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Vanaf seizoen 2018 is Stichting 
Alphatrots de nieuwe hoofdsponsor 
van K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege 
Geaën.  De overeenkomst geldt in 
ieder geval voor de komende drie 
jaren, met daarbij de optie tot een 
eventuele verlenging. Woensdag 18 
april j.l. werden de nieuwe tenues 
gepresenteerd door voorzitter 
Wobbe Kooistra en ons aller 
welbekende Berend Raap, directeur 
van Stichting Alphatrots. Samen 
met een groot aantal jeugdleden 
werd er een feestelijke fotoshoot 
van gemaakt. 

Stichting Alphatrots, gevestigd in 
Sneek, is al jaren landelijk actief 
op het gebied van het leveren van 
huishoudelijke hulp. Bij Alphatrots 
staat zowel de hulp als de cliënt 
centraal. Ze vinden het belangrijk 
dat het geld bedoeld voor de zorg 

ook daadwerkelijk aan zorg wordt 
besteed. Daarom houden zij de 
kosten laag en krijgen de hulpen 
eindelijk eens de waardering die 
ze verdienen. Stichting Alphatrots 
is de enige belangenbehartiger 
voor huishoudelijke hulpen in 
Nederland. Zij geloven in de 
zogenoemde gouden koppels en 
garanderen dan ook een vaste 
hulp voor iedere cliënt en ieder 
traject wordt afgetrapt met een 
kennismakingsgesprek. Daarnaast 
zorgen zij altijd voor vervanging 
in geval van ziekte of vakantie 
en nemen ze zowel de hulpen 
als cliënten zoveel mogelijk 
administratieve rompslomp uit 
handen. Tot slot staat het team van 
Alphatrots altijd klaar om antwoord 
te geven op alle mogelijke vragen. 
Weten zij het niet? Dan zoeken ze 
het voor u uit!
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Zondag 6 mei 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Zaterdag 12 mei 20.00 uur Teake van der Meer “Noch ien kear” Dorpshuis

Woensdag 16 mei 19.30 uur Film van betekenis “Perfetti Sconosciuti Lokaal Reduzum

Vrijdag 18 mei Vanaf 17.00 uur Bloemetjesactie O.S.O. Hele dorp

Zaterdag 19 mei 20.00 uur Optreden Kammeraerd Dorpshuis

Zondag 20 mei 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Dinsdag 5 juni Vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

KAMME
RAERD

EEN SPETTEREND OPTREDEN VAN RAERDERS EN EX-RAERDERS

VANAF 21:00

DORPSHUIS

19 MEI 2018

Teake van der Meer
Deze bekende Friese cabaretier 
en komiek is begonnen aan zijn 
afscheidstournee. Hij treedt dit 
jaar op in zalen waar hij veel en 
graag kwam, zo ook in dorpshuis 
‘de Trijesprong’ in Raerd met het 
programma ‘Noch ien kear’. De 
mooiste hilarische typetjes en 
komische sketches uit zijn meer 
dan 50-jarige loopbaan passeren 
nog één keer de revue.

Zaterdag 12 mei 2018 in dorpshuis 
‘de Trijesprong’ in Raerd.
Aanvang: 20.00 uur, kosten: € 10

Reserveren via:
acdoarpshus@hotmail.nl of bij 
Tamara Struiving 06-25361343
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 15, nummer 142
Mei 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 juninummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 mei (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van juni wordt in de 
eerste week van juni 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

75 en nog steeds 
in de leer
Kwam thuis van een eindje fietsen 
en zag bij het haventje langs de 
Slotsdyk wat kleintjes waarvan 
er één met een werphengel. Het 
voelde niet goed, dus ging ik 
even kijken. Kunnen jullie wel 
zwemmen? Ja dus. Allemaal 
hadden ze een diploma en 
sommigen zelfs twee. Plots zat het 
haakje vast en het jongetje riep: 
“Beet!”. Na veel geruk en getrek 
kwam de buit boven water. 

En ja hoor, een plastic zak. De 
kleine meid van de familie Los, 
Ilva, pakte de zak en begon het 
haakje los te peuteren. Toen dat 
niet lukte zei ze tegen mij : “Jij 
bent kunstenaar, dus jij krijgt dat 
wel los!”, en reikte mij de rommel 
aan!! Verbijsterd zei ik , “Ja lieve 
geef maar hier”. En na wat gepruts 
was het haakje los en stond ik 
daar met de plastic zak. “Dat mag 
je niet terug gooien hoor! Want 
dat is slecht voor het milieu”, zei 
de kleine dame. 

Dus verdween ik braaf naar huis 
met die blubberige plastic zak. Blij 
en dankbaar dat zo jong er al zo’n 
rijk bewustzijn zit in dat mooie 
kind. 
 
De Indiaan.
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“Wetterwille”
Fan ’t simmer ier op in moarn, 
(wy wiene ús bêrn neireizge, dy ’t 
yn Denemarken op it grutte hiem 
fan ús famylje frij kampearden) 
waarden wy traktearre op in 
kostlik tafriel. Nei hearber 
drok gewraksel út it sulvren 
koepeltintsje stie dêr yn al syn 
ûnskuld, hiel libbensecht, dêr 
’t Brussel mar in lyts brunzen 
ôfjitsel fan hat. Spierneaken yn ’e 
Mannekehâlding ûntkaam him 
in pracht fan in wetterbôge. It sil 
him letter noch wol ôfleard wurde, 
mar op dat stuit wie de lytse jonge 
noch ûnder en boppe de wet. 
SKITTEREND!

Dat wetterjen yn ’t wyld by 
wet ferbearn is, dêr sit fansels 
wat yn, oars soene jo de 
skûtsjesylroute bygelyks wol op 
’e lucht ôf folgje kinne, jakkes! 
By sokke gelegenheden binne 
der hjoedtedei lokkich portabele 
foarsjennings by de roes, mar 
earne oars, ûnderweis mei de fyts 
of sok sa wat mei der wol in Tom-
Tom oan te pas komme om se te 
finen.

Lokkich binne der noch leie 
plakjes genôch, efter hikken by 
foarkar, dêrst as frouminsk dyn 
wite twilling hoeden efkes efter 
sakje litte kinst. Dochs net mear 
hielendal op dyn gemak, want do 
witst: It is in fergryp! (De sterke 
earm hat it al dreech genôch mei 
illegalen en at se dit soarte ek noch 
yn ‘e picture krije, soene al die 
oerdreaun útwreide plysjebureaus 
noch tige fan pas komme en 
soe it blau komme te sjen fan 
fjildwachters en oarderbewarders 
rûnom.) Guon fan boppeneamde 
gebouwen binne somtiden echte 
architektoanyske peareltsjes 
hear, dat mei sein wurde! Mar de 

measten witte net, dat der op it 
mêd fan iepenbiere toiletten en 
urinoirs ek wol sa ‘n glorjetiid 
west hat, wat harren boustyl 
oangiet. Yn de grutte Dútske 
stêden is “Cafë Sechseck” in 
nostalgysk begryp, dat stiet foar de 
jitizeren jugenstileftige optrekjes 
út de 30-iger jierren, dy ’t foar 
earder neamd doel konstruearre 
binne en in sekere allure net 
ûntstriden wurde kin. Trouwens, 
wy hoege ús ek net te skamjen foar 
bygelyks it moaie houtwurk op it 
Ljouwerter perron, wol? 

