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Dodenherdenking
Op 4 mei vond weer de jaarlijkse 
dodenherdenking in Raerd plaats. 
Om kwart voor acht verzamel-
den zich ruim 100 mensen op 
het schoolplein, waaronder veel 
kinderen. In een stille tocht ging 
het naar het monument. Nadat 
Baukje van Vilsteren als voorzitter 
van Plaatselijk Belang het wel-
komstwoord had gesproken, werd 
er om acht uur 2 minuten stilte 
in acht genomen, waarna Eline 
Koornstra op prachtige wijze op 
haar trompet “The Last Post” ten 
gehore bracht.

Nadat de vertegenwoordiger van 
de gemeente SWF, wethouder de 
heer Mark de Man het woord had 
gehad, werd het jaarthema van 
het Nationaal Comité 4 en 5 mei, 
“Verzet als voorbeeld” toege-
licht door de heer Sieger van der 
Zwaag. Zijn toespraak treft u ook 
in deze Doarpskrante aan.

Enkele leerlingen van ’t Raerder-
hiem droegen een gedicht voor: 
Nynke en Marit: “Het liefst willen 
wij vergeten”, Eliza en Iris: “Op-
dat wij niet vergeten”, Renske en 
Sanne: "Lieve Opi” en Rosannah 
en Nina: “de tijd”.

De kranslegging werd geopend 
door de heer De Man, die samen 
met Pixi en Nynke de krans bij 
het monument plaatste. Daarna 
legden enkele nabestaanden van 
de op het monument genoemde 
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Zondag 3 juni 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Zondag 10 juni 10.00 uur KNKB Schooljongens afdeling Sportveld

Zondag 17 juni 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Zondag 24 juni 10.00 uur KNKB Pupillen meisjes afdeling Sportveld

Zondag 1 juli 14.00 uur Intrededienst ds. Liesbet Geijlvoet Laurentiuskerk

Dinsdag 3 juli vanaf 17.00 uur Oud papier Hele dorp

Zaterdag 7 juli 12.00 uur Diplomakaatsen en kaatskamp Sportveld

Raerders een bloemetje. Sinds 
2015 adopteren de leerlingen van 
groep 7/8 van ’t Raerderhiem 
het monument. Zij mogen ook 
een bloemstuk plaatsen. Op die 
manier is er een verbondenheid 
tussen alle kransen en bloemstuk-
ken die door het hele land bij de 
monumenten worden gelegd. 
Hiermee laten de kinderen zien 
dat ze herdenken en vieren be-
langrijk vinden. Dit bloemstuk 
werd geplaatst door Femke en 
Brecht.

Tenslotte werden alle aanwezigen 
uitgenodigd een witte roos bij het 
monument te leggen. De rozen 
werden uitgedeeld door Gerlof 
en Fardau. De bijeenkomst werd 
afgesloten met het Wilhelmus 
en het Frysk Folksliet, waarna 
iedereen welkom was in het 
Doarpshûs. Daar kregen de leer-
lingen ook de oorkonde, die bij de 
adoptie van het monument hoort.

We mogen terugzien op een 
plechtige en respectvolle doden-
herdenking.

Namens Plaatselijk Belang Raerd,

Tjitske Kamstra DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL
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wordt gratis verspreid in Raerd.            
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Anneke Veenstra (redactie & opmaak)
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Distributie
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Kopij
Aaltsje ter Schegget
Flansum 2a 
9012 DC Raerd
0566-651703
doarpskranteraerd@hotmail.com
Bankrekeningnummer:
NL25RABO0351455825

Inleveren kopij
Voor het julinummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 juni (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van juli wordt in de 
eerste week van juli 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

Wa binne dat?
Familie Los, Smitshoeke 6

Smitshoeke 6, daar woont de 
familie Los sinds december vorig 
jaar. Bijna een beetje verscholen, 
het plekje waar het voormalige 
pakhuis al sinds mensenheugenis 
stond. Maar wel zo uniek gelegen 
dat het er, ondanks omringd te 
zijn door buren, toch aangenaam 
en vrij toeven is. Bijna 
voorspelbaar dat ik de mensen 
tijdens mijn eerste poging om 
contact te maken niet thuis aan 
trof. Wel een “jongfeint” die mij 
de tip gaf  om ’s avonds na 5 uur 
terug te komen om meer succes 
te boeken. Zo gezegd, zo gedaan 
en met de vriendelijke vrouw des 
huizes werd meteen een afspraak 
gemaakt. Op vrijdag de dertiende 
nog wel was de bedoeling.

Toen ik om 17.00 uur met mijn 
notitieblokje en een goed humeur 
bij hen op de stoep stond, was er 
echter niemand thuis. Wel trof 
ik een van de kinderen, die mij 
uit de doeken deed dat pa en ma 
nog aan het werk waren en zo wel 
thuis zouden komen. Er ontstond 
een vrolijk gesprek maar al wie er 
kwam, de ouders niet. Gelukkig 
had mijn kleine gesprekspartner 
van die gele briefjes bij zich, zodat 
ik mijn adres en telefoonnummer 
achter kon laten. Daar ging een 
tijdje overheen zonder reactie van 
familie Los en ik wilde ook niet 
meteen weer bij hen op de stoep 
staan om hun lastig te vallen.

Toen er afgelopen zondag 
(schitterend zomerweer) echter 
een “pronkje” van een boot vol 
vrolijke vaargasten de Aldfeart 
langs kwam tuffen, wist ik bijna 
zeker dat het iets met familie Los 
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te maken had en zou daar graag 
wat meer van willen weten. Dus 
zat er maar een ding op: Er 
meteen maar op af om een af-
spraakje te maken voor een 
“petearke”. Dat gebeurde de dag 
daarna en ik was blij verrast toen 
Marigje en Jelle zo soepel waren 
om het meteen dan maar door te 
laten gaan.

Centraal in de bijzonder ruime 
transparante kamer lag een 
schattige baby in de box en liet 
luidkeels van zich horen. De 
kleine Lola, drie maanden oud, 
wilde erbij horen want het 
hartverscheurende huilen was 
heel gauw over toen mama haar 
op de arm nam. Gezeten aan de 
robuuste karaktertafel zat ik dus 
meteen tegenover twee dames, 
namelijk Marigje en Lola (hele-
maal in haar sas nu!). Omdat Jelle 
nog even wat buiten te doen had, 
besloten wij alvast maar van wal 
te steken.

