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Een nieuwe Start 
in het Raerder 
Bosk
Het is half februari en het vriest 
een beetje, heerlijk weer! De lucht 
ziet blauw en de zon schijnt en….
dan ontwaakt de natuur. 

Dus hup, de wandelschoenen aan 
en op pad….

Op de landwegen rondom Raerd 
is het heerlijk wandelen, er is nu 
zoveel te zien…. De smienten zijn 
nog volop aanwezig, de ganzen 
vliegen luidruchtig over van hun 
rust- naar de voederplekken, 
troepen kramsvogels zijn op zoek 
naar voedsel, de mussen, mezen 
en ook de heggemussen laten zich 
weer horen en zien , echte lente 
boodschappers, daar wordt een 
mens vrolijk van! 

In het Raerder Bosk, of ook wel 
Park Jongemastate, is het 
behoorlijk druk op zo’n dag als 
deze. Wandelaars komen een 
kijkje nemen naar de pracht van 
de vele sneeuwklokjes, die nu 
uitbundig staan te bloeien. In 
de morgen, als het bos nog wit 
berijpt is, zijn de kelkjes nog 
gesloten, maar zodra de zon hen 
bereikt en de temperatuur stijgt 
gaan de bloemetjes open. Het is 
en blijft toch ieder jaar weer een 
prachtig gezicht!

Hier en daar laten ook groepjes 
gele winterakonietjes zich al zien, 
maar nog niet volop in bloei. En 
voor de ware speurder, met de 
neus op de grond, is er overal al 
van alles waar te nemen. 

Het zou heel goed kunnen dat er 
in lente 2018 steeds meer belang-
stelling voor park Jongemastate 

zal zijn, want ook dit jaar worden 
de stinzenplanten in Raerd weer 
benoemd in de website:
www.stinzenflora-monitor.nl  

In Friesland staan op verschil-
lende plekken stinzenplanten 
te bloeien, alleen weet je nooit 
precies waar en wanneer …..daar 
is nu die website voor. Maart en 
april zijn hoogtij maanden, dus… 
stinzenplant liefhebbers, houd die 
website goed in de gaten.

I.S.
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Zondag 11 maart 13.00 uur Playbackshow 2018 Dorpshuis

Vrijdag 16 maart 20.00 uur Jaarvergadering KV Wêz-Wis Dorpshuis

Zondag 18 maart 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Maandag 26 maart 20.00 uur Jaarvergadering Plaatselijk Belang Raerd Dorpshuis

Dinsdag 27 maart Vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Donderdag 29 maart 19.30 uur Kerkdienst (Witte donderdag) Laurentiuskerk

maandag 9 april 20.15 uur Jaarvergadering Stichting Doarpshûs Raerd Dorpshuis

Het bestuur van de Stichting Doarpshûs Raerd nodigt hierbij alle inwoners uit voor haar 
jaarvergadering, te houden op maandag 9 april 2018, aanvang 20:15 uur in Doarpshûs 
‘De Trijesprong’.

De agenda is als volgt:

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Notulen van de jaarvergadering 2017.

4. Jaarverslag van het bestuur.

5. Financieel verslag over het boekjaar 2017. 

6. Bestuur mutaties: Benoeming Roel Punter, functie: bestuurslid algemene zaken

Pauze

7. Toelichting en gedachtewisseling over inventarisatie ‘groot onderhoud’ voor 
 Doarpshûs en Kantine. 

8. Toelichting en gedachtewisseling over de beheer en vrijwilligerssituatie en 
 eventueel mogelijke uitbreidingen / verbeteringen hierop.

9. Rondvraag en sluiting.
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 15, nummer 140
Maart 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 aprilonummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 maart (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van april wordt in de 
eerste week van april 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
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

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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Betreft: Jaarvergadering KV Wêz-Wis Raerd/de lege Geaën
Datum: vrijdag 16 maart 2018
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Doarpshûs Raerd

Agenda

1. Opening/vaststellen agenda

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Verslag jaarvergadering d.d. 17 maart 2016

5. Jaaroverzicht 2017

6. Financieel verslag 2017

7. Verslag kascommissie 

8. Bestuursverkiezing:
                  Aftredend en niet herkiesbaar: Jeroen de Vries
                  Voorstel nieuwe voorzitter: Wobbe P. Kooistra

       Voorstel nieuw bestuurslid: Hannie Wiarda

Pauze

9. Sponsor(en)

10. Jaarvergadering KNKB d.d. 15 maart 2018
! Omdat de jaarvergadering van de KNKB dit jaar weer voor de jaarvergadering van de KV plaatsvindt 
willen we onze leden de gelegenheid geven om vragen die zij hebben naar aanleiding van de 
beschrijvingsbrief* van de KNKB kenbaar te maken voor 10 maart a.s. zodat het bestuur deze binnen de 
vergadering kan stellen.

11. Bespreking Nederlandse Kampioenschappen, wedstrijdagenda, competitiekaatsen en de zomertraining

12. Realisatie kaatsmuur

13. Rondvraag

14. Sluiting

* Het verslag van de jaarvergadering van 2017 en een overzicht van het vorig kaatsseizoen en de stukken voor
deze vergadering zijn te vinden op www.wez-wis.nl.