Fan in oare oarder wiene dy 
betonnen komma’s yn tal doarpen, 
dêr ’t foar it each al neat oan te 
belibjen fûl, mar nammenstemear 

en op in net mis te fersteane wize 
wol foar in oar sintúch. Dat sy út 
it strjitbyld ferdwûn binne, hoecht 
net in minsk te spiten. Hoewol… 
yn Sânfurd stiet der noch ien, 
suver poëtysk tusken de Brekken 
en it Ringwiel yn, op pisôfstân 
fan it pythoreske tsjerkje ôf. Dizze 
primitive foarsjenning deun tsjin 
it honk fan de foarsjennichheid 
oan; In wûnder fan gearstreamen 
tinkt my. Mar wa ’t dit merakel 
sels ris ûndergean wol, moat wol 
mei it goede ark yn ’e widze lein 
wêze want it is no ienris kleare 
manljugeriif. No sa kin it wol wer 
en jimme meie riede wêr’t ik no 
sels nedich hinne moat!

Heidi
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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 
 

  
 
 

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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Kerknieuws
Op woensdag 11 april kwam 
Omrop Fryslân met het volgende 
bericht:

Kolleksje aadlik tekstyl komt 
foar it ljocht
In samling fan aadlik tekstyl, 
klean út patrisyske en aadlike 
fermiddens, fan ‘e famyljes 
Brantsma-Van Slooten en Van 
Sminia wurdt oernommen troch 
de Stichting Fogelsangh State 
te Feankleaster. De bysûndere 
kolleksje kaam foar ‘t ljocht troch 
ûndersyk fan Aly van der Mark 
nei tunen fan Gerrit Vlaskamp. 
Se kaam dêrtroch yn kontakt mei 
Marjolijn (Maria Clara Johanna) 
Dieben-Brantsma yn Arnhem, 
in beppesizzer fan Maria Clara 
Johanna van Sminia. 

Yn in hutkoffer stienen de 
kostbere stikken tekstyl op souder.
Fogelsangh State te Feankleaster 
is fan doel om de kolleksje oer 
te nimmen. Dy wurdt op sneon 
14 april oerdroegen oan Erfgoed 
Fundaasje, de stichting dy’t de 
kolleksje earst beskriuwe lit. 
Erfgoed Fundaasje makket behâld 

en digitalisearring fan benammen 
agraryske argiven mooglik.

Toen we de namen ‘Van Sminia’ 
en ‘Van Slooten’ lazen, begon 
er bij ons direct een lampje 
te branden. Want de laatste 
bewoners van Jongemastate 
waren leden van de familie Van 
Slooten. De kans was dus groot 
dat er een verband bestond tussen 
genoemde vondst en Raerd. En 
die is er. Binnen het hek naast de 
kerkdeur liggen de graven van 
Maria Clara van Sminia (1836-
1908) en haar man Adriaan 
Hendrik van Slooten (1837-
1902). Hij was burgemeester 
van Rauwerdehem van 1872 tot 
1896. Reden genoeg dus om via 
de mail contact op te nemen met 
beide in het artikel genoemde 
instanties. Van allebei kwam een 
enthousiaste reactie. We hopen 
dat het mogelijk is om in de 
toekomst bijvoorbeeld tijdens 
Tsjerkepaad (iets van) de vondst 
in de kerk te laten zien. In elk 
geval zal bij publicaties nu ook 
naar Raerd verwezen worden. 
Bij het persbericht op de site 
van Omrop Fryslân (kijk bij 11 
april) zijn afbeeldingen van de 
gevonden kledingstukken te zien. 

Film van betekenis: Perfetti 
Sconosciuti
Woensdagavond 16 mei in het 
Lokaal te Reduzum (voorbij de 
kerk onmiddellijk linksaf de oprit 
op en dan aan de rechterhand).
Aanvang: 19.30 uur.
Toegang: gratis.

Eva en Rocco, een getrouwd 
stel van rond de veertig met een 
puberende dochter, hebben drie 
bevriende stellen uitgenodigd 
voor een etentje bij hun thuis. 
De meesten kennen elkaar al 
sinds hun jeugd, maar Carlotta, 
de tweede vrouw van Lele, is nog 
vrij nieuw in het groepje, dat vol 
spanning uitkijkt naar de komst 
van de pas gescheiden Peppe, die 
heeft aangekondigd zijn nieuwe 
vriendin mee te zullen nemen. 
Maar hij arriveert alleen: ze was 
niet lekker. 

Tijdens het voorgerecht komt 
het gesprek op een vrouw die 
haar man op overspel betrapte 
toen ze in zijn smartphone 
compromitterende boodschappen 
aantrof. Eva stelt jolig voor dat 
iedereen zijn mobieltje op tafel 
legt en dat ze alle binnenkomende 
telefoontjes en berichtjes die 
avond met elkaar zullen delen. Ze 
hebben als goede vrienden toch 
niets voor elkaar te verbergen?
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Naar Santiago de 
Compostella
Deel 7
Van Saint-Jean-Pied-de-Port naar 
Logroño en naar huis

30 april: Roncevallles, overtocht 
over de Pyreneeën 
De weersvoorspellingen zijn niet 
zo goed maar er is geen negatief 
advies wat betref de oversteek van 
de Pyreneeën. Op pad dus, de 
klok slaat 7 als ik het dorp uitloop. 
Het is droog, niet koud maar er is 
een gevaarlijk rode zonsopgang. 
Het waait stevig, na een uurtje 
zelfs stormachtig. Na ruim 2 uur 
lopen is er een berghut: koffie! Ik 
zit net aan de koffie als ik denk : 
“Waar is mijn regenjas?!”. Foetsie! 
Lichte paniek, dan moet ik terug 
want ik ga niet zonder jas de 
bergen over. In de hut leg ik in 
mijn beste Frans uit wat er aan de 
hand is en ik vraag of er vervoer 
terug is. Er wordt gevraagd in 
welke herberg ik heb geslapen; 
vervolgens wordt er naar beneden 
gebeld en ik krijg te horen dat ik 
tot half 11 moet wachten.

Dan is er telefoon terug: niks 
gevonden. Maar er komt iemand 
naar de hut, die zal onderweg 
goed opletten. Tegen 11 uur is ie 
er: geen jas. Maar ...hij heeft een 
andere jas voor me! Geweldig! 
Te groot maar warm en ik kan 
verder! Ondertussen is het al 
behoorlijk laat en is het steeds 
harder gaan waaien. Gauw op 
pad. Nog een uur later is het 
een storm geworden. Ik word 
regelmatig van de weg geblazen 
en met wind tegen kom ik er soms 
niet tegenin. Iedereen worstelt 

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

DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL
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in stilte verder. Het is ook gaan 
regenen en al gauw blijkt dat 
mijn krijgertje niet waterdicht 
is, langzaam wordt ik steeds 
natter. Ik besluit mijn fleece uit te 
trekken en in de rugzak te doen 
zodat die in elk geval droog blijft. 
Maar dat is wel koud, door blijven 
lopen dus! Ik geen idee meer van 
tijd en hoelang ik al onderweg 
ben. Dan passeer ik de Fontein 
van Roeland. Dat punt herken 
ik van de tocht die ik in 2014 
samen met Jan door de Pyreneeën 
heb gemaakt. Dan moet de Col 
Lepoedre niet ver meer zijn.