Marigje Remeeus is geboren in 
Haarlem en toen zij een jaar of 
4/5 was met haar ouders verhuisd 
naar Rijs. Daar is zij opgegroeid. 
Jelle Los is geboren in Harlingen 
en verder opgegroeid in Bolsward. 
Marigje was werkzaam in een 
gezellige schipperskroeg in 
Stavoren toen zij Jelle leerde ken-
nen. Hij was daar als 
skûtsjeskipper vaak te vinden. Het 
zou echter nog wel een jaar of 10 
duren voordat die twee wisten dat 
zij met elkaar in zee wilden gaan 
en dat gebeurde toen zelfs 
letterlijk, want zij gingen op een 
tjalk zonder vaste verblijfplaats 
wonen.

Een zwervend, puur romantisch 
bestaan op het wiegende water! 
Dat koerste bijna onvermijdelijk 

op gezinsuitbreiding af en toen 
hun oudste, Ilva, werd geboren 
kreeg de familie een ligplaats in 
de museumhaven van 
Leeuwarden. Toen daarna de 
tweede, Liv, werd geboren, 
woonde de familie Los in een ark 
bij hun werf aan de Greuns, maar 
het werd al gauw allemaal wat 
krap en er volgde een speurtocht 
naar een passender plekje ergens 
aan de wal. En zo viel Jelle’s oog 
op het, in povere staat verkerende, 
pakhuispandje op de Smitshoeke 
in Raerd. Gewend als hij was 
om enigszins in verval geraakte 
historische vaartuigen weer in 
hun oude glorie terug te brengen, 
zag hij in dit pandje dan ook een 
dankbaar project. Om dit echter 
naast zijn dagelijkse 
werkzaamheden te realiseren 
werd het wel een meerjarenplan 
natuurlijk. Met veel toewijding en 
oog voor details (bijv. de hijsbalk 
met katrol boven in de gevel, het 
voegsel, de ramen enz. en niet te 
vergeten de eigenzinnige 
voordeur) kreeg dit bijzondere 
pandje langzaam maar zeker weer 
smoel.

Toen Lola haar komst 
aankondigde werd er haast 
gemaakt en zo werd Raerd een 
familie rijker, die het hier nu erg 
naar de zin heeft. Aan het 
doodlopende straatje (veilig voor 
de kinderen) en ook nog aan 
het water (belangrijk voor zulke 
varende naturen als J. en M.), een 
zonnige woonplek omringd door 
vriendelijke buren, wat wil je dus 
nog meer! Het voelt, zo zeiden 
Marigje en Jelle, als woonden ze 
er al veel langer. Wat ook zo fijn 
is, dat er veel leeftijdsgenootjes 
van de kids bij hen in de buurt 
wonen. Van heimwee gelukkig 
weinig te bespeuren dus.

Tenslotte wilde ik nog wel even 
wat meer weten over 
bovengenoemde prachtige schuit. 
Jelle vertelde dat die ooit dienst 
had gedaan als 
bevoorradingsschip, c.q. 
gasten-ophaalboot voor een on-
dernemer op Vlieland. 
Oorspronkelijk is het een Notaris/
Kerkboot uit de beginjaren van de 
vorige eeuw, toen nog voorzien 
van een echte stoommachine. De 
lange sierlijke zwartgelakte stalen 
kuip met zijn rechte voorsteven 
en de glanzende, puike 
binnenbetimmering met inbe-
grip van het klassieke roer doet 
waarachtig aristocratisch aan! Een 
feest om zoiets door de Aldfeart 
te zien varen toch? Welk woord 
zou hier beter op passen dan 
een hartelijk WELKOM voor de 
familie Los, die ik bij dezen graag 
wil bedanken voor dit spontane 
verhaal.

Heidi Andringa
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Blommen en oar 
praet
 
Koken….
 
Geen dag zonder kook-
programma’s op tv, je wordt er 
mee overvoerd! Koken met Max, 
koken met zij van Boven, Jamie 
Oliver enz. Lekker ite mei Reitse, 
die blijkt niet meer te koken, maar 
controleert nu koelkasten of er 
wel genoeg gezonde voeding in 
zit. Er zijn mensen die kunnen 
genieten van een tuin zonder dat 
zij er in hoeven te werken. Er zijn 
ook mensen die kunnen genieten 
van eten zonder dat zij dat hoeven 
te bereiden. Zo’n persoon ben ik.
 
Als je een feestje of verjaardag 
bezoekt, gaat het vaak over kook-
clubjes (zo gezellig), recepten 
uitwisselen en gezond , vooral 
biologisch, eten. Daar kom je 
veel kookkoningen en keuken-
prinsessen tegen. Vorige week op 
een feestje in gesprek met Ingrid. 
“Hans wij eten thuis ook wel uit 
glaasjes”. “Daar drinken wij thuis 
altijd uit” was mijn verbaasde 
antwoord. “Nee”, zei Ingrid “ik 
bedoel glaasjes gevuld met 
bijvoorbeeld baby-asperges met 
kruidenvinaigrette of Surimi-
beignets met rode peper, ware 
delicatesses”. Ze bleef maar praten 
over recepten met buitenlandse 
namen (meestal Frans) waar ik de 
ballen niet van snap.
 
Enkele dagen geleden een paar 
boodschappen vergeten, in de 
vooravond nog snel gehaald. Loop 
de supermarkt uit, daar stonden 
twee jongens, één met pet de an-
der met capuchon. “Lekker koken 
voor het vrouwtje?!” 
Boodschappen ingeladen en naar 
de jongens toegelopen, “sorry, ik 
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heb jullie niet goed verstaan, ben 
wat doof aan mijn linkeroor”. “Dat 
is behoorlijk kut voor je” zei Petje, 
dat vond Capuchonnetje ook. 
Maar wat riepen jullie mij toe? 
“Of je gaat koken voor je vrouw” 
was het antwoord (stuk milder). 
“Jongens, ik vind koken niet leuk, 
kan nog geen ei bakken… Mijn 
vrouw kookt altijd en als ze er niet 
is ga ik Snekke!” Dat vond Petje 
fucking cool en Capuchonnetje 
vet gaaf.