KV Wêz-Wis Raerd/de Lege Geaën - Slingerbochten 2, 9012 DZ Raerd | +31 (0)6 508 199 15  | info@wez-wis.nl  | www.wez-wis.nl
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Chirurgie boven de poolcirkel
In de zomer van 2015 trok ik
samen met mijn vrouw Lia door 
het hoge noorden van Europa. 
‘Safari boven de poolcirkel’ 
noemden we die vakantie destijds. 
We bezochten er onder meer in 
Fins Lapland een huskyfarm en 
waren daar zo van onder de in-
druk dat we besloten er in de 
winter ooit nog eens terug te 
keren. Het jaar daarop was het al 
zover. Een week lang vertoefden 
we in de vrieskou en proefden er 
allerlei Finse winteractiviteiten. 
Zo maakten we op een middag 
een heuse hondensleetocht van 
een paar uur en genoten daar zo 
enorm van dat we besloten ooit 
nog eens een paar dagen ach-
tereen een ‘huskysafari’ te gaan 
maken. 

Deze februari was het zover. Het 
zou een bizar fantastische en wer-
kelijk onvergetelijke ervaring wor-
den! Vijf dagen achtereen trokken 
we onder leiding van ervaren gids 
Piita in een groep van 8 personen 
met ieder een eigen slee met 4 of 
5 husky’s van hut naar hut onder 
barre omstandigheden. Zonder 
elektriciteit, zonder stromend 
water en ver van de bewoonde 
wereld. De eerste paar dagen was 
de temperatuur bijna 30 graden 
onder nul, wat zelfs voor Lapland 
behoorlijk extreem was. Doch het 
weer was prachtig helder, hetgeen 
de ‘fotogeniciteit’ uitermate ten 
goede kwam. Gelukkig had ik een 

prima batterij in mijn camera, 
die van m’n telefoon ‘overleed’ al 
binnen een half uur… We hakten 
gaten in een meer of rivier om 
onszelf van water te voorzien, 
stookten houtvuren om te ko-
ken en te verwarmen en wasten 
onszelf in de sauna. Ieder had de 
verantwoordelijkheid over zijn 
eigen slee met honden. Zo span-
den we de husky’s zelf in, verzorg-
den en voerden ze en hielden ze 
in toom als we onderweg waren. 
Een lange sliert van 8 sleden met 
in totaal 39 honden. De gids 
steevast voorop, zelf was ik, 
soms letterlijk, hekkensluiter. We 
hadden een leuke groep samen 
met twee Britse echtparen en 
een jonge Chinese vrouw en de 
voertaal was Engels. Enerzijds was 
het Spartaans, zonder privacy; 
anderzijds super gezellig, vriend-
schappelijk en saamhorig. Immers 
uitsluitend gelijkgestemden zullen 
zo een reis samen willen en kun-
nen maken.

Uiteraard sprak Lia en mij het 
contact met de honden het 
allermeeste aan. Wat een drive 
en spirit gaat er van die dieren 
uit! Onvermoeibaar en bijzonder 
gehard. Met gemak legden we 30 
tot 40 km per dag af. Moesten wij 
ons behelpen met zoveel mogelijk 
laagjes isolerende kleding, de 
husky’s beschikten ‘s nachts 
slechts over een strobedje in de 
sneeuw. Gewoon in de open lucht. 

Ze kregen voor de helft vers vlees, 
dat we ontdooiden met kokend 
water, en voor de andere helft 
brok. Alle hondenteams waren 
redelijk in balans, maar soms 
moest er door omstandigheden 
verwisseld worden. Piita wist 
welke combinaties vertrouwd 
waren en welke niet. Soms echter 
gebeurde er iets onverhoeds. Zo 
verloor een van onze metgezellen 
meteen na de start op een ochtend 
haar telefoon in de sneeuw. Dat 
oponthoud deed een van de teams 
zodanig ontsporen dat er kluwen 
van vechtende honden ontstond. 
Immers, opgefokt als ze zijn om 
te rennen en dan meteen weer te 
moeten stoppen en wachten is 
voor sommige individuen iets te 
veel gevraagd. Met als gevolg dat 
zomaar de vlam in de pan slaat. 
De kluwen ontwarren was al een 
opgave. Je kunt zelf namelijk 
snauwen oplopen en bovendien 
raakten de treklijnen ook nog 
eens totaal in de knoop. De twee 
grootste vechtersbazen hadden 
elkaar danig toegetakeld dat er 
een dierenarts aan te pas moest 
komen. De dichtstbijzijnde 
kliniek was 200 km verderop. 
Maar gelukkig zat er ook een 
bistedokter in het team! En dus 
kon ik mijn professie tentoon 
spreiden door de wonden te 
hechten. 
 
Ik vroeg Piita of binnen haar 
reisgezelschap wel eens ruzie 
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ontstond. Zelden, zo verklaarde 
ze. Slechts een handgemeen 
tussen een Duitse en Hollandse 
jongeman had ze ooit eens mee-
gemaakt. Over voetbal, wellicht? 
En twee Franse kenaus raakten zo 
verhit dat ze elkaar in het kamp-
vuur poogden te duwen. In onze 
groep overheerste Engelse humor 
en werden vriendschappen 
gesloten voor veel langer dan die 
ene week.

Kortom: Lia en ik hadden deze 
reis nooit willen missen en 
zullen die ervaring koesteren als 
een onvergetelijk en heel groot 
goed.
Meer lezen of foto’s zien? 

www.bistedokter.nl

 

PLAYBACKSHOW 2018 
 

Zondag 11 maart 
13.00 uur 
Entree 2,00 euro 

Podium Dorpshuis 

Kom allemaal kijken naar onze jonge talenten!! Het gaat 
wederom een geweldige middag worden met zang, dans en 

vooral heel veel plezier.  

Genieten voor jong en oud  
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DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL

Yn Memoriam
Douwe Veenstra

Op 19 april 1943 waard Douwe 
Veenstra berne yn Zutphen. 
Heit hie fan in fiskersbotter in 
wenskip makke. Se gongen nei 
it noarden ta, omt de famylje 
oarspronkelik út Fryslân kaam. 
It wie oarloch. Fjouwer jier nei 
Douwe waard suske Marijke yn 
Meppel op it wenskip berne. Nei 
hiel wat swalkjen kamen se yn 
Tersoal telâne. Se wennen mei 
trije famyljes yn in stjelpke. Heit 
wie bylzend keunstner en 
ferstjinne der wat bij as boere-
arbeider. It wie earmoed, gjin 
húsrie en hast gjin iten, soms 
waarm mar hiel faak bôle.