Maar dat valt tegen en het is nog 
een hele klim naar de Col. Regen, 
mist, koud en nat. Na de Col door 
het bos naar beneden via een 
steil pad. En dan ben ik eindelijk 
in Roncevalles. Het voormalige 
klooster waar de herberg in zit, is 
grijs en dreigend. Er is een lange, 
langzame rij voor de inschrijving 
(in dit seizoen elke dag 200 tot 

300 pelgrims). Maar ik ben er en 
er is nog plek! In totaal ben ik 8½ 
uur onderweg geweest. Minus de 
tijd die ik moest wachten i.v.m. 
die jas, heb ik het in 7 uur gedaan: 
25 km lopen, 1300 meter stijgen, 
600 dalen. En ik ben niet echt 
moe! Ik moet alleen een beetje 
uitkijken voor mijn rug, die 
protesteert wat. Ik voel me goed. 
Later hoor ik dat er 4 pelgrims 
met verwondingen uit de bergen 
zijn opgehaald en dat ze mensen 
zijn gaan tegenhouden, want het 
was te gevaarlijk: windkracht 8 
met uithalen naar 9.

1 mei: Roncevallles
Mijn rug is niet blij en protesteert 
dermate dat ik vandaag niet 
verder kan. Omdat ik niet in de 
herberg kan blijven, verhuis ik 
naar een hotel dat qua prijs nogal 
boven het pelgrimsbudget zit. 
Mijn gemoed krijgt het aardig te 
verduren. Ik wil verder, net als alle 
anderen. 

2 mei: Bizkarreta
Vandaag 12 km, voorzichtig 
aan. Ik zit hier in een B&B met 
fantastisch avondeten met veel 
groente! Dat heb ik al bijna 
3 maanden niet gehad. Aan 
tafel met een Zweedse moeder 
en zoon, dat is heel gezellig. 
En gisteren aan tafel met een 
Nederlandse, een Deense en 
een Amerikaan waarmee ik al 
voor het eten een biertje had 
gedronken. Verder afgelopen 
twee dagen contact met mensen 
uit: Zuid-Korea, Zuid-Afrika, 
Kazachstan, Slowakije, Engeland, 
Brazilië... Verbijsterend dat 
mensen van over de hele wereld 
hier allemaal datzelfde pad lopen.

5 mei: Lorca
Spanje, wel heel erg wennen, 
dit is zo anders dan mijn tocht 
door Frankrijk. De herbergen 
met volle slaapzalen (snurkers, 
nachtbrakers, vroege vogels), het 
voortdurend komen en gaan van 

Kerk en herberg van Roncevalles
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mensen met wie je iets drinkt 
of een avond zit te praten. Het 
klimaat en het landschap, zoveel 
harder en barser dan Frankrijk. 
En het is heel erg druk . Overdag 
merk ik dat niet zo. Ik probeer 
te vertrekken na de grote stroom 
en dan kan ik hele einden lopen 
zonder dat ik iemand voor of 
achter me zie, dat is heerlijk. 
Maar vaak is na een uur of 3 de 
herberg al vol. Kom je later, dan 
rest er niks anders dan doorlopen 
naar het volgende dorp, 5 of 10 
km verderop en hopen dat daar 
nog wel plek is. Niet leuk als je 
er al 25 km op hebt zitten en het 
warm is. Tot nu toe was ik op tijd 
maar het geeft veel druk: vroeg 
op, doorlopen en niet lang rusten 
onderweg. Ik vind dat vervelend 
en het is niet goed voor mijn rug. 
Het is echte pelgrims een gruwel, 

maar ik ben gaan reserveren. 
Want dan kan ik in mijn eigen 
tempo lopen, wat niet zo hoog is. 
Ik ben er nog niet zo over uit wat 
ik hier nu van vind. Als ik loop 
is het heel erg genieten, maar die 
hele stoet pelgrims, met alles wat 
daar omheen hangt, ik weet het zo 
net nog niet.

7 mei: Torres del Rio
Afgelopen nacht een zware 
snurker in het bed boven mij. 
Nauwelijks geslapen en dit 
resulteert opnieuw in stevige 
rugpijn. Ik heb mijn ego opzij 
gezet en mijn rugzak meegegeven 
met de transportdienst. En dus 
met een dagrugzakje op stap: 
het voelt alsof ik niks weeg! Een 
prachtige dag, een ongelooflijk 
mooi landschap: glooiend met 
graanvelden, tarwe, gerst, haver in 

verschillende groentinten waar de 
wind golven in maakt. Klaprozen 
in de bermen. Olijfbomen, 
wijngaarden. Dit alles omgeven 
door verre bergen en her en der 
een heuveltop met een Romaans 
kerkje. 

Torros del Rio is een prachtig 
dorpje en heeft een hotel én 
een sportmasseur. Van beiden 
maak ik gebruik: een kamer voor 
mezelf en een stevige massage. 
Dan wordt wel duidelijk dat de 
spieren in mijn onderrug niet 
bepaald soepel zijn. De masseur 
pakt me stevig aan en kijkt nogal 
bedenkelijk. Oei, dat doet pijn! 
Langzamerhand begint het besef 
te komen dat het niet meer gaat. 
Ik ben moe, mijn lijf is moe, 
mijn rug wil niet meer. En ook 
heimwee speelt een rol, na 3 
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Torres del Rio

maanden op stap te zijn geweest. 
Zolang het lopen dan nog goed 
gaat, is dat wel te doen. Maar nu 
het fysiek steeds moeizamer wordt, 
lijkt het genoeg te zijn geweest. 

8 mei: Logroño
Ook vandaag mijn rugzak 
meegegeven met de 
transportdienst, mijn rug wordt 
er niet beter op en mijn lijf voelt 
intens moe. De hele dag loop ik 
te piekeren: wat doe ik, ga ik naar 
huis of neem ik maar weer een 
rustdag en kijken of het dan toch 
weer wat beter gaat. Rond een uur 
of 2 ben ik in Logroño. Ook hier 
maar een hotel genomen, hoewel 
dat eigenlijk te duur is. Maar zo 
heb ik een ongestoorde nachtrust. 
Langzaam rijpt in de loop van de 
middag het besluit om naar huis 
te gaan. Het is genoeg geweest. 

Mijn rug en mijn lijf willen niet 
meer. Ik heb het gevoel dat ik 
alles heb geprobeerd: rustdagen, 
kortere etappes, rugzak-vervoer, 
hotel i.p.v. slaapzaal in een 
pelgrimsherberg, sportmassage. 
Maar het wordt niet beter. En dan 
is nog ruim 600 km te gaan wat te 
ver om nog even door te zetten. 
Het is een moeilijk besluit, maar 
het voelt ook goed. 

Op 9 mei reis ik met bus en 
trein naar Hendaye, 10 mei naar 
Bordeaux en 11 mei met de TGV 
naar Nederland. Begin van de 
avond stap ik op station Grou-
Jirnsum uit de trein. Jan haalt me 
op, ik ben thuis. Maar ik weet ook 
dat ik terug zal gaan naar Logroño 
voor die laatste 600 kilometer.