“Jongens, moet nu gaan, anders 
vind ik de hond in de pot”. Petje 
keek me met grote ogen aan en 
vroeg “wat betekent dat??” Dat 
betekent dat als je te laat voor het 
eten thuis bent, het eten koud en 
misschien wel op is. “Daar hebben 
wij geen last van” zei Petje, “m’n 
moeder kookt héél veel tegelijk en 
we hebben een magnetron”. Dacht 
even aan Reitse!!

Hans Stouthart

 

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 
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Naar Santiago de 
Compostella
Deel 8
Van Logroño naar Leon

Zoals jullie in de vorige Praet 
hebben kunnen lezen, heb ik mei 
2017 in Logroño besloten om 
mijn tocht af te breken en naar 
huis te gaan omdat ik last had van 
mijn rug. Half maart dit jaar ben 
ik weer vertrokken om mijn tocht 
af te maken. 

Pamplona, 20 maart
Samen met Wil Bokma loop ik 
te kleumen door Pamplona. Het 
vriest net niet en het sneeuwt. We 
zijn de 19e maart met de auto uit 
Raerd vertrokken. Wil om haar 
man, Jan Douwe, op te halen in 
Saint Jean Pied de Port waar hij 
rond de 22e maart hoopt aan te 
komen. En ik dus op weg naar 
Logroño. We hadden ons ver-
heugd op een glas wijn in de zon 
op een terrasje. Niet dus!

Najera, 22 maart
Ik zit met een pilsje in de zon. 
Weliswaar met de jas aan, maar 
toch. Het vertrek vanuit Logroño 
was wel weer spannend maar 

nu na 2 dagen voelt het al weer 
vertrouwd: ’s ochtends de rug-
zak inpakken, ontbijten en op 
pad! Gisteren was ik met nog één 
Spanjaard in de pelgrimsherberg, 
we hadden elk een eigen slaapzaal. 
Daar was ik erg blij mee want 
ik hoorde hem op de gang zelfs 
snurken. Vandaag zijn in de her-
berg een stuk of 8 pelgrims. Niet 
te vergelijken met de drukte van 
vorig jaar: ik hoef me geen zorgen 
te maken of er wel een slaapplaats 
is!

Belorado, 24 maart
Vandaag 24 km en windkracht 6 
tegen. En gestart rond 8 uur met 
een gevoelstemperatuur van -7: 
het is koud! Vannacht in Santo 
Domingo waren we met zo'n 30 
pelgrims op de ene slaapzaal van 
de enige herberg in het dorp. De 
hele groep ging zo tussen 7 en 8 
uur op pad. Ik loop alleen, maar 
kom de anderen wel tegen in de 
barretjes voor koffie, cola of een 
broodje. Gisteravond heeft een 
Italiaanse samen met een Argen-
tijnse gekookt voor een groep van 
15 man/vrouw. Dat was erg gezel-
lig. Straks gaan we eten met een 
groepje van 6. Dit is wel anders 
dan in m'n eentje door Frankrijk.

San Juan de Ortega, 25 maart
Meestal zie ik ergens voor of ach-
ter me wel pelgrims lopen. Van-
middag niet, in velden of wegen 
geen mens te zien. Gedachteloos 
sla ik links af want dat meende 
ik me van de kaart te herinne-
ren. Dan ineens een kreet: "Hola, 
signora!". Dat is de enige wijn-
boer in de wijde omtrek die in de 
wijngaard aan het werk is: ik moet 
niet links maar rechts! Gracias! 
Vandaag bijna 25 km. Dat is meer 
dan genoeg voor mij. Het groepje 
van gisteren loopt allemaal 29 km. 
Die ben ik dus 'kwijt' . Nu in een 
pelgrimsherberg in een voorma-
lig klooster. Het is daar tamelijk 
koud. Maar er is ook een bar een 
eindje verder, met een houtkachel. 
De medepelgrims hebben dit 
nog niet ontdekt, ik zit hier met 
uitsluitend Spanjaarden. En uiter-
aard de tv aan.

Burgos, 26 maart
Ik heb mezelf op een hotel ge-
trakteerd: privacy, echte hand-
doeken en de hele inhoud van mij 
rugzak om me heen uitstallen. 
Heerlijk. Maar ja, er moet ook 
gegeten worden. Dus toch de 
stad maar in. Vlak om de hoek zit 
een restaurantje dat er wel aardig 
uitziet. Als ik binnen stap blijkt er 
een deel van de groep van eergis-
teren te zitten. Aanschuiven dus. 
Rob (USA) is predikant en weet 
de juiste toon aan te slaan als hij 
vraagt “waarom lopen jullie?”. 
Er komen mooie en ontroerende 
verhalen op tafel. Een bijzondere 
avond.

Donderdag 29 maart, Fromista
De 9e dag al weer. In zekere zin is 
dit saaier dan vorig jaar. Dat heeft 
niet alleen met het landschap van 
dit moment te maken (daarover 
straks meer) maar vooral met het 
hele pelgrimsgebeuren. Vorig jaar Pelgrimsherberg in Najera
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was het een afwisseling van B&B, 
gastfamilies, hotels, pelgrimsher-
bergen. Nu alleen maar herber-
gen. Soms tref ik bekenden, soms 
niet. Soms kun je er eten, soms 
zelf koken. En een enkele keer is 
er helemaal niks, ook geen bar 
of restaurant en wordt je er om 8 
uur in de ochtend zonder ontbijt 
uitgezet.

Vorig jaar was ik steeds de enige 
pelgrim, nu lopen er per dag 
tientallen. Het is een wereld in 
een wereld. Je eet een keer samen 
of drinkt een biertje samen. Twee 
dagen later zie je elkaar weer 
in een bar voor koffie . Mensen 
komen en gaan weer. Soms denk 
je dat iemand minstens een dag 
vooruit is en dan tref je hem of 
haar toch weer. Het blijft een 
zoeken naar hoe me tot de ander 
te verhouden. Voortdurend bij 
mezelf te rade gaan waar ik nu 
behoefte aan heb. En ... het gros is 
rond de 30, 40 jaar. In hun ogen 
ben ik een oude taart.

Ik loop nu in het lege gebied tus-
sen Burgos en Leon: de Tierra de 
Campos. Iets als de Flevopolders, 
maar dan wat glooiender. Ein-
deloze graanvelden, even einde-
loze veldpaden. En dat 180 km. 

lang. Middeleeuwse dorpjes die 
leven van de landbouw en van 
de camino. Rond 8 uur moet je 
de herberg uit zijn en gaan we 
met z'n allen op pad. Om ergens 
halverwege de middag weer neer 
te strijken in de volgende herberg. 
Het lopen is heerlijk, ik loop al-
leen en geniet volop. Ook van de 
eindeloosheid van de Tierra de 
Campos. Maar dat hele pelgrims-
gedoe, ik weet het nog zo niet.