Se wennen bij Tersoal, Douwe 
moast in ein rinne nei skoalle. 
Hij waard faak pest, ek 
omdat syn Heit keunstner wie, 
de measte heiten wiene boere-
arbeider. Master naam him in 
kear mei te fiskjen nei de Lytse 
Wieren, dat fûn hij geweldich. 
Nei de legere skoalle gong hij 
nei it VGLO yn Snits, se wennen 
doe al yn Raerd. Nei de skoalle 
yn Snits gong hij nei De Ryks 
Rietvlechtskoalle yn 
Noardwolde. Hij kaam dêr yn de 
kost bij de famylje Hankel. Troch 
harren gong hij nei it 
folksdûnsjen en learde hij 
klassieke muzyk kennen. Ek 
moast hij ûnder tsjinst, dat fûn 
hij neat, mar makke it bêste der 
mar fan. Letter krige hij wurk yn 
Ljouwert yn in fotografysk 
laboratorium mei in 
fotowinkel. Fotografy wie syn 
wurk en waard syn hobby.
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Troch it folksdûnsjen yn Gau 
learde Douwe Lutske Bos 
kennen. Lutske kaam mei in 
jonge op de brommer oansetten. 
Douwe fûn har leuk, mar tocht 
dat se al ferkering hie. Mar de 
jonge op de brommer wie har 
broer. Hij frege oft hij har thús-
bringe mocht en sa waarden se 
dochs noch in stel. Letter binne 
se troud en kamen yn it hûs fan 
Douwe syn âlders te wenjen. 
Doe hij wurk krije koe yn Harns 
naam hij dat oan. Earst mei de 
bus nei Ljouwert en dan mei de 
trein nei Harns.

Se krigen al gau twa jonkjes, 
Hans en Bauke. Nei twa jier 
sollistearre hij nei fotografy 
Obbema yn Snits. Hij helle ek 
it eksamen foar fotografy. Wêr 
't Douwe ek gong syn kamera 
hie hij altyd bij him. Nei fiif jier 
kaam der noch in lyts famke bij. 
Anke, wat wiene se bliid mei har.

Der kaam in skou dêr gongen se 
mei op fakânsje nei de 
Brekken. Lutske makke der in 
tinte op, wat ha se dêr in wille 
fan hân. Letter mei de tinte nei 
de grotten fan Han. Op de 
camping badminton spylje, 
Douwe wie fanatyk, hij hat 
wolris in racket stikken slein. 
Der kaam nei de tinte in karavan 
dêr ha Douwe en Lutske 
tegearre noch in hiele protte mei 
op fakânsje west.

Douwe en Lutske waarden ek 
Pake en Beppe, mar leafst 7 
kear. Douwe wie dêr grutsk op, 
hie wie in leave Pake. Hij gong 
gauris mei de bern te fiskjen, dat 
wie ek in grutte hobby fan him. 
Hij wie net sa'n prater, koe him 
net sa bêst úterje, mar dat kaam 

fansels ek mei troch syn net sa 
maklike jeugd.

Syn ynteresse yn fotografy gong 
mear nei makrofotografy en 
dernei de mikrofotografy: it 
fotograferen fan insekten en 
troch selsstúdzje learde hij 
hieltyd mear oer biologie. Hij 
naam ek altyd potsjes mei wêr 
hij dan fan alles yn dwaan koe.

Mei 42 jier waard Douwe 
ôfkeurt. Bauke brocht de 
Ljouwert Krante rûn. Letter 
naam Lutske dat oer, noch letter 
diene Douwe en sij  it tegearre. 
Ek hiene se in bedriuwke oan 
hûs mei fotoroltsjes, 
ûntwikkeljen, pasfoto's en 
fotowurk.

Douwe wie bij de EHBO yn 
Raerd, mar woe dochs mear en 
waard frijwilliger bij it Reade 
Krús yn Snits. Hij helle dêrfoar 
syn ambulancepapieren. Hij 
gong mei fakânsjereizen fan it 
Reade Krús as fersoarger en 
begelieder en dat fûn hij 
prachtich. As jonge woe hij 
graach dokter wurde, spitich koe 

dat net. Mar dit wurk hat him 
grif in goed gefoel jûn.

Douwe waard siik en kaam yn 
de medyske molen fan 
ûndersiken. It like net goed en 
hij krige immunotherapy. Hij 
keas foar in twadde kuur en die 
sloech oan. Hij krige wêr hoop. 
Op 13 jannewaris krige Lutske 
in nije knibbel. Trije dagen letter 
krigen se de útslach fan Douwe 
syn ûndersiken. De klap wie 
grut, hij wie útbehannele. Hij sei 
allinne mar; ik wol nei hûs. Mei 
help fan de bern, buurtsoarch 
en nachtsoarch koe hij yn syn 
eigen hûs bliuwe. Op 17 febre-
waris 2017 is Douwe Veenstra 
ferstoarn.

Lutske hat gjin bedankjes 
ferstjoerd, nei it ferstjerren fan 
Douwe. Bij dizze wol se graach 
alle minsken betankje. Ek út 
namme fan de bern.
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Praet mar Raak
Deze keer zal Ype de Vries 
vertellen wie hij is en wat hem 
zoal bezig houdt. Barst maar los!

In welk jaar ben je geboren? 
Ik ben geboren op 26-08-1959.