Anne de Jong
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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

Biljartseizoen 
heren 2017-2018

En zo was de winter voorbij 
en ook de competitie van het 
biljarten. Op naar de lente en 
de zomer. Zien we in september 
wel weer waar de keu is. Of 
je gaat donderdagsavond of 
in het weekend gewoon een 
partijtje biljarten. Iedereen vult 
de biljartzomerstop op zijn 
manier in. Maar nu in het kort 
een terugblik op het seizoen, 
met de diverse uitslagen van de 
competitie, het biljartweekend en 
twee maal prijsbiljarten. 

De competitie
Was het de vorige jaren ook al 
zo, ook dit seizoen is wederom 
door de meeste biljarters weer 
beter gespeeld. Ten opzichte van 
de start van het seizoen zijn deze 
keer maar liefst 12 spelers in tal 
omhoog gegaan, zijn maar 3 gelijk 
gebleven en 7 in tal gezakt. Over 
het gehele seizoen is door de club 
fors in de plus gespeeld. 

Het meest in tal omhoog gegaan 
is ons nieuwe lid, Arnold van der 
Zee. Gestart met een tal van 22 
en geëindigd met 30, is plus 8! Dit 
geeft echter een vertekend beeld, 
omdat in het begin niet duidelijk 
was met wat voor tal rekening 
moest worden gehouden. Het was 
even zoeken. Neemt niet weg dat 
Arnold zeer verdienstelijk heeft 
gepresteerd in zijn eerste seizoen.

Daarna komt de kampioen 
van dit seizoen met een tal dat 
6 punten hoger ligt dan bij de 
start (van 38 naar 44). Tjeerd 
Veenstra heeft dan ook een 
prima seizoen achter de rug, al 
werd hij tot de één na laatste 
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partij bedreigd door Johannes 
Frankena en zijn schoonheit Piet. 
Voor de verandering was het 
kampioenschap voortijdig beslist. 
Dus deze keer geen partijen 
tijdens het prijsbiljarten die de 
beslissing moesten brengen. Ook 
wel mooi voor een keer. 

Nog een paar feitjes: De hoogste 
serie met 20 caramboles in 1 beurt 
is gespeeld door de kampioen, 
Tjeerd Veenstra. De hoogste 
partijscore met 85 caramboles 
in 30 beurten is dit seizoen door 
Iede Sijszeling gehaald.

De uiteindelijke top drie en 
bekerwinnaars van seizoen 2017-
2018 zijn:

1. Tjeerd Veenstra
2. Johannes Frankena
3. Piet de Hoop

Zie de lijst voor de totale uitslag 
van dit seizoen.

Het biljartweekend
Zonder noemenswaardige 
bijzonderheden hadden we een 
gemoedelijk weekend. Iedereen 
speelde zijn poulepartijen, waarna 
de top zich aftekende. Na loting 
werden de halve finales gepeeld, 
waarna de echter toppers om de 
beker speelden. Jelle moest even 
naar huis bellen om te melden dat 
het met het eten iets later werd.

De einduitslag, met bijbehorende 
prijs, was als volgt:

1. Jelle Veenstra
de beker en een rollade

2. Hendrik Nicolai
een rollade

3. Johannes Frankena
fles Raerderroek

4. Koos de Vries
fles Raerderroek

Top-3 competitie

Winnaars biljartweekend
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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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Het prijsbiljarten
In de kerstvakantie was er weer 
prijsbiljarten. De nummers 1 t/m 
4 kregen een prijs in de vorm van 
een rollade of BB en de rest kreeg 
weer de wel bekende kip. 

De nummers 1 t/m 4 waren:
1. Iede Sijszeling 
2. Hendrik Nicolai 
3. Otto Doornbos 
4. Dicky de Vries 

Opmerkelijk is dat de top drie 
ook het hoogste tallen hebben. 
Ze moeten hoog scoren en deden 

dat dus ook. Na de competitie de 
afsluitende prijsbiljartavond. Ook 
nu weer de bekende prijzen voor 
de top 4.

De uitslag was:
1. Tjeerd Veenstra
2. Hendrik Nicolai
3. Lammert Visser
4. Otto Doornbos

Wat opvalt in de voorgaande 4 
lijstjes, is dat Hendrik Nicolai 
daarin driemaal voorkomt, echter 
ook driemaal als de nummer 
twee. Verder zien we Johannes, 

Otto en Tjeerd tweemaal in de 
lijstjes.

Namens het bestuur een fijn 
voorjaar en zomer toegewenst en 
tot september bij de biljarttafels. 
Of zoveel eerder natuurlijk.
 
HP

Onderstaand de lijst met het 
complete overzicht van uitslagen 
en standen over het seizoen 2017-
2018
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Praet mar raak
Deze keer zal Sjouke de Boer 
vertellen wie hij is en wat hem zoal 
bezig houdt. Barst maar los!

Waar en in welk jaar ben je 
geboren?
Ik ben in 1962 in Grou geboren.

Ben je verliefd, verloofd, getrouwd 
of vrijgezel en heb je ook 
kinderen/kleinkinderen?
Dit jaar ben ik 10 jaar getrouwd met 
Sylvia. Uit mijn eerste huwelijk heb 
ik een dochter en Sylvia bracht drie 
kinderen mee in onze relatie.

Wat doe je overdag? 
Ik werk bij Stichting Rijdende 
School en geef les aan kinderen van 
wie de ouders kermisexploitanten 
zijn of werken bij een circus. Dit 
houdt in dat ik in het reisseizoen 
van de ouders, grofweg van maart 
t/m oktober door, in principe, in 
de noordelijke helft van Nederland 
naar kermissen toe rijd om daar les 
te geven aan leerlingen van groep 
1 t/m groep 8. In de praktijk houdt 
dat in dat ik iedere week aan andere 
kinderen les geef in kleine groepen. 
Wanneer ik naar kleine kermissen 
ga, heb ik vaak twee locaties die 
ik bezoek: ’s ochtends lesgeven in 
plaats A en ’s middags lesgeven in 
plaats B. Ik doe dit werk samen met 
nog zo’n 30 collega’s en door middel 
van een eigen leerlingvolgsysteem 
geven we informatie over leerlingen 
aan elkaar door.

In de winterperiode geef ik geen 
les: ik volg dan cursussen en ben 
bezig met de voorbereiding van 
het nieuwe reisseizoen. Soms komt 
het ook voor dat ik in deze periode 
kinderen individueel begeleid. Ik 
bezoek dan ook de ‘winterschool’ 
van onze leerlingen. Dit is een 

gewone basisschool waar de 
kinderen naar toe gaan als zij niet 
op reis zijn. Met de winterschool 
houden we nauw contact en 
wisselen ook informatie over 
de leerlingen uit. Een unieke en 
dynamische onderwijsbaan die mij 
heel goed bevalt.

Hoe lang woon al in Raerd?
Inmiddels wonen we al weer bijna 
zeven jaar in Raerd. Dat ‘weer’ 
heeft eigenlijk alleen betrekking op 
mezelf: in de periode 1997–2004 
woonde ik ook al in Raerd namelijk.