Vrijdag 30 maart, Carrion de los 
Condes
Ik ben al een uur onderweg als 
ik bedenk dat ik mijn handdoek 

in de herberg heb laten liggen. 
Jakkes! Maar ja, het ergste wat 
kan gebeuren is dat ik me tot 
Leon (nog 5 dagen te gaan) met 
een T-shirt moet afdrogen. Ver-
velend maar niet onoverkomelijk. 
Maar ik ben niet de enige die een 
handdoek laat liggen: zopas bij 
het inchecken gevraagd of ze een 
'toalla' over hadden. Het kost even 
wat moeite maar dan begrijpt het 
nonnetje me: Si, si!. Er wordt een 
handdoek uit de kast gevist. Zo'n 
sneldrogend ding die elke pelgrim 
heeft. Ik ben niet helemaal zeker 
of hij wel gewassen is , maar ik 
ben er blij mee.

Ik zit hier in de Albergue Espiritu 
Santo, bij de nonnen, in het voor-
malige klooster. Wel toepasselijk 
op Goede Vrijdag. De slaapzaal 
is ruim maar, heel barmhartig, 
niet verwarmd. En buiten is het 
onderhand gaan regenen en met 5 
graden en harde wind zeer onaan-
genaam. Toch de stad maar in. In 
de kerk kom ik Jorgen tegen, een 
Deen die ik al een paar keer heb 
ontmoet. We zoeken een restau-
rant op waar we, heel on-Spaans, 
al om half 6 aan de maaltijd zit-

De eindeloosheid van de Tierra del Campos

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
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ten. Terug in de herberg blijkt de 
verwarming aan! En niet zuinig 
ook, het is er onaangenaam warm: 
het is ook nooit goed.

Zondag 1 april, Calzadas del 
Coto
Ik zit nu in m'n eentje in een 
(alwéér) onverwarmde herberg. 
Want de verwarming is kapot  en 
het is Pasen, dus geen reparatie op 
korte termijn. De boel wordt ge-
rund door een Spaanse hospitale-
ro (vrijwilliger) en we hebben net 
samen een halve liter bier zitten 
wegwerken in het café. Want daar 
is het wel warm. Zo is elke dag 
weer anders. In het begin van de 
avond arriveert er nog een Noorse 
familie. Voordat we beginnen met 
eten, zingen ze een Noors dank-
gebed: een prachtig lied gezongen 
door 4 prachtige welluidende 
stemmen. Het is een kadootje. 

Vanochtend wilde ik de alterna-
tieve route nemen die in mijn 
gidsje staat en die niet langs de 
weg loopt. Ik ben ongeveer 500 
meter op weg als ik geschreeuw 
achter me hoor. Een man met een 
rugzak komt hardlopend achter 
me aan: "It's the wrong way!". 
Even later staat hij hijgend en 
bezweet naast me: ik loop niet 
goed! Een heel verhaal over niet 
gemarkeerde routes en pelgrims 
die gered moeten worden door 
de Guardia Civil. Ik vermoed dat 
het niet zo'n vaart zal lopen maar 
hij heeft zo zijn best gedaan dat ik 
maar het officiële pad neem.

Vanmiddag had ik er helemaal 
genoeg van: al dat geloop, al die 
mensen. En ook nog 20 km pad 
langs een doorgaande weg. En 
iedereen stopte al in Sagahun 
terwijl ik gedacht had nog 5 km 
verder te gaan. Dan steekt het 
kuddedier de kop op: "Zal ik dan 

ook hier maar blijven? Is het wel 
verstandig om door te lopen? 
Liever doen wat iedereen doet?" 
Ik ben blij dat ik ben door gelo-
pen tot Calzadas del Coto. Dit is 
beter dan een volle herberg in een 
tamelijk troosteloos stadje.

Beau
As pup ha wij dij ophelle bij de fokker.

Dyn Heit en Mem wiene dêr beide.
Twa moaie grutte hûnen, do wiest ek prachtich.

In lyts leaf brún hûntsje.
Do gongst oeral mei hinne.
Yn de bench nei de peuters.

Nei it Doarpshûs as ik dêr as frijwilliger efter de bar stie.
Mei de boat, yn de auto.

Alles fûnst moai.
En in protte rinne, alle dagen yn waar en wyn.

Do wiest trou en myn maatsje.
Al 15 jier hast bij mij west.

It koe net mear, it is better sa.
Mar ik mis dij, leave Beau.

No moat it net Raerder
Oan de Hegedyk is it genietsjen. In lân fol tefreden kij. In lân fol giel 
bloeiend koalsied.

Poppenwiersterkuorbaljen yn de tún fan it doarpshûs. In springkessen 
foar de bern. En noch folle mear en dat allegearre op Keningsdei. De 
bern ha ek al wêr efkes swimme kinne. Al wie it wetter miskien noch wat 
kâld.

It gers is altyd grien as it wetter krijt.

We moatte begjinne mei libjen, foardat je te âld binne.

Do krijst noait in twadde kans foar de earste yndruk.

Doch wasto seist en sis wasto dochtst.

De tiid fljocht mar do bist de piloat.

Morgen 26 km met maar 1 dorpje 
onderweg, zonder voorzieningen. 
In Leon neem ik een hotel!

Anne de Jong
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Toespraak Sieger 
van der Zwaag
Raerd 4 mei 2018

Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen 
En herhaal het honderd malen
Telkenmale zal ik wenen …

Met deze pakkende woorden 
eindigt het gedicht “Vrede” van 
de dichter Leo Vroman (1915-
2014). Veel treffender kun je niet 
aangeven hoe noodzakelijk het is 
bewust stil te zijn en te staan bij 
deze dood. De dood die oorlog 
heet. Een gewelddadige dood. Een 
de vrijheid schendende dood. Een 
dood die de mensheid steeds op-
nieuw hard treft omdat ze weer-
loos lijkt tegen bruut 
zinloos geweld. Geweld dat in 
haar uitvoering vaak een 
legitimering kent die je de 
rillingen over de rug doen lopen. 
Uitgeoefend door machthebbers 
zonder moraal, laat staan mede-
dogen of dichterbij nog: besef van 
het verdriet dat ze aanrichten.