Ben je verliefd, verloofd, ge-
trouwd of vrijgezel en heb je ook 
kinderen/kleinkinderen?
Ik ben getrouwd met Doutsje en 
wij hebben twee kinderen Jildou 
en Frans.

Wat doe je overdag?
Ik werk bij Metaal 2000 B.V. in 
Bolsward.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken (verenigingen, 
bestuur, vrijwillig, school)
Ik zit nu in het Plaatselijk Belang.

Wat is je favoriete muziek?
Als het maar rockt.

Waar mogen ze jou midden in 
de nacht voor wakker maken?
Een goed sterk verhaal.

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Op de brommer erop uit.

Wat vind je het lekkerste eten?
Ik lust alles. 
 
Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Volvo V70.
 
Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit?
Bij een heleboel programma’s.

Welk boek lees je op dit mo-
ment?
Astrid Holleeder 
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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 

Waar praat je graag over?
Van alles en nog wat, als ik maar 
kan lachen.

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend?
Knutselen aan de brommer.

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

Wat is jou beste eigenschap? Wat 
is de slechtste?
Ben altijd optimistisch en heb 
geen slechte eigenschap.

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd? Wat is het minst 
mooie?
Ik vind het prachtig in Raerd.

Wat mis je op dit moment in 
Raerd?
De palmbomen en het witte 
strand.

Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je 
hem/haar vragen?
Naast Wim Kok in trein wanneer 
we ons kwartje terug krijgen.

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
De muziek op de merke betalen.

Bedankt voor je openhartigheid 
en medewerking.
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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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Algemene ledenvergadering vereniging Plaatselijk Belang Raerd. 
 

 
 

Wij nodigen u graag uit om onze jaarlijkse algemene ledenvergadering te bezoeken.  
U bent van harte welkom! 
 
Wanneer: Maandag 26 maart, 20.00 uur 
Waar: Dorpshuis Raerd 
 
AGENDA 
 

1. Opening en vaststellen agenda. 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
3. Verslag  jaarvergadering 2017 
4. Jaarverslag 2017 
5. Financiën 

a. Jaarverslag 2017 
b. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie voor 2018 
c. Begroting 2018 

6. Bestuurssamenstelling 
a. aftredend John Jacobs       (niet herkiesbaar) 
b. nieuwe kandidaten 

7. Voortgang en verdere ontwikkelingen Raerd  
a. Gymzaal 
b. School  
c. Bouwplannen voormalig Sélânshûs en Aldfeartswei 
d. Toekomstige werkgroepen   

8. Rondvraag en sluiting 
 

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wij nodigen leden uit om zich aan te melden 
om de ontstane vacature(s) in het bestuur op te vullen. 
 
Ben je nog geen lid van het Plaatselijk Belang? Dan kan je nu aanmelden als lid door een 
mailtje (naam + adres) te sturen naar penningmeesterpbraerd@gmail.com 
De contributie betreft €7,- per jaar. 
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■ grondwerk 

■ bestrating 

■ complete tuinaanleg 

■ Zweedse (tuin)huisjes, 
speeltoestellen & 
tuinschermen 

■ tuinadvies en ontwerp 

■ levering modder, zand 
& erfverharding 

■ Tulikivi 
speksteenkachels

NIJBOU
FERBOU  ADVYS

Hylke Riemersma
Til: 602114

Blommen en oar 
Praet
 
De “Lucky” mol
 
Ik hou van mensen (enkele 
nagelaten) van bomen, struiken, 
planten , bloemen en… ik ben een 
dierenvriend. 

1970. Vakantie in Spanje met 
sportvrienden. Stierengevecht 
bezocht in de arena van Sevilla
(nieuwsgierigheid).  Een weerzin-
wekkend schouwspel, die avond 
moesten 4 van deze prachtige 
dieren het leven laten. Nadat er 
één stier was gedood (geen kans) 
heb ik boos en vol afschuw de 
arena verlaten.

Er zijn ook dieren waar ik niet 
zo gecharmeerd van ben, zoals 
bepaalde insecten, muizen, ratten 
en mollen. Mollen zijn onder de 
grond levende zoogdieren, ze zijn 
12-15 cm lang en wegen 
ongeveer 100 gram. Toch is zo’n 
klein dier in staat binnen een half 
uur een grondhoop van 5 á 6 kg 
op te werpen. Om dergelijk zwaar 
werk te kunnen verrichten heeft 
de mol veel voedsel nodig.

Veelal denkt men dat de mol 
allerlei schadelijke insecten 
verslindt maar dat doet hij slechts 
in noodgevallen. Zijn menu 
bestaat voornamelijk uit regen-
wormen. Regenwormen breiden 
zich uit in goede bemeste en 
verzorgde grond. 

Doordat ze gangen in de grond 
graven zijn ze uitermate nuttig 
voor de bodemstructuur. Door 
die ondergrondse gangen kan er 
gemakkelijk lucht bij de planten-
wortels komen en overtollig water 
wordt snel afgevoerd. Daar de mol 
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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 

eveneens gangen graaft, wordt hij 
ook wel als nuttig beschouwd. 

Zijn gangenstelsel is echter grof 
en door het vangen van regen-
wormen eet hij een massa van die 
nuttige diertjes op. Wie een tuin 
bezit met een gaaf gazon, weet 
welke verwoesting een mol daarin 
kan aanrichten. Moestuin aange-
legd, keurig ingezaaid en inge-
plant komt ”Momfer” op bezoek.

Ook al houden we van dieren, 
mollen moeten we vangen. Tot 
mijn verbazing las ik in deze krant 
van december jl. dat een paar 
meisjes, van ’t Raerderhiem, een 
mol met een zeer pootje hadden 
gevonden. De dierenambulance 
werd gebeld en jawel die kwam 
voorrijden. -it moat net raerder- 
Deze mol had echt geluk! Zijn we 
allemaal de weg kwijt? Of begrijp 
IK er niets van?
 