Op welke wijze ben je bij het dorp 
betrokken (verenigingen, bestuur, 
vrijwillig, school)?
Ik ben lid van KV Wêz-wis 
en wanneer het seizoen is 
aangebroken, begeef ik me graag 
op het kaatsveld. Vanuit de 
kaatsvereniging is er de afgelopen 
jaren, in de winterperiode een 
badmintongroep ontstaan. Ik kijk 
dan ook uit naar de vrijdagavonden: 
eerst even lekker badmintonnen 
om vervolgens nog even uitgebreid 
te evalueren in ons mooie 
Doarpshûs…

Wat is je favoriete muziek?
Ai, dat vind ik een lastige vraag, 
want in mijn beleving is er 
favoriete muziek voor verschillende 
gelegenheden. David Bowie, Lou 
Reed, Supertramp, Bob Dylan, 
CCR, The Nits, Boudewijn de 
Groot, 10CC, REM, Neil Young, 
Crosby, Stills, Nash en Young, maar 
ook Rachmaninov, Grieg. Smetana 
en …. slechts een aantal namen die 
muziek maken waar ik van hou, 
maar het rijtje is bij lange na niet 
compleet!

Waar mogen ze jou midden in de 
nacht voor wakker maken?
Zelfgemaakte boerenkool met 
worst, gaat er bij mij altijd in!

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Allereerst vis ik graag: ik vind 
het leuk en ontspannend om te 
gaan vissen. Onder het mom 
van: gedeelde vreugde is dubbele 
vreugde, vind ik het heerlijk om te 
gaan vissen met maten. Natuurlijk 
is het hartstikke fijn als je veel 
en grote vissen vangt, maar ook 
het buiten zijn, afgewisseld met 
wat heerlijke flauwekul, vind ik 
heel belangrijk. Vissen is een 
totaalbeleving voor mij, wat dat 
betreft. Verder heb ik nog een 
hobby binnen de hobby vissen: ik 
maak mijn eigen spinners. Ik vind 
geen groter plezier om snoek te 
vangen aan kunstaas wat ik zelf 
gemaakt heb!

Naast het vissen is mijn andere 
grote hobby muziek maken. Ik 
speel sinds zo’n twee jaar weer in 
een bandje: JSF-Band. JSF heeft 
niets van doen met die straaljager, 
maar het zijn de beginletters van 
onze voornamen: Jan, Sjouke en 
Frans. De muziek die wij spelen 
stamt uit de jaren 60 en 70 van 
het vorig millennium: veel CCR 
maar ook nummers van Bob 
Dylan, Roy Orbinson en nog vele 
anderen staan op onze playlist. We 
oefenen in principe om de week 
en we hebben gemerkt dat deze 
wijze van muziek maken voor 
ons een fantastische uitlaatklep 
is! Samen met Jan Teitsma (wie 
kent hem niet?) en Frans van 
Steen uit Jirnsum hebben we al 
een aantal keer mogen optreden. 
En dat is helemaal geweldig om 
te doen. In JSF-band speel ik 
voornamelijk basgitaar maar een 
aantal nummers speel ik op mijn 
12-snarige westerngitaar en op mijn 
elektrische gitaar. Daarnaast zing ik 
een aantal nummers. Ook probeer 
ik bij een paar nummers geluid uit 
een mondharmonica te persen.
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Naast JSF-band ben ik momenteel 
ook weer betrokken bij 
KammeRaerd, onze dorpsband 
die ontstaan is ter gelegenheid van 
de opening van ons Doarpshûs 
in 2003. Taeke van der Zee was 
destijds de grote motivator/
organisator achter KammeRaerd. 
Muziek maken met mensen uit het 
eigen dorp vind ik heel bijzonder 
en dan met name het aspect van 
ouders en kinderen die gezamenlijk 
op het podium staan: fantastisch en 
uniek!

Het lijkt inmiddels een 
ongeschreven regel te zijn dat 
we om de vijf jaar weer bij elkaar 
komen om een nieuw spetterend 
optreden in het Doarpshûs te 
verzorgen. We zijn in ieder geval 
druk aan het oefenen en langzaam 
maar zeker begint het enige vorm 
te krijgen. Het optreden van 
KammeRaerd staat gepland voor 
19 mei 2018: houd deze avond vast 
maar even vrij in uw agenda!

Wat vind je het lekkerste eten?
Eigenlijk heb ik dat een beetje 
verklapt bij de vraag waar je mij 
voor wakker mag maken. Maar 
behalve boerenkool met worst (en 
vanzelfsprekend wat spekjes door 
de stamppot!), houd ik ook van een 
zelfgemaakte gehaktbal, Chinees, 
Grieks en Italiaans eten. Ook een 
lekkere biefstuk versmaad ik niet, 
trouwens!

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Ik rijd in een Renault Megane 
Estate en ik vind het een heerlijke 
auto om in te rijden, zowel zakelijk 
als privé.

Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit?
Programma’s waar ik helemaal 
niets mee heb zijn de zogenaamde 

shownieuws rubrieken: die kunnen 
me absoluut gestolen worden. Ook 
met reality-series heb ik helemaal 
niets. Overigens vind ik dat, 
ondanks het feit dat het aanbod van 
televisiezenders bijna niet meer te 
tellen is, er steeds minder goede 
en leuke tv-programma’s zijn. Dat 
past natuurlijk wel geweldig bij 
onze zap-maatschappij maar de 
eerlijkheid gebied het mij te zeggen 
dat ik het overzicht wel een beetje 
kwijt ben. En waar zijn die gezellige 
televisie-avonden van weleer. Ach 
ja, het woord ‘weleer’ geeft het 
wel heel treffend aan: het is een 
archaïsme…

Welk boek lees je op het moment?
Op dit moment lees ik vakliteratuur. 
De titel van het boek is Expliciete 
Directe Instructie en het is 
geschreven door John Hollingworth 
& Silvia Ybarra. De Nederlandse 
bewerking is van Marcel Schmeier. 

Voor wie het interessant vindt: de 
auteurs zijn het hartgrondig oneens 
met moderne onderwijsmethoden 
als ontdekkend en zelfsturend leren 
door leerlingen. Uit internationale 
meta-analyse is gebleken dat 
Expliciete Directe Instructie (EDI) 
een bewezen aanpak is om de 
leseffectiviteit te verhogen en te 
zorgen voor succeservaringen en 
betere leerprestaties bij kinderen.
Nou ja, wel vakliteratuur maar 
met veel plezier gelezen en ook 
geïnspireerd geraakt. Een leesboek 
omwille van het plezier van het 
lezen, daar kom ik alleen in de 
zomervakantie aan toe en dan 
vind ik het heerlijk om boeken 
van Stephen King, John Grisham, 
Jo Nesbø of aanverwante te lezen. 
Overigens, het laatste boek dat ik 
vorig jaar in Tsjechië gelezen heb, 
Geert Mak – De eeuw van mijn 
vader, vind ik ook een absolute 
aanrader: schilderen met woorden!
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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?
Tsja, als ik ergens door ‘gegrepen 
ben’, en dat kan heel divers zijn, 
dan is dat op dat moment wel een 
stokpaardje van mij waarover ik 
niet uitgepraat raak.