Waar moeten we dan aan 
denken, namen? Dritte Reich, 
Boko Haram, FARC, ETA, 
Islamitische Staat. Stuk voor 
stuk waren en zijn het zaaiers 
van dood en gruwelijk verderf. 
Een dood die we niet kunnen en 
mogen accepteren. Een dood die 
verzet opwekt ondanks haar alles 
verschroeiende taal en tekens. 
Ausradieren noemden de Duitse 
machthebbers dat.

Namen zegt u? Mauthausen, Ra-
vensbruck, Bataclan, Buchenwald, 
Westerbork. Dat we die dood 
niet tolereren is hét motief voor 
ons hier zijn. Wij met elkaar, hoe 
verschillend ook, willen dat niet. 

We zijn hier om dat met elkaar 
een vorm te geven. We moeten 
ons verzetten en we kunnen ons 
verzetten. Blijvend, telkens 
opnieuw proberen. Moed 
verzamelen en strijden. We 
kunnen elkaar bijstaan, helpen, 
sterk maken, bemoedigen, 
troosten en vasthouden. Daartoe 
kunnen we elkaar verhalen 
vertellen. Acht slaan op wat ons 
verbindt in plaats van te 
mekkeren over wat ons verdeelt. 
Wat kunnen we dan helemaal zult 
u zeggen? Kunnen we dat gevoel 
wel doorgeven? Die diepste grond 
om je te verzetten tegen dit soort 
duistere machten? Ja, dat kan. Ja, 
dat kunnen we doorgeven. Daar 
hebben we onze verhalen voor. 
Gewone verhalen naar het lijkt, 
zoals:

Een schipper verhaalt van de 
wind.
Een boer verhaalt van zijn koeien.
Een treurende verhaalt van zijn of 
haar verlies.

En hier en nu vertellen we het 
verhaal van verzet tegen 
onvrijheid. En daarvoor hoeft u 
niet ver te reizen. Lees Willem 
Hansma’s “Een Friese pastorie in 
oorlogstijd” of, heel recent, Auke 
Zeldenrust met zijn verhaal “De 
Joodse Bruiloft”. Verhalen vertel-
len is belangrijk voor de samen-
hang. Kortgeleden was ik in Bears 
bij een openingsactiviteit van 
Culturele Hoofdstad 2018. 
Tientallen waren daar verschenen 
om ouderwets te luisteren naar 
verhalen. Mensen die elkaar am-
per kenden en die, wilde ik zeg-
gen, ademloos luisterden, maar 
dat was niet zo want de adem 
stoomde door de 
bevroren buitenlucht. Maar zie 
wat er gebeurde: De verhalen 
verbonden en verwarmden al die 

mensen. Bracht ze in verband, 
als metselwerk. Goed in verband 
gelegd metselwerk is sterk en 
voorkomt breuklijnen.

Als je een hechte mienskip wilt 
maken, moet je haar in elkaar 
metselen met verhalen. En daarna 
de voegen afwerken, tegen de 
breuklijnen. Al dat voegen en 
verband maken doe je opnieuw 
met verhalen. Want verhalen 
voegen en verbinden mensen, 
ongeacht hun steensoort en hun 
formaat. Een eerste steen of een 
hoeksteen dankt zijn status slechts 
aan al die andere “gewone” stenen. 
“All in all you’re just another brick 
in the wall”, zong Pink Floyd. Je 
bent maar een gewone steen in 
de muur, zult u begrijpen. Maar 
toch, zeg ik dan: een muur! U, 
wij, jullie! Een steen in die muur. 
Ermee verbonden. Gevoegd en in 
verband gelegd door het verhaal.

Ook een eerste steen zou dat moe-
ten weten want die heeft hen - die 
andere stenen - net zo hard nodig 
als andersom, in het verweer 
tegen de boze, wrede en 
meedogenloze elementen. En 
het is die binding die de eenheid 
maakt. Wellicht daarom zei de 
stervende Eberhard van der Laan 
over zijn Amsterdamse burgers - 
en ik weet uit ondervinding dat 
die knap lastig kunnen zijn - “hou 
de boel een beetje bij elkaar!”. 
Derhalve nu, nee sterker nog, juist 
nu!

Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen
En herhaal het honderd malen
Telkenmale zal ik wenen …

Sieger L. van der Zwaag
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Praet mar raak
Deze keer zal Wijnand Verhoef 
vertellen wie hij is en wat hem 
zoal bezig houdt. Barst maar los!

Waar en in welk jaar ben je 
geboren?
Ik ben geboren in Haulerwijk in 
1975.

Ben je verliefd, verloofd, ge-
trouwd of vrijgezel en heb je ook 
kinderen/kleinkinderen?
Ik ben getrouwd met Harmke. 
Samen hebben wij 3 kinderen: 
Alissa (11), Silvan (9) en Marijn 
(6).

Wat doe je overdag?
Ik werk bij Horjus Paneel & Meu-
bel in Dronrijp. Wij zijn toeleve-
rancier en leveren B2B aan zeer 
diverse bedrijven. De meeste van 
onze klanten zijn 
interieurbouwers, 
projectinrichters als ook 
bouwbedrijven en 
wandenbouwers. De basis hierin 
is het verwerken van alle denkba-
re plaatmaterialen zoals multiplex, 
spaanplaat, MDF en volkern, be-
plakt met een HPL (kleur)toplaag 
of als kantenklare melamine plaat. 
Wij maken keukens, kasten, 
meterkasten, bedden, wand- en 
plafondpanelen, tafelbladen, be-
denk het maar wat je van plaat-
materiaal kunt maken. Als hoofd-
verkoop ben ik naast de verkoop 
binnen- en buitendienst verant-
woordelijk voor de marketing en 
de ICT. Een zeer 
afwisselende baan met 
ontzettende leuke collega’s.