Volgende keer maar over 
“bloemetjes en viooltjes”.
 
Hans Stouthart
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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?

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

Receptenrubriek 
Mijn naam is Gerda Postma. 
Thuis ben ik vaak degene die 
kookt en dat is voor mij geen 
straf, want ik kook en bak erg 
graag. Meestal eten we een 
gerecht met vlees of kip. Vis eten 
we bijna nooit, omdat we hier 
allemaal geen liefhebber van zijn. 
Maar ik zou het graag willen leren 
eten!

Ik ben pas echt gaan koken nadat 
ik ging samenwonen met Germ. 
Toen ging ik steeds meer recepten 
en nieuwe gerechten uitproberen. 
Bakken deden we vroeger wel veel 
thuis, ik vond het vooral erg leuk 
om samen met mijn beppe Baukje 
te bakken (lees snoepen van het 
deeg… ). Ook nu bak ik de 
taarten met verjaardagen en par-
tijen nog altijd graag zelf. Favoriet 
om te maken, maar ook zeker om 
te eten, is toch wel de hazelnoot-
schuimtaart!

Ik probeer graag nieuwe recepten 
uit. We eten maar zelden 
aardappelen, als we ze eten dan 
zijn dat meestal gebakken 
aardappelen of als puree door de 
stamppot of in een ovenschotel.

Koken voor meerdere mensen 
vind ik leuk om te doen. Vooral 
met bijvoorbeeld verjaardagen, 
wanneer er veel visite is, kook ik 
graag wat lekkers voor de gasten. 
Meestal maak ik verse soep en 
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bijvoorbeeld hartige taart, mini 
pizza’s ed. Mijn recepten vind 
ik vooral via internet of ik krijg 
ze van vrienden en bekenden. 
Meestal houd ik me in eerste 
instantie redelijk aan het recept. 
Wanneer ik het vervolgens 
vaker maak, probeer ik er wel 
mijn eigen draai aan te geven, 
door het recept wat aan te passen.
Ik gebruik vooral producten uit 
de supermarkt en van bijvoor-
beeld de slager of bakker. Als het 
betaalbaar is, kies ik voor bio-
logische producten. Pakjes en 
zakjes gebruik ik sinds een paar 
jaar niet meer. Als ik een gerecht 
zelf wil maken zoek ik het recept 
via internet. Ondertussen heb 
ik al een behoorlijke voorraad 
kruiden(-mixen) verzameld.
Het recept dat ik met jullie wil 
delen is “Kip Stroganoff ”. Ook dit 
recept vond ik ooit op internet, 
nadat ik in een supermarkt mocht 
proeven van een kant en klaar 
maaltijd met deze saus. Ik vond 
het erg lekker en dacht gelijk, dat 
moet ik ook eens zelf gaan koken!

Ingrediënten:
(voor 4 personen)
- 500 gram kipfilet
- 75 gram spekjes
- 1 rode paprika, schoongemaakt 
en in blokjes gesneden
- 1 ui, gesnipperd
- 1 bakje champignons, schoon-
gemaakt en in plakjes gesneden
- 1 teentje knoflook, zeer fijn 
gesneden
- 1 blikje tomatenpuree
- 2 theelepels paprikapoeder
- 1 klein borrelglaasje wodka 
(eventueel te vervangen door 
1 bouillonblokje en een scheut 
water)
- 250 ml kookroom
- peper & zout & eventueel 
cayennepeper

Bereiding:
- snijd de kipfilet in blokjes;
- verhit een scheut olijfolie in een 
pan en bak de kip op hoog vuur, 
rondom bruin;
- neem de kip uit de pan en houd 
dit warm;
- bak in het overgebleven vet de 
spekjes knapperig en lichtbruin;
- voeg de paprika, ui, knoflook en 
champignons toe en bak dit even 
mee;
- voeg dan de tomatenpuree toe 
en bak dit ook even mee;
- blus het af met de wodka, óf met 
een flinke scheut water en voeg 
een bouillonblokje toe;
- voeg de paprikapoeder toe en 
daarna ook de kookroom;
- laat het geheel op laag vuur 
inkoken tot een dunne saus en 
breng het geheel op smaak met 
peper en zout en eventueel een 
beetje cayennepeper (pas op, dit 
kan erg pittig zijn!);
- voeg tenslotte de kipfilet toe 
aan de saus en laat het samen op 
temperatuur komen.

We eten dit thuis meestal met 
zilvervliesrijst en gestoomde 
sperziebonen. Maar het smaakt 
ook heerlijk bij gebakken 
aardappelen en een andere 
gestoomde of gekookte groente!

Eet smakelijk!

Gerda Postma
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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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GYMNASTIEKVERENIGING  RAERD

Uitnodiging 
 
Voor de jaarvergadering van de gymnastiekvereniging O.S.O.  
op dinsdag 31 oktober 2017 in het dorpshuis van Raerd om 20:30 uur. 
 
Agenda jaarvergadering 
 

1. Opening; 
 

2. Ingekomen stukken / mededelingen; 
 

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; 

 
9. Afsluiting. 

Hallo allemaal!

Mijn naam is Soraja Trinks en sinds september ben ik een docent bij O.S.O. !

Ik ben 19 jaar en ik ben net afgestuurd van de opleiding Artiest Dans. Hierdoor heb ik veel 
danservaring in (bijna) alle dansstijlen.

Ik heb 5 jaar Latin-American en Ballroom gedanst. Samen met mijn danspartner ben ik 2 keer 
Noord-Nederlands Kampioen geworden en 7e van Nederland. 