Wat doe je het liefste/meeste in het 
weekend?
Ik kijk er al naar het mooie 
lenteweer uit en Sylvia en ik er 
op uitgaan met ons bootje. Dat 
is voor ons echt iedere keer een 
minivakantie zodra de boot is los is 
van de steiger!

Waar ga je het liefst heen in de 
vakantietijd?
Ik heb geen specifieke voorkeur. 
We zijn een aantal keren naar 
Luxemburg geweest. De laatste 
twee jaar waren we in Tsjechië en 
dit jaar gaan we naar Frankrijk. 
We vermaken ons gauw met mooie 
wandelingen of bezichtigingen of 
gewoon lekker niks doen, waarbij 
het niks doen dan feitelijk staat 
voor het genieten van een mooi 
boek, vergezeld van een lekker 
hapje en een drankje.

Wat is je beste eigenschap? Wat is 
je slechtste?
Ik kreeg in mijn laatste 
functioneringsgesprek te horen dat 
ik rust en vertrouwen uitstraal naar 
kinderen. Dat vond ik wel een heel 
mooi compliment.
Mijn slechtste eigenschap is dat ik 
absoluut niet tegen mijn verlies kan: 
ga met mij niet een potje mens-
erger-je-nieten!

Wat vind je het mooiste plekje van 
Raerd? Wat is het minst mooie?
Het mooiste plekje van Raerd is 
natuurlijk het bankje voor ons huis 
in de zomer. Kijken wie of wat er 
allemaal voorbij komt, even een 
praatje maken met die-en-die, 
kopje koffie, drankje, even lekker 
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genieten. Het minst mooie plekje in 
Raerd vind ik het loodsencomplex 
Op’e Feart. Helemaal sinds het 
Sélânshûs is afgebroken. Ik vind 
dat er nu een grote ‘open wond’ in 
het dorp is. Wat mij betreft mag dit 
gauw veranderen.

Wat mis je op dit moment in 
Raerd?
Ik zou bijna geneigd zijn om te 
zeggen: een buurtsuper maar ik 
weet ook dat het niet realistisch is. 
Bovendien zijn de supermarkten in 
Grou, Scharnegoutum en/of Sneek 
goed bereikbaar. Ik zou me wel 
kunnen voorstellen dat als je niet 
heel mobiel bent een buurtsuper 
wel een uitkomst zou kunnen zijn.

Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je 
hem/haar vragen? 
De intentie van de vraag is 
waarschijnlijk om naast een 
beroemd- of grootheid uit de heden 
of verleden plaats te nemen, maar ik 

zou naast mijn eigen vrouw willen 
zitten. Dan weet ik dat het goed 
is, want zij is er immers! En ik zou 
haar willen vragen of ze ook net zo 
gelukkig is, als ik ben (naar: When 
I’m sixty-four van The Beatles). 

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
Natuurlijk, wie zou het niet willen, 
die grote zak met geld. Dat maakt 
een hoop zaken makkelijker. 
Maar geluk en gezondheid dwing 
je er niet mee af, toch? Nou 
ja, gezondheid misschien, we 
leven immers in de maakbare 
maatschappij! Maar stel dat ik mij 
toch even laat verleiden om op deze 
fantasie in te gaan: Ik zou samen 
met Sylvia in een mooi huisje aan 
het water wonen met een bootje 
voor de deur en een muziekstudio 
in de kelder. En toch wel ‘gewoon’ 
werken, misschien iets minder 
dan nu, om zo wat meer tijd vrij te 
hebben voor mijn hobby’s. 

Noot van de redactie: net op het moment dat we de vragenlijst van Sjouke 
terugkregen, stond hij prominent in de Leeuwarder Courant. Dit wilden we 
onze lezers natuurlijk niet onthouden .....
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Blommen en oar 
praet
Metasequioa

Ik ben geboren in Bodegraven, 
in het groene hart. Vanaf 
mijn vroege jeugd ben ik een 
plantenliefhebber, vooral bomen 
spreken mij aan. Mijn oom was 
rozenkweker in het nabijgelegen 
Reewijk, niet ver van Boskoop, 
waar veel mensen hun brood 
verdienen met het kweken van 
buitenbeplanting. Na school- 
en in vakantietijd verrichtte ik 
eenvoudige werkzaamheden op 
de kwekerij. Onkruid wieden, 
aanvegen, fust schoonmaken enz..

Tijdens koffietijd hoorde ik 
het bijzondere verhaal van de 
Metasequioa. Dit plantengeslacht 
werd in 1941 opgesteld aan 
de hand van fossielen, maar 
in 1945 kwam het plotseling 
weer tot leven, toen men enkele 
enorme exemplaren ontdekte 
in Oost Zechaan in Centraal 
China. Dat hij toen pas werd 
ontdekt, heeft te maken met de 
moeilijke toegankelijkheid van dit 

gebied. Door de herontdekking 
kon men zaad verzamelen en 
verscheidene botanische tuinen 
kregen er omstreeks 1947 wat 
van toegezonden. Het bleek 
al gauw dat de metasequioa 
heel eenvoudig door stek te 
vermenigvuldigen was. Via de 
botanische tuinen vond hij zijn 
weg naar de kweker en tenslotte 
naar de particulier. Het is een 
monotypisch geslacht, dat wil 
zeggen dat er slechts één soort 
bekend is.

Toen mijn oom vertelde dat 
boomkwekerij “Rijnbeek” 
in Boskoop enkele kleine 
exemplaren op de kop getikt 
had, ben ik die middag er na het 
werk gelijk heen gefietst. Zo’n 
boom wilde ik hebben. ‘Meneer 
Rijnbeek, ik hoorde van oom Cor 
dat u metaseguioa’s heeft, kan ik 
er één van u kopen?’ “Tsja.. ik heb 
ze eigenlijk voor vermeerdering, 
maar vooruit voor deze ene keer.  
Kosten 20 gulden.” Oei ..een 
probleempje. Kan het ook op 
afbetaling? Elke week een gulden? 
Zoveel verdien ik ook weer niet. 
“Akkoord, hou zelf de stand maar 
bij, want ik ben boomkweker 
en geen boekhouder”. Blij thuis 
gekomen riep ik “Pa, ik heb een 
metasequioa gekocht!! Hoe groot 
wordt die hond? Pa, dat is geen 
hond maar een boom.“ Gelukkig 
die blaft niet, was zijn antwoord.

De metasequioa in de achtertuin 
geplant en deze groeide 
voorspoedig. Zevenenvijftig  jaar 
geleden, zou hij er nog staan??!! 
Wij hebben er nu twee in onze 
achtertuin. Maar denk soms 
nog wel eens aan mijn eerste 
Metasequioa.

Hans Stouthart
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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
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Bloemenactie 
 
Vrijdag 18 mei zal de bloemenactie van O.S.O. weer 
plaatsvinden. Vanaf 17.00 uur kunt u terecht bij Hans en Adri 
om mooie plantjes uit te zoeken.  
Natuurlijk komen we vanaf 17.00 uur ook bij u aan de deur om 
de plantjes te verkopen. 

 
 
 
 
Om dit 
alles 
mogelijk te 
maken 
hebben we 

mensen nodig die ons hierbij kunnen 
helpen. U kunt zich aanmelden bij een 
van de bestuursleden of op 
onderstaand e-mailadres. 
 