Hoe lang woon je al in Raerd?
Harmke en ik zijn met z’n tweetjes 
in 1999 in Raerd gestart. Ik had 
mijn werk toen bij Van Vuuren 
Deuren in Grou en wilde graag 

wat dichter bij het werk gaan 
wonen. Na enkele andere huisjes 
in Raerd bekeken te hebben, 
kwamen wij in het Kleaster te-
recht.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken (verenigingen, 
bestuur, vrijwillig, school)?
Na een paar jaar voorzitter te zijn 
geweest bij de gymnastiek-
vereniging O.S.O. ben ik 
momenteel met nog véél 
fanatiekere dorpelingen druk met 
het behoud van het gymlokaal. 
Hiernaast draai ik heel af en toe 
nog eens mee in het dorpshuis 
of sportkantine achter de bar en 
regel ik jaarlijks de collecte voor 
Jantje Beton. Ook ben ik dit jaar 
lid geworden van de tennisclub 
om eens een balletje te kunnen 
slaan. Om de leefbaarheid in het 
dorp te behouden vindt ik het erg 
belangrijk dat iedereen zich inzet 
(hoe minimaal dan ook) voor ons 
mooie Raerd.

Wat is je favoriete muziek?
Mijn interesses voor muziek zijn 
echt, echt heel breed. Zo heb ik de 
meeste platen/cd’s van TOTO in 
mijn bezit, maar luister daarnaast 
ook graag naar Blues en Neder-
landstalige muziek. Jazz begin ik 

ook steeds meer te waarderen. 
Uiteraard ontbreken cd’s van o.a. 
een Katie Melua en Elske DeWall 
niet in mijn collectie.

Waar mogen ze jou midden in 
de nacht voor wakker maken?
Liever helemaal niet. Ik ben 
namelijk gek op slapen. Zonder 
verplichtingen kan ik echt 
uitslapen. Deze ‘vrijheid’ heb ik 
inmiddels ingeruild voor ons 
gezinnetje, maar het blijft één 
van mijn (ondergewaardeerde) 
hobby’s.

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Zie o.a. de voorgaande vraag. 
Daarnaast mag/mocht ik graag 
klussen aan en om het huis. Sinds 
dat dit als een verplichting voelt, 
is de benoeming tot hobby ook 
wat afgevlakt. Mocht er in de 
dagelijkse drukte nog wat tijd 
vrijgemaakt kunnen worden, vind 
ik het leuk om te vissen, beetje 
“ompielen”, vrijwilligerswerk en 
gezien mijn werk ook de beno-
digde vrijetijd opneemt, zie ik ook 
dit als mijn hobby.

Wat vind je het lekkerste eten?
Een lekker stoofpotje of hachee 
met witte rijst en rode kool. 
Jammie!

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Ik rijd in een licht blauwe Volvo 
V50 2.0 diesel.

Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit?
Als ik lekker voor de buis hang, 
gaat hij niet snel uit, maar bij 
“SBS6 Shownieuws” is het direct 
doorzappen. Discovery is 
daarentegen mijn favoriete 
zender, voor de rest kijk ik graag 
films.
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Welk boek lees je op het 
moment?
Ik ben absoluut geen lezer, de 
boeken die ik met passie in één 
ruk uit heb gelezen zijn dan ook 
op maximaal twee handen te 
tellen.

Waar praat je graag over?
Over mijn interesses, kunde en 
ervaringen. Adviseren en het 
delen van ervaringen, met name 
als anderen oprecht geïnteresseerd 
zijn.

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend?
Silvan aanmoedigen bij het 
voetballen en “ompielen” in en om 
het huis.

Waar ga je het liefst heen in de 
vakantietijd?
Naar de zon, op een camping 
lekker met ons eigen sleurhutje. 
Kroatië staat bij ons absoluut op 
nummer één als favoriete 
vakantiebestemming.

Wat is je beste eigenschap? Wat 
is je slechtste?
Ik kan er niet tegen als mij 
onrecht wordt aangedaan of als 
ik vals beschuldigd wordt. Verder 
kan ik erg ongeduldig zijn. Mijn 
goede eigenschappen: sociaal, 
behulpzaam en ik kan mij goed 
inleven in anderen.

Wat vind je het mooiste plekje 
van Raerd? Wat is het minst 
mooie?
Raerd kent vele mooie plekjes. Op 
1: de Slotsdyk, op 2: het 
dorpsplein en op 3: Flansum. Het 
minst mooie plekje is al vaak 
benoemd in deze rubriek en zijn 
de loodsen Op è Feart en het 
voorliggende braakliggende 
terrein van het Sélanshûs.

Was mis je op dit moment in 
Raerd?
Een echte ruim opgezette 
speeltuin/speelplaats (los van het 
schoolplein) in het hart van het 
dorp, bijvoorbeeld dorpshuistuin 

of het oude trapveldje tegenover 
Zantema.

Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je 
hem/haar vragen?
Ik heb over veel vragen lang 
moeten nadenken, maar op deze 
vraag weet ik echt geen antwoord 
te geven waar ik 100% achter sta. 
Een mogelijk antwoord zou zijn: 
naast Donald Trump, met de 
vraag direct vrijwillig af te treden.

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
Ik heb nog wel wat wensen die 
met een paar extra centen te 
verwezenlijken zouden zijn, maar 
zou het ook zeker delen met fami-
lie en meerdere goede doelen.

Bedankt voor je openhartigheid en 
medewerking!

Noodoproep

Europa Kinderhulp Friesland zoekt vakantiegezinnen. Bent u bereid om deze zomer een kind 

voor een korte periode in uw gezin op te nemen? Meldt u dan aan via de mail op: friesland@

europakinderhulp.nl.

Vermist

Er missen al enige tijd 3 rode rokken (kleden) voor de statafels in het dorpshuis. Waarschijnlijk 
zijn deze een keer uitgeleend. Weet iemand waar ze kunnen zijn? Reacties graag naar 
doarpskranteraerd@hotmail.com of even bellen naar Roelie Dijkstra (601294).
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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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Verslag 
jaarvergadering 
Plaatselijk Belang
Datum: 26 maart 2018
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Dorpshuis Raerd
Aanwezig: Bestuur: John Jacobs, 
voorzitter (aftredend), Gretha 
Frankena, penningmeester, Baukje 
van Vilsteren en Tiny Zijlstra, 
algemeen lid. Aspirant-bestuurs-
leden: Clara en Jan Sietze Rosier, 
Wilma Hoekstra, Tjitske Kamstra, 
Germ Postma en Wietse van der 
Vliet. 28 dorpsbewoners en 
genodigden.

1. Opening en vaststelling 
agenda

De voorzitter opent de 
vergadering en heet alle 
aanwezigen welkom. De agenda 
wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen en ingekomen 
stukken

Ype de Vries kan helaas wegens 
ziekte vandaag niet aanwezig zijn. 
Er zijn geen ingekomen stukken 
die van belang zijn voor de 
jaarvergadering.

