelijke kleding en sportschoenen wordt geadviseerd. Na de tennisles en
Clinic staat het een ieder vrij om al dan niet lid te worden van onze vereniging en kunnen
eventueel vervolglessen worden ingepland. Het lidmaatschap voor een seniorlid
bedraagt € 67,50 + eenmalig € 12,50 inschrijfkosten en voor jeugdleden tot 17 jaar geldt
een tarief van € 30,00.

Aanmelden
Aanmelden voor deze kennismakingssessies kan tot 1 maart 2018. Stuur een e-mail
naar: tennisclubraerd@gmail.com met contactgegevens. Voor meer informatie raadpleeg
de website www.tennisclubraerd.nl. Hier is ook het aanmeldformulier voor nieuwe leden
te vinden.
* De exacte avond, evenals het tijdstip, wordt bepaald op basis van opgave en beschikbaarheid van een
KNLBT trainer c.q. TC Raerd-lid.
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Koken met ...
Sonja van der Veen

Ken jij de slow cooker al?
Om lekkere gerechten te kunnen
maken zijn er verschillende
apparaten op de markt, naast
natuurlijk de gewone pan.
Sinds drie jaar ben ik de trotse
bezitter van een slow cooker (ik
heb er tegenwoordig zelfs 2),
de elektrische variant van het
ouderwetse petroleumstelletje
die je wellicht kent van vroeger.
Ideaal voor stoofpotjes, zoals
hachée, en andere gerechten die
langzaam een groot aantal uren
moeten garen. Een slow cooker
is in vele varianten en merken
te verkrijgen, zelf heb ik een
Crockpot (is één van de merken)
van 2,4 liter en een van 5,7 liter.
Hoe werkt een slow cooker?
De slow cooker is dus een
elektrisch apparaat dat bestaat
uit 2 delen. Een aardewerken
of aluminium binnenschaal
en een metalen buitenpan met
verwarmingselement waarin de
schaal past. Iedere slow cooker
heeft een thermostaat waardoor
de temperatuur constant kan
worden gehouden. Erbij blijven
is niet nodig want aanbranden
of overkoken is niet mogelijk.
Afhankelijk van het merk heeft de
slow cooker meerdere standen.
De LOW stand verwarmt op
70-80 C en de HIGH op 80-90
C. Sommige slow cookers zijn
uitgerust met een warmhoudstand
om het gerecht op temperatuur te
houden tot het wordt opgediend.
Er zijn verschillende maten, van
1,5 liter tot en met 8 liter inhoud.
Veel slow cookers hebben een

timer zodat de pan op het juiste
moment automatisch wordt
gestart en/of wordt uitgeschakeld
naar warmhoudstand. De
gerechten worden langzaam
opgewarmd en gegaard, dus de
slow cooker staat meestal tussen
de 3 en de 10 uren aan. Door het
lage wattage is het stroomverbruik
laag t.o.v. bijvoorbeeld het maken
van een stoofgerecht in de oven of
op het gas.
Waarom koken met een slow
cooker?
Ik vind de slow cooker makkelijk
en handig. Ik doe ‘s ochtends alle
ingrediënten in mijn slow cooker,
ik zet hem aan en kan ‘s avonds
zo aan tafel. Ik hoef er niet naar
om te kijken, niet te roeren en
hoef niet thuis te blijven terwijl de
slow cooker kookt. Daarnaast is
het een gezonde manier van eten
bereiden. Doordat de gerechten
langzaam garen, worden de
vitamines niet kapot gekookt
en de smaken blijven goed
behouden. Ook al staat de slow
cooker soms 8 uren aan! Ook
gebruik ik geen vet, behalve het
vet uit het vlees, om de gerechten
te bereiden. Vaak maak ik een
extra grote hoeveelheid zodat ik
de helft in de vriezer kan doen.
Ideaal!
Wat voor gerechten kun je
maken?
Ik haal mijn inspiratie
uit een aantal slow cook
Facebookgroepen, uit speciale
kookboeken en van Instagram.
Inmiddels heb ik geleerd dat je
de slow cooker voor heel veel
gerechten kunt gebruiken, al doe
ik dat zelf niet omdat ik niet alles
even ‘geslaagd’ vind. Soms maak
ik liever het gerecht in mijn oven
of op het fornuis in de pan.