 
 
 
Voor al u vragen kunt u mailen naar: oso@hotmail.nl  Let op: .NL 
 

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

 
Bestuur O.S.O te Raerd 

GYMNASTIEKVERENIGING  RAERD

Bloemenactie

Vrijdag 18 mei zal de bloemenactie van O.S.O. weer plaatsvinden. Vanaf 17.00 uur kunt 
u terecht bij Hans en Adri om mooie plantjes uit te zoeken. Natuurlijk komen we vanaf 
17.00 uur ook bij u aan de deur om de plantjes te verkopen.

Om dit alles mogelijk te maken hebben we mensen nodig
die ons hierbij kunnen helpen. U kunt zich aanmelden bij
een van de bestuursleden of op onderstaand e-mailadres.

Voor al uw vragen kunt u mailen naar: oso@hotmail.nl (Let op: .NL)
Volg O.S.O Raerd ook op Facebook via www.facebook.com/osoraerd.
Like onze pagina en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van
de gymnastiekvereniging. 

Bestuur O.S.O te Raerd
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Het hamsterleed 
van Lady Gaga
De veelzijdige kwaliteiten van 
Farrokh Bulsara, beter bekend 
als Freddie Mercury, zijn alom 
geroemd en geprezen. Zelfs zijn 
teksten waren onnavolgbaar, 
luister maar eens goed naar de 
‘Bohemian Rhapsody’. Een ander 
lied van Queen, Radio Gaga, 
schalde vanaf 1983 door de ether 
en was juist niet van zijn hand, 
maar Mercury heeft er natuurlijk 
wel uitdrukkelijk zijn stempel op 
gedrukt. Drummer van de band 
Roger Taylor schreef deze song 
met de nostalgische tekst over de 
opkomst van de visuele media 
ten koste van de radio. De titel 
ontstond uit een brabbel van zijn 
zoontje. Drie jaar later zag Stefani 
Germanotta het levenslicht. In 
2009 brak deze Amerikaanse 
singer-songwriter door als Lady 
Gaga. Haar naam ontleende ze 
aan die hit van Queen. 

Nog eens zeven jaar later werd 
een Russisch dwerghamstertje 
geboren. Ze kwam onder de 
hoede van een kleine meid die 
haar ‘Gaga’ doopte. Juist ja, naar 

Wangzak
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Het hamsterleed van Lady Gaga 
De veelzijdige kwaliteiten van Farrokh Bulsara, beter bekend als Freddie Mercury, zijn alom 
geroemd en geprezen. Zelfs zijn teksten waren onnavolgbaar, luister maar eens goed naar de 
‘Bohemian Rhapsody’. Een ander lied van Queen, Radio Gaga, schalde vanaf 1983 door de 
ether en was juist niet van zijn hand, maar Mercury heeft er natuurlijk wel uitdrukkelijk zijn 
stempel op gedrukt. Drummer van de band Roger Taylor schreef deze song met de 
nostalgische tekst over de opkomst van de visuele media ten koste van de radio. De titel 
ontstond uit een brabbel van zijn zoontje. Drie jaar later zag Stefani Germanotta het 
levenslicht. In 2009 brak deze Amerikaanse singer-songwriter door als Lady Gaga. Haar 
naam ontleende ze aan die hit van Queen. Nog eens zeven jaar later werd een Russisch 
dwerghamstertje geboren. Ze kwam onder de hoede van een kleine meid die haar ‘Gaga’ 
doopte. Juist ja, naar die beroemde zangeres… Gaga is een levenslustig dierke dat zich 
wonderwel vermaakte in haar ruime hamsterverblijf. Tot twee weken terug. Een grote bult uit 
haar bekkie belette haar het eten. Al googelend kwam de kleine bazin tot de conclusie dat de 
wangzak wellicht binnenstebuiten was gekeerd na een wat te enthousiast ledigen daarvan. Ze 
kwam bij mij op het spreekuur en ik had er nooit van gehoord, laat staan het ooit gezien. Gaga 
is een dierke met pit en voor ik er erg in had hing ze in mijn vinger. Ik nam het de lady niet 
kwalijk en besloot dat ik een poging moest wagen tot herstel. We spraken af dat Gaga de 
volgende dag voor operatie terug zou komen.  

Het valt niet mee een beestje van 30 gram onder zeil te brengen, laat staan daarvoor überhaupt 
een prik te geven. Het lukte me een druppeltje narcotica in haar billetje te spuiten en 
warempel, daar ging ze prachtig op slapen. Ik amputeerde vervolgens het ‘gezwel’ uit haar 
bekje, dat zich door uitdroging niet meer verder liet definiëren als zijnde een binnenstebuiten 
gekeerde wangzak. Maar het zou heel goed wel het geval kunnen zijn geweest. Daarna 
injecteerde ik opnieuw een drupje om de narcose ongedaan te maken. Ze kwam prima bij en 
ze verstopte zich snel in haar nest.  

                                                       

die beroemde zangeres… Gaga 
is een levenslustig dierke dat zich 
wonderwel vermaakte in haar 
ruime hamsterverblijf. Tot twee 
weken terug. Een grote bult uit 
haar bekkie belette haar het eten. 
Al googelend kwam de kleine 
bazin tot de conclusie dat de 
wangzak wellicht binnenstebuiten 
was gekeerd na een wat te 
enthousiast ledigen daarvan. Ze 
kwam bij mij op het spreekuur en 
ik had er nooit van gehoord, laat 
staan het ooit gezien. Gaga is een 
dierke met pit en voor ik er erg 
in had hing ze in mijn vinger. Ik 
nam het de lady niet kwalijk en 
besloot dat ik een poging moest 
wagen tot herstel. We spraken af 
dat Gaga de volgende dag voor 
operatie terug zou komen. 

Het valt niet mee een beestje van 
30 gram onder zeil te brengen, 
laat staan daarvoor überhaupt 

Lady Gaga na de operatieBolletje 5

een prik te geven. Het lukte me 
een druppeltje narcotica in haar 
billetje te spuiten en warempel, 
daar ging ze prachtig op slapen. 
Ik amputeerde vervolgens het 
‘gezwel’ uit haar bekje, dat zich 
door uitdroging niet meer 
verder liet definiëren als zijnde 
een binnenstebuiten gekeerde 
wangzak. Maar het zou heel goed 
wel het geval kunnen zijn geweest. 
Daarna injecteerde ik opnieuw 
een drupje om de narcose 
ongedaan te maken. Ze kwam 
prima bij en ze verstopte zich snel 
in haar nest. 
                                                        
Een paar dagen later kreeg ik het 
sein dat Gaga het goed maakte. Ze 
at weer en ‘het gezwel’ bleef weg. 
Restte mij nog te memoreren dat 
het wellicht beter was dat Gaga 
haar linker wangzak niet opnieuw 
probeerde vol te stouwen. Ik liet 
het graag aan haar baasje over om 

haar dat kenbaar te maken.
Precies een week later kreeg ik 
op vrijdagavond een spoedgeval: 
twee Russische dwerghamsters 
waren elkaar verschrikkelijk te 
lijf gegaan. Daarbij werd ‘Bolletje’ 
zodanig verwond alsof de ander 
met een klein cirkelzaagje had 
geprobeerd hem te ‘onthoofden’. 
Over driekwart lag de huid in 
hals en nek los. Bolletje liet zich 
erg moeilijk prikken en was dus 
absoluut niet te verdoven. Dus 
stopte ik het hamstertje in zijn 
geheel in ons gasnarcoseapparaat. 
Dat hielp. Ik hechtte zijn kraag 
weer dicht en na een week bleek 
Bolletje het nog steeds prima te 
doen.