Ik geef danslessen in Wirdum, Drachten, Grou, Leeuwarden en nu dus ook bij jullie in Raerd! 
Zelf woon ik in Leeuwarden.

Daarnaast werk ik ook nog in de Entertainment. Ik hou ervan om in de spotlight te staan. Ik 
geef ook les in het circus maar soms treed ik ook op als artiest. Ik ben maar 1 meter 50 maar 

heeeeeel soms ben ik 3 meter...  

Ik heb super veel zin in mijn 1e seizoen bij O.S.O.! Wie weet tot snel!

Soraja Trinks



PRAET FAN RAERDPagina 20

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

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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Naar Santiago de 
Compostela 
deel 5

Van Limoges naar 
Mont-de-Marsan

Les Cars, 6 april. Gisteren ben ik 
in Limoges aangekomen. Dat was 
een dag van ruim 22 km. In een 
voorstad van Limoges, 7 km voor 
het einde, had ik het helemaal 
gehad. Ik besloot lief voor mezelf 
te zijn en het laatste stuk de bus te 
nemen. Helaas, de eerstvolgende 
bus ging pas uren later. Op dat 
moment stopte er een auto. Het 
raampje ging open en een 
vriendelijk man vroeg of ik mee 
wilde rijden naar Limoges. Even 
dacht ik aan de woorden van mijn 
moeder: "Nooit bij vreemde 
mannen in de auto stappen!”. 
Toen gooide ik de rugzak op de 
achterbank en stapte in. Het bleek 
een oud-pelgrim te zijn. Hij zette 
me af in het centrum van 
Limoges, vlak bij mijn hotel. Een 
engel, wat was ik blij!

Thiviers, 8 april. Vanaf mijn 
vertrek uit Maastricht, 2 maanden 
geleden, heb ik tot nu toe 
grotendeels alleen gelopen. Er zijn 
heel weinig medepelgrims. En 
de pelgrims die ik ontmoet zijn 
uitsluitend mannen. Vorige week 
een Nederlander met wie ik een 
dag ben opgelopen en 2 dagen in 
dezelfde herberg overnacht. Dat 
klinkt heel gezellig maar ik werd 
stapelgek van die man: hij hield 
niet op met praten. Zelfs niet als 
ik naar de wc ging of 
demonstratief ging zitten lezen. 
Gelukkig liep hij meer en sneller, 
die zie ik dus niet meer. 
Afgelopen dagen een bijzonder 
aardige Fransman. Maar ook die 

loopt sneller. Nu gelijk op met een 
Duitser die ook nogal spraakzaam 
is. Maar ik leer bij en heb 
vriendelijk gezegd dat ik alleen 
wil lopen. 

Sorges, 9 april. Dat valt nog niet 
mee, om 'der Helmuth' afschud-
den. Hij heeft toch het idee dat 
als je dezelfde etappes loopt, je 
ook alles samen doet: op hetzelfde 
adres slapen, samen gaan eten, 
samen even de stad in. Zit je zo 
ineens weken aan elkaar vast. En 
dat is niet mijn bedoeling. 
Het is nu begin april en het is 
hoog zomer met een aantal dagen 
strakblauwe lucht en 25 graden. 
Het is verbijsterend hoe hard de 
natuur gaat. Het bos in alle tinten 
groen terwijl de bomen 3 dagen 
geleden nog kaal waren. De 
fruitbomen bloeien, evenals 
seringen en blauwe regen. 

Perigueux, 11 april. Een rustdag. 
Dat is goed voor mijn lijf en hier 
kan ik nieuwe schoenen kopen. 
Want van mijn Meindls laat het 
bovenleer los van de zool. 
Bovendien schudt ik zo Helmuth 
af.

Chateau Puyferrat 12 april. 
Meteen 26 km op mijn nieuwe 
schoenen. Maar mijn voeten 

houden zich goed, geen blaren. Ik 
zit hier voor 17 euro in een heus 
kasteel, dat maakt de 
vreselijke hypermarche waar ik 
eerder boodschappen deed, 
helemaal goed. Ik zit nu op het 
terras in de avondzon, die zo 
meteen achter de heuvel aan de 
andere kant van het dal zakt. En 
het enige wat ik hoor zijn vogels 
en insecten die rond twee enorme 
bloeiende kastanjes zoemen.

La Gratade, 14 april. Vanochtend 
had ik er helemaal genoeg van: 
elke dag weer een ander 
onderdak, een ander bed, alleen 
eten of eten met mensen die ik net 
heb ontmoet . Zere voeten, een lijf 
wat niet wil. Serieus overwogen 
om er mee op te houden. Maar 
vanmiddag was alles weer goed. 
Ik ben aangekomen in een 
gehucht diep op het Franse 
platteland. De gastvrouw heeft 
heerlijk gekookt en ik heb in de 
tuin gegeten. Wijn erbij, zon in 
m’n gezicht. Heerlijk! Geen 
verplichtingen, geen klussenlijst 
die nooit af komt, geen 
overlijdensmeldingen op 
onhandige tijdstippen. Niets van 
dat alles. Alleen maar lopen en 
zorgen dat ik een bed en eten 
krijg. Wat een leven. 

Aan tafel met een gastfamilie
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Sainte-Foy-la-Grande, 15 april. 
Saint-Foy is het zoveelste treurig 
stadje. Ooit welvarend geweest, 
nu is 1/3 van de winkels verlaten 
en zijn er veel dichtgetimmerde, 
vervallen panden.