Ik maak vooral soepen,
stoofpotjes, pastasauzen, curry’s,
kip, rollade, gehaktbrood en ook
mijn granola. Maar je kunt er
ook prima brownies of brood in
maken en zelfs stamppotten, dus
incl. de aardappelen. Hieronder
een paar voorbeeldgerechten met
recept.
Kalfsreepjes uit de slow cooker
Ingrediënten: 500 gr biologische
kalfsreepjes, 1 paprika, 2
grote uien, 1 grote pastinaak,
4 theelepels ras-el-hanout, 2
theelepels gerookte paprikapoeder
1 theelepel tijm, 2 theelepels
oregano, olijfolie, knoflookpasta
uit een tube, verse koriander,
blikje gemengde bonen, zout en
peper. Kalfsreepjes kruiden met
olijfolie en 2 theelepels ras-elhanout, zout en peper. Uien in
ringen, paprika in stukjes en
pastinaak in stukjes snijden. Even
kort aanbakken in een wok met
een beetje knoflook erbij. Beetje
water erbij en iets zacht laten
worden. (Het aanbraden en zacht
laten worden op het fornuis hoeft
niet persé, je kunt het ook rauw
in de slow cooker doen). Helft
van het groentemengsel uit wok
op de bodem van de slow cooker,
hierop de kalfsreepjes leggen.
Vervolgens andere helft van
de groenten op de kalfsreepjes
uitspreiden en zout, peper, 2
theelepels paprikapoeder en rasen-hanout er op. Beetje knoflook
naar smaak erbij. 5 uur op low.
Na 3 uur blikje bonen (uitgelekt
en afgespoeld) erbij doen en alles
door elkaar roeren. Opdienen met
verse koriander en couscous. Eet
smakelijk!
Granola uit de slow cooker
Easy, peasy gezonde cruesli,
makkelijk en lekker. Ik mix 4
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Kalfsreepjes uit de slow cooker
soorten vlokken (rogge, haver,
tarwe en spelt), gebroken lijnzaad,
zonnebloempitten, chiazaad
en pompoenpitten samen met
noten (bijvoorbeeld ongebrande
walnoot en cashewnoten) en
kokosvlokken. Ik verwarm in
een steelpannetje een bodempje
water en een flinke eetlepel
imkerhoning. Dit mix ik goed
door bovenstaande mix. Daarna
voeg ik twee eetlepels kaneel
toe en een flinke theelepel
peperkoekkruiden. In mijn
slowcooker doe ik een vel
dubbelgevouwen bakpapier en
giet de mix er in. Goed verdelen.
Twee uur op high met elk half uur
even omscheppen. Let op, doe wel
een schone theedoek onder de
deksel om het condensvocht op te
vangen, anders wordt de granola
te nat. Na twee uur op high haal
je de granola op het bakpapier
voorzichtig uit de pot en spreid je
het papier op een bakblik. Naar
smaak evt. extra kaneel erover
strooien. Goed laten afkoelen. Ik
bewaar mijn granola in schone,
glazen potten die je goed kunt
afsluiten.

Granola uit de slow cooker

Raerders
Op 28 december 2017 is

Gian Joe Mungur
geboren, zoon van Marieke de
Wolff en Heman Mungur, broertje
van Indra en Sarai. Joe is vernoemd
naar de vader van Heman (Gian)
en Heman’s oudste broer (Joe).
Erg blij zijn wij met de geboorte
van onze dochter en zusje

Lola
Geboren 8 januari 2018
Jelle, Marigje, Boet, Ilva en Liv
Smitshoeke 6
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Beste dorpsbewoners van de Lege Geaën,
In de vorige dorpskrant hebben wij “Diaconie de Lege Geaën”
een oproep geplaatst voor het verzamelen van kerstpakketten
voor de voedselbank. De kerstpakketten konden tot 30
december 2017 ingeleverd worden op 3 adressen in de Lege
Geaën. Dinsdag 2 januari 2018 zijn Etta en Hendrika H. naar
Sytsma Antiek gereden om de kerstpakketten in te leveren.
Hier werden wij hartelijk ontvangen. Ze waren heel blij met
de kerstpakketten. Sytsma Antiek zorgt er weer voor dat deze
pakketten bij de voedselbank terecht komen waar ze verdeeld
worden in verschillende pakketjes. Via deze weg willen wij
iedereen bedanken die op onze oproep heeft gereageerd.
Hopelijk kunnen wij met de volgende kerst weer op u rekenen
en komen er misschien nog meer enthousiaste mensen hun
kerstpakketten brengen.
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