3. Verslag jaarvergadering 2017

Er zijn geen op- en aanmerkingen 
op het verslag van de 
jaarvergadering. De voorzitter 
bedankt Margriet de Vries voor 
het maken van het verslag.

4. Jaarverslag 2017

De voorzitter heet Erik Visser 
welkom, die namens de gemeente 
is gekomen. Baukje leest het 
jaarverslag voor. Er zijn geen 
op- en aanmerkingen.

5. Financiën

Financieel jaarverslag 2017
Gretha geeft een toelichting op 
de diverse financiële overzichten. 
De kosten voor de AED zijn lager 
uitgevallen, omdat er in 2017 geen 
onderhoud is gepleegd. 
Inmiddels is dit geregeld met 
een andere firma. Vraag: Alle 
verenigingen hebben een brief 
ontvangen met een verzoek om 
een bijdrage voorde AED. Hoe is 
dit verzoek ontvangen? Gretha: 
overwegend positief. Aangezien 
de kerk toegezegd heeft om de 
komende 10 jaar het 
onderhoudscontract te willen 
financieren, valt de bijdrage voor 
de verenigingen nog wat lager uit.

Verslag kascommissie en 
benoeming kascommissie 2018
De kascommissie wordt gevormd 
door Annette Groothof en Ymie 
Terwisscha van Scheltinga. Zij 
geven aan dat het een 
overzichtelijk, duidelijk 
gespecificeerd en correct verslag 
is. Het verslag wordt goedgekeurd. 
Nieuwe kascommissie: Annette en 
Ymie zijn beide bereid om dit nog 
een jaar op zich te nemen.

Begroting 2018
Gretha licht de begroting 2018 
toe. Er zijn geen vragen of 
opmerkingen. De voorzitter geeft 
aan dat het fijn is, dat we er 
financieel goed voorstaan. Hij 
bedankt Gretha hartelijk voor 
haar inspanningen en spreekt de 
hoop uit, dat ze dit nog lang zal 

blijven doen.

6. Bestuurssamenstelling

Aftredend: John Jacobs
John deelt mee dat hij na bijna 
19 jaar ophoudt met Plaatselijk 
belang. Hij draagt de 
voorzittershamer over aan Baukje 
van Vilsteren. John blijft wel be-
reid tot het geven van advies, als 
dit nodig is. Baukje bedankt John 
voor zijn jarenlange 
inspanningen.

Nieuwe kandidaten
John stelt de nieuwe 
bestuursleden voor aan de ver-
gadering. De vergadering gaat 
akkoord met de benoeming. De 
taken binnen het bestuur moeten 
nog verdeeld worden.

7. Voortgang en verdere 
ontwikkelingen Raerd

Gymzaal
Ton Poelsma doet verslag. Uit de 
enquête is gekomen dat 6 
mensen vonden dat de gymzaal 
wel weg kon, 47 hebben de 
enquête niet teruggestuurd en 184 
hebben aangegeven dat ze positief 
tegenover het plan staan en ook 
wel willen meewerken en steunen. 
Door de gemeente is € 75.000 
toegezegd, via Erik Visser is er 
vanuit verschillende fondsen nog 
€ 15.000 toegezegd. Er ligt ook 
een subsidieaanvraag bij het IMF 
(provinciaal). Op 15 mei is er een 
“Pitchjoun”, waar zij de aanvraag 
moeten onderbouwen. De 
exploitatiebegroting ziet er goed 
uit. De verbouwingsbegroting 
is nog niet rond. Op 5 april a.s. 
heeft de werkgroep een gesprek 
met de gemeente hierover. Vraag 
van Bauke Dykstra: Wat gaat het 
kosten en waarom wordt het nu 
afgekeurd? Ton: Het is een groot 
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gebouw waar veel aan moet 
gebeuren. Er is een begroting van 
de kosten. Op afspraak kan een 
ieder die bij de werkgroep inzien. 

School
Voor dit onderwerp heeft 
Plaatselijk Belang Ralph Nijp 
uitgenodigd. In het dorp is 
onrust ontstaan over het 
gerucht dat de school met sluiting 
bedreigd wordt. Ralph legt uit 
dat hiervan geen sprake is. Het 
gebouw is van 1952. Na 50 jaar 
wordt het dan afgeschreven, maar 
de school heeft een verlenging van 
25 jaar gekregen. Sinds februari 
is het onderwijzend personeel 
bezig met het ontwikkelen van 
een nieuwe visie, waarbij de inzet 
is: stabiliteit en rust. Ook is het 
wenselijk om binnenkort een 
avond te beleggen waarop ouders 
hun visie op de school kunnen 
geven. Een tweede punt gaat 
over het klimaat in de school. De 
school heeft contact gezocht met 
KBS te Sneek (een calculatie- en 
adviesbureau). Zij zullen 4 april 
a.s. een klimatologisch onderzoek 
in de school doen. Vraag: hoe zit 
het met de erfenis van de vorige 
directeur? Daarover kan Ralph 
geen uitspraak doen.

Bouwplannen voormalig 
Sélânshûs en Aldfeartswei
Voor dit onderwerp zijn 
uitgenodigd Bert Koning en Jacob 
de Boer van bouwbedrijf Koning 
uit Wolvega en de tekenaar van 
het bouwplan. Voordat Baukje het 
woord geeft aan de heer Koning 
meldt zij dat wat 
Plaatselijk Belang betreft dit een 
puur informatieve bijdrage is en 
dat er nog niets vastgelegd is. 
Voor de Aldfeartswei heeft het 
bouwbedrijf geen plannen. John 
Jacobs geeft hierop een 
toelichting: de bestemming is 

3 woningen in de vrije sector. 1 
kavel is verkocht en er wordt 
gebouwd in eigen beheer. De 
andere 2 bouwkavels staan nog 
te koop. Bouwbedrijf Koning legt 
uit dat ze een kleinschalig bedrijf 
zijn. Ze willen graag woningen 
bouwen op de plek van het 
Sélânshûs. Daarbij vindt hij het 
belangrijk dat er voorzieningen 
voor ouderen, zoals 
levensbestendige huizen, 
beschikbaar blijven voor het 
dorp. De grond is van Elkien. Het 
terrein van Bruinsma wordt niet 
meegenomen in de plannen, dat 
komt in een later stadium. Koning 
geeft aan dat ze nog in de 
beginfase zitten van het project. 
Ze hebben een aantal tekeningen 
van woningen die een optie 
kunnen zijn voor de Sélânswei.