Maar dan: voor de overnachtings-
adres voor pelgrims moet ik me 
melden bij het ziekenhuis. Dat is 
raar! Maar het klopt en ik word 
daar doorverwezen naar een adres 
vlakbij. Het blijkt een wat viezig 
huis te zijn waar 2 mannen ‘met 
een rugzakje’ wonen, met 2 
honden. Ik krijg een hokje op de 
1e etage, vies, stoffig. Keukentje, 
wc en douche (allemaal niet zo 
fris) grenzen aan een binnen-
plaatsje, ik moet ze delen met 
die beide mannen. Oeps. Even 
overweeg ik om toch maar een 
ander adres te zoeken. Maar dat 
gaat me toch iets te ver. Ik blijf: 
boodschappen voor de Paas-
dagen, stadje bekijken, eten in de 
pizzeria.

Auros, 18 april. De dagen rijgen 
zich aaneen. Bijna elke dag een 
strakblauwe lucht. Het is zelfs fijn 
als het een dag wat bewolkter is. 
Ik heb even terug gezocht in mijn 
dagboekje: vanaf 10 maart is het 
droog geweest, op 2 of 3 buitjes 
na! Ik heb net anderhalve dag 
opgelopen met Tiny, een vrolijke 
Noord-Hollandse. Vanmiddag 
zijn onze wegen gescheiden want 
zij loopt sneller en meer. Het is 
bijzonder hoe intensief zo'n 
contact is. Als ik na de lunch-
pauze alleen mijn weg vervolgen 
voelt dat wat eenzaam. En tege-
lijkertijd ook goed om weer op 
mezelf te zijn. Vanavond in de gîte 
waren er 2 Franse vrouwen die ik 
eerder in Perigueux heb ontmoet. 
Geen uitgebreide gesprekken 
maar je bent wel samen. Ik neem 
hun afwasje even mee als ik toch 

bezig ben en zij delen hun 
chocolade met mij.

Captieux, 20 april. Vandaag 
begonnen aan Les Landes. Drie 
dagen door kurkdroge dennen-
bossen over een voormalige 
spoorlijn met als enige afwisseling 
zo nu en dan een bocht of een 
kruising met een weg. 
Gelukkig staat er een koude wind 
en is het behoorlijk fris (vannacht 
zelfs vorst aan de grond) want 
anders is het afzien. Blik op 
oneindig, gedachten op nul en 
lopen. 

Mont-de-Marsan, 23 april. 
Hoogzomer, ik zit op een terrasje 
in de schaduw aan een pilsje. 
Vandaag zijn de Franse 
ver-kiezingen en er hangt een 
opgewonden sfeer. Normaal 
gesproken zijn op zondag de 
binnensteden uitgestorven maar 
nu zit er volk op de terrassen. Ik 
ben hier begin van de middag 
aangekomen, na een korte etappe 
van 15 km. De pelgrimsherberg 
zit in het voormalige badhuis, de 
sleutel kon ik ophalen de 
Aziatische winkel aan de 
overkant. 

Wat is dit land eindeloos groot. 
Toen ik 12 maart in Vézelay 
was, was dat toch wel Midden-
Frankrijk. En toen ruim 3 weken 
later, 5 april, in Limoges en dat 
was nog steeds Midden-Frankrijk. 
Niet erg motiverend. Een week 
later Perigueux, nog steeds niet 
voorbij Bordeaux! De moed zou 
je in de schoenen zinken. Maar nu 
zit Frankrijk er bijna op. Nog een 
week en dan ga ik de Pyreneeën 
over!

Jan, mijn man, was de week na 
Pasen in Frankrijk bij vrienden uit 
Raerd die een huisje aan de rand 

Chateau Puyferrat

van de Morvan hebben. Ik heb 
serieus overwogen om de trein te 
nemen om daar een dag te zijn. 
Even niet lopen, Jan zien, even 
geen pelgrim zijn. Maar ik heb het 
niet gedaan. Als vanzelf viel het 
besluit om door te lopen. Alsof er 
innerlijk een kwartje is gevallen: 
ik ga naar Santiago!

En sindsdien ook een soort 
innerlijke haast. Ik wil opschieten, 
doorlopen. En het gaat ook goed, 
gisteren probleemloos 27 km 
ondanks de warmte. Ik zou 
morgen wel weer 27 km willen 
lopen maar ik weet ook dat dat 
niet goed is voor mijn lijf. 

Bovendien lukt dat niet qua 
overnachting. Maar ik heb de 
hoop dat in Spanje, waar veel 
meer herbergen zijn, ik het tempo 
kan opvoeren naar meer dan 20 
km per dag. En dan ga ik het 
halen!

Anne de Jong
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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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Penningmeester 

De Merkecommissie is op zoek naar een 
penningmeester als versterking van ons 

bestuur 
 

Kun jij goed met geld omgaan? Weet jij onze financiën goed te beheren? 
Wil jij deel uitmaken van een groep enthousiaste mensen en de Merke van Raerd organiseren?? Heb 

jij tijd over om ons team te versterken? 

Dan zijn wij opzoek naar JOU!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neem dan zo snel mogelijk contact op met de Merkecommissie! 
Via mail merkeraerd@live.nl of bel met Edwin Bekke 06-51248363. 

Natuurlijk kun je ook gewoon een lid aanschieten! 
 

Tot horens! De Merkecommissie Raerd 
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Wandelen met de hond naar het Raerder bos?

Bij deze het verzoek om de hond aangelijnd te 
houden op de heen- en terugweg. Recent is het weer 
voorgekomen dat een hond bij ons het erf op is 
gerend, achter onze loslopende kippen aan met alle 
gevolgen van dien. 

Bij voorbaat dank!
 