Vanaf dat moment noemt ons 
team op de praktijk mij de 
‘Hamsterspecialist’. Wouw, ik loop 
nog net niet naast maat 46.
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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

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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No moat it net Raerder
Op de Slingerbochten wie Peaskesnein in brunch. 
Der wie in tinte en in echte Peaskehazze. De bern 
mochten aaikes sykje en de âlders yn de tinte.
Wat in wille.

Der is yn Raerd wêr in ûle yn de beam. Mei syn oe oe 
gerop hâldt er minsken út de sliep.

Sneon 14 april wie it drok yn Raerd. Bij de skoalle 
allegearre âlders oan it poetsen en klusjes dwaan. De 
Keatsklup hie in ferlotting mei hiele moaie priizen. 
Wat is Raerd dochs in fijn doarp.

Folgje dyn hert, brûk dyn ferstân.

Twivel is it begjin fan wiisheid.

In ferhaal hat altyd trije kanten,
myn kant, dyn kant en de wierheid.

Ast los list hast beide hânnen frij.

De natoer giet noait oer syn grinzen.

Moai Waar
As de sinne skynt liket alles moai

Bern binne bliid en boartsje 
bûten, dat is moai

Minsken sitte bûten as wurkje
yn de tún, dat is moai
Bisten rinne yn it lân,

dat is moai
Boatsjefarre yn it wetter,

dat is moai
Och, dan is alles moai.

OPROEP

Wij van de damesgym zijn op 
zoek naar nieuwe leden. Wil jij 
de week fit en sportief beginnen, 
kom dan op de maandagochtend 
bij ons op de damesgym.

Iedereen is welkom, leeftijd is 
niet belangrijk! Elke maandag van 
9.00 tot 10.00 uur. Een proefles 
meedraaien is altijd mogelijk. 

Voor meer informatie: 0515-521437

Tot ziens!
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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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Uitgestelde NLDoet-actie
NLDoet, de grootste jaarlijkse vrijwilligersactie in 
Nederland georganiseerd door het Oranje Fonds, vond 
eigenlijk plaats op 9 en 10 maart. Maar misschien weet u het 
nog, we hadden kort daarvoor een hele koude week achter 
de rug. Het leverde alsnog een hoop ijspret op, maar het 
maakte de grond keihard. Hierdoor waren de plannen voor 
het schoolplein op dat moment onuitvoerbaar en schoof de 
NLDoet-actie van ’t Raerderhiem door naar 14 april.

Met een stuk aangenamere temperatuur werd er door een 
groot aantal ouders, de juffen en meester gewerkt aan de 
verschillende (schoonmaak-)klussen. In school werd er 
schoongemaakt, opgeruimd en in nog geen 2 uren tijd 
kreeg het lokaal van groep 3/4/5 een mooie nieuwe kleur 
op de muren. Op het schoolplein is het tegelwerk bij de 
netschommel groter gemaakt, het gras wilde er niet meer 
groeien. Naast de school zijn ook tegels gelegd en banken 
geplaatst. Binnenkort wordt hier een heuse moestuin 
aangelegd en er wordt een hekwerk langs de sloot geplaatst 
zodat ook de allerkleinsten van dit nieuwe stuk ‘schoolplein’ 
kunnen genieten. 

Al met al is er een hoop werk verzet in maar een paar 
uurtjes tijd, waar de aanwezigen hartelijk voor werden 
bedankt. “Een kleine moeite!”, aldus de ouders, het plein is 
immers een ontmoetingsplek voor velen.
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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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Lentepracht in het
Raerder Bosk
Het is half april en… de allermooiste tijd in het 
Raerder Bosk. We waren al zo verwend, want door 
de onverwachte koude periodes hebben we veel 
en lang van de sneeuw- en lenteklokjes kunnen 
genieten, maar al dat wit is nu veranderd in licht en 
donkerpaars, blauw, geel, een snuif oranje en toch 
ook nog wit. Wat een bloemenpracht. 

Het hele bosk staat nu vol met de paars en wit 
bloeiende holwortel, een echte stinzeplant, die 
zich behoorlijk uitgebreid heeft de afgelopen 
jaren. Ook het neefje of nichtje van de holwortel, 
de voorjaarshelmbloem, bloeit nu uitbundig met 
lichtpaarse bloemen en een wat fijner blad. Hier 
en daar staan een paar mooie pollen narcissen en 
sterhyacintjes, die weer voor de blauwe en gele 
accenten zorgen. 

Op het moment dat u dit leest, staan vast ook de 
beroemde Raerder keizerskronen volop in bloei. 
Keizerskronen komen niet vaak in het wild voor, in 
Raerd staan ze al sinds mensenheugenis en ieder jaar 
weer worden we getrakteerd op dit rijtje prachtige 
oranje kronen.

Maar wat komt daar nu ook snel op?? Het zevenblad 
en het fluitenkruid, die al gauw het park weer een 
heel ander aanzien zullen geven en alle stinzeplanten 
onder hun groen zullen begraven. Maar zover is het 
nog niet, er is volop gelegenheid om van dit moois te 
genieten.

Intussen bouwen de roeken hun nesten, rukken 
overal verse takken vandaan en laten vervolgens de 
helft van hun vangst weer vallen. En wie moet dat 
nu weer opruimen? Juist… het groepje vrijwilligers 
dat nog steeds iedere woensdagmorgen bezig is om 
het park er goed en verzorgd uit te laten zien, in de 
hoop dat de stinzeplanten zich steeds meer zullen 
verspreiden, er meer insecten, vlinders en vogels op af 
komen en veel mensen kunnen blijven genieten van 
dit mooie stukje natuur.

I.S.

Bloeiende holwortel

Bloeiende voorjaars-helmbloem

Bloeiende keizerskronen
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Raerders
Berne

Do bist do
tegearre is wy
wolkom yn ús gesin
in leafde derby!
 

Stijn Ferre
3 april 2018
 
Jonkje fan: Sjoerd & Annette
Stelwagen-Flapper

Grutske susters: Anouk & Merle
 
Slingerbochten 14
9012 DZ Raerd

Flessenactie Jongerein
23 maart hadden wij onze jaarlijkse flessenactie. De Jongerein-leden 
zijn met veel enthousiasme bij de deuren langs geweest, mede hierdoor 
is er een prachtig bedrag verzameld! De Jongerein wil iedereen hartelijk 
bedanken die zijn/haar flessen en kratjes heeft opgespaard en/of een 
bijdrage heeft gegeven! 

Wij hadden auto’s te weinig om alle flessen te vervoeren. Uiteindelijk zijn 
we met 6 auto’s volgeladen met jeugd en flessen naar de winkels gegaan. 
Dit is altijd een hele happening en een bezienswaardigheid.

Het bedrag is € 608,50!!!

Nogmaals, grote dank!
Jeugd en bestuursleden Jongerein