Jolanda & Rob - Slotsdyk 5

Steun PSV Raerderhimruters met de Poiesz Jeugd 
Sponsor Actie. Hoe meer Jeugd Sponsor Munten 
in de koker worden gestopt van onze vereniging, 
hoe meer sponsorgeld aan het eind van de actie 
door Poiesz supermarkten wordt uitgekeerd. Het 
sponsorgeld komt ten goede aan de jeugd van onze 
vereniging.

U kunt de Jeugd Sponsor Munten die u ontvangt 
bij uw boodschappen in de koker van onze 
vereniging doen bij de Poiesz supermarkt in 
Mantgum. Daarnaast komt er een pot te staan in 
de manege Himmeren van de familie Kluvers te 
Raerd. 

Namens alle leden van vereniging PSV 
Raerderhimruters, alvast bedankt voor uw hulp!

De Jeugd Sponsor Actie loopt van maandag 12 
februari t/m 8 april 2018 bij Poiesz supermarkten.

Vrouwen van Nu hat yn maart tal fan aktiviteiten, 
sa as:

Folksdûnsdei
tongersdei 15 maart middeis fan 13.30 – 16.30 oere, 
yn it MFC yn Tsjalbert mei livemuzyk fan ’Orkest 
Noatferskaat’
yntree: € 5, - foar dûnsers (all-in) en € 8,- foar gas-
ten (ynkl. 1 konsumpsje) 
Gasten, dy’t in dûns kenne, meie meidûnsje!

Hantwurkeksposysje
Woansdei 28 en tongersdei 29 maart yn ’t Haske op 
‘e Jouwer
Ynleverjen guod foar de hantwurkeksposysje yn de 
wike fan 19 oant en mei 24 maart.

Iepeningstiden:
woansdei 11.00 – 17.00 oere
tongersdei 10.00 – 16.00 oere
Yntree: leden € 4,- en net-leden: € 5, -
Commissie Handwerken en Textiele Werkvormen 
Fryslân 

Provinsjale Nordic Walking estafette
Woansdei 21 maart organisearre troch ôfd. Giekerk.
Opjefte:  tarkramer@hotmail.com  Mear ynfor-
maasje op de provinsjale side.

Woansdei 27 juny organisearre troch ôfd. Reduzum 
e.o. Wy rinne dan in part fan’e Oeds fan fierwei-
route.



PRAET FAN RAERD Pagina 27

Beste dorpsbewoner,

De groene container die staat bij het bruggetje Fintsje/
Frijhofke is bestemd voor zout, zout voor het bruggetje. 
Als het glad is kan het zout hiervoor worden gebruikt en 
kan ieder hier veilig oversteken. Zelfs zat deze container 
nog half vol zout. Echter nu wordt deze container 
gebruikt door de hondenbezitter(sters) om hondenpoep 
in te gooien, erg jammer. Gelukkig nog wel ingepakt. 
MAAR DIT IS TOCH ECHT NIET DE BEDOELING. 
De container is nu vol, en hoe nu verder?!

Wiebe Stelwagen

Nb. Naar aanleiding van dit bericht heeft Plaatselijk 
Belang reeds een melding gemaakt bij Gemeente Súdwest 
Fryslân en hen gevraagd om de container te reinigen.

Een zeer geslaagd Jeugd Biljartweekend!
17 & 18 februari werd er weer gestreden voor de beker in een weekend vol fanatieke partijen en vooral veel 
gezelligheid. Uiteindelijk kon er maar één winnaar uit de bus komen. Marc Jorritsma schrijft het biljartweekend 
van 2018 op zijn naam!

Uitslag:
1e prijs: Marc Jorritsma
2e prijs: Sjouke Kalsbeek

1e verliezersronde: Durk Jan Zantema
Goudvissen prijs: Niels Schut
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No moat it net 
Raerder
Der ferhúzje noch al wat 
âld-Raerders nei Akkrum, Grou 
as Snits. We hoopje, dat se it dêr 
nei it sin ha.

Op it Raerderhiem wiene noch al 
wat bern siik (de griep).Foaral yn 
groep acht.

Yn it binnenbosk stean wêr in 
protte snieklokjes.
In moai gesicht.

It moaiste wast wurde kinst is dysels.

Wêrom it libben dreger meitsje as it is.

Wolst wat freegje, doch it dan.

Wat in jonge kin, kin in famke ek.

Wachtsje net op in goede dei, meitsje der ien.

Opstiging
Hy lûkt him by de treppens op 

stoarret wat stûmsk troch stilehout, 
dêr wit er, moast er stean syn maat,

syn fyts, slim stoffich en stokâld.

Ûnder de hoannebalken tinkt er werom
oan tiden belibbe mei syn trouwste freon.

Hy wraamt wat doazen oan ’e kant om him 
bynei te kommen, troch kleare langstme dreaun!

Dêr gong ’t wer hinne, plat op ’t stjoer de strjitten troch 
dêr ’t fammen him nei-eagen of fierder fuort om jûns let

as in held wer thús te kommen. Wer, tinkt er, bleau de 
tiid en wat yn fredesnamme is der fan himsels noch oer?

Slim oandien sjocht er nei de belle
pronkstikje oan syn rjochter

fereale suver: Se kinne him noch mear fertelle 
Ien ritsje noch (Kin ’t sljochter?)

Hy hâldt him oan ’e muorre fêst en
fynt syn sit, tinkt nearne fierder oan...

Sa ha sy ’m fûn, noch lij fan ’t fûle fytsen,
Omke -  yn ’t harnas stoarn!

Sylster H.

Ferhúze
No it is al safier. Hûs ferkocht en 
ferfarre nei it Hearrenfean.

Mei protte nocht ha ik 30 jier yn 
Raerd wenne. Ik kom noch wolris 
lâns. 

By dizze sis ik alle lidmaatskippen 
op.

Groetnis oan alle Raerders fan 
Lieuwe Koldijk