De type woningen zijn: 6 x 2/1 
kap woningen, of 1 x 4 + 1 x 3 
woningen, of 1 x 4 + 1 x 2 
woningen. Koning geeft aan dat 
dit slechts voorbeelden zijn en dat 
er vele varianten mogelijk zijn. 
Dat hangt mede af van de 
dorpelingen. Er moet 
duidelijkheid komen over wat 
voor soort woning en voor wie. 
Volgens Koning mogen er 9 
woningen staan i.p.v. 7 en mag de 
woning 9 meter hoog zijn + 10%. 
Dat hebben ze ook in 
Sybrandaburen gedaan. Ze 
hebben ook eerder gebouwd 
in Vegelinsoord en Rottum en 
verwijzen naar hun website voor 
meer informatie en foto’s. Koning 
geeft duidelijk aan dat hij wat 
voorbeelden laat zien, maar dat 
het dorp uiteindelijk moet 
beslissen. Koning wil graag 
geschakelde ééngezinswoningen. 
De woning ligt dan rond de € 
180.000 voor een tussenwoning 
en € 210.000 voor een 2/1 kap 
woning. Hierin is de grondprijs 

van Elkien verwerkt.

Vraag: is er ook een 
mogelijkheid voor 
huurwoningen? Antwoord 
Koning: dat zien we niet zitten. 
Het is niet voor niets dat 
bedrijven zoals Elkien van het 
platteland weggaan. Of er zou een 
projectontwikkelaar gevonden 
moeten worden die de huizen 
koopt voor de verhuur. 

Vraag: is de grondprijs van 
Elkien bekend? Antwoord: ja, die 
is bekend. Koning benadrukt 
nogmaals dat dit alleen voor-
beelden zijn. Het zou kunnen dat 
het dorp helemaal geen 2/1 kap 
woningen wil.

Vraag: is er ook een mogelijkheid 
voor Tiny Houses? Antwoord: dat 
is voor een andere doelgroep. Het 
moet prijstechnisch te doen zijn. 
Voor deze omgeving is dit niet 
geschikt. De vraag is of de 
gemeente en het 
bestemmingsplan dit toelaat. 
Koning geeft aan dat hij bij 3 
makelaars geïnformeerd heeft 
over wenselijke bouw en 2 van de 
3 gaven aan dat 2/1 kap het beste 
was. Konings eigen voorkeur gaat 
uit naar rijtjeswoningen.

Vraag: Is € 180.000 niet veel te 
duur voor onze jeugd? Antwoord: 
Daar kan ik niet over oordelen. 
Voor een nieuwbouwwoning kun 
je meer lenen bij de bank, de rente 
staat laag en bij de ING-bank kun 
je rentekorting krijgen.

Vraag: Is € 150.00 een haalbare 
woningprijs? Ja, als de woning 
volledig casco wordt opgeleverd.

Jacobs roept het nieuwe bestuur 
op om op korte termijn met de 
gemeente te gaan praten en met 
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een goed plan te komen, omdat 
de gemeente zich steeds verder 
terugtrekt en initiatieven uit het 
dorp vraagt. De voorzitter roept 
mensen op om mee te denken in 
de nieuw op te richten werkgroep 
“Wonen”, zodat er dan besluiten 
genomen kunnen worden. 

Toekomstige werkgroepen
Er worden nieuwe werkgroepen 
gevormd over wonen, verkeer en 
het strandje. De voorzitter roept 
mensen op zich te melden als 
ze willen meedenken. Iedereen 
wordt op de hoogte gehouden via 
de Dorpskrant.

8. Rondvraag en sluiting

Vraag mevr.Bijlsma: is er op de 
Aldfeartswei geen belangstelling 
van ouderen? Antwoord: nee. Het 
zou goed zijn om te onderzoeken 
welke behoeftes er leven onder 
met name “de jonge ouderen“.

Vraag dhr.v.d. Velde: Wordt er 
gekeken naar het 
parkeerprobleem in het dorp en 
de vrachtwagens die langs de kerk 
rijden , waar te weinig ruimte is? 
Antwoord: op dit moment 
hebben we geen pasklaar 
antwoord. Erik Visser stelt voor 
om een keer te gaan kijken in het 

dorp met de verkeersdeskundige 
van de gemeente. We nemen het 
mee in de werkgroep.

Vraag dhr. Banus: kan er wat meer 
sfeerverlichting komen in het 
dorp? Antwoord: we nemen het 
mee naar de volgende 
vergadering.

Opmerking mevr. Nicolai: De 
cursussen voor de AED kunnen 
goedkoper.

Baukje sluit de vergadering en 
nodigt iedereen uit voor een gratis 
consumptie ter gelegenheid van 
het afscheid van John als 
voorzitter.

Nieuwe sponsor T.C. Raerd
Vanaf 2018 heeft Tennisclub Raerd er een nieuwe sponsor bij. De komende drie jaar gaat Jumbo Grou de 
Tennisclub sponsoren! Jumbo Grou is nu dan ook terug te vinden op een nieuw groen windscreen langs de baan.

Namens alle leden bedankt het bestuur Jouke de Jong van Jumbo Grou die dit mogelijk heeft gemaakt en heten 
wij Jumbo welkom als extra sponsor, naast Timmerbedrijf Fokko, Van der Weerd installatietechniek, 
Bouwbedrijf Errit Vleer “verbouw en meer” en Autobedrijf Sypersma.
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Laatste nieuws 
over de gymzaal
Op 5 april 2018 zijn wij wederom 
in gesprek geweest met de 
gemeente, ditmaal om de reeds 
gemaakte afspraken schriftelijk 
bevestigd te krijgen en enkele 
open eindjes m.b.t. verzekeringen, 
keuring, btw, OZB enz. te 
bespreken. Helaas hebben we 
geen kennis kunnen maken met 
de nieuwe wethouder Mevrouw 
Wielinga, omdat zij zich wegens 
ziekte moest afmelden. Het 
gesprek was echter constructief en 
we hebben dan ook, onder 
voorbehoud van bepaalde 
afspraken, aangegeven dat we de 
gymzaal willen gaan overnemen. 

Op 1 mei is de financiële 
toezegging van de gemeente in 
het college besproken en akkoord 
bevonden.  Kort daarna hebben 
wij een brief met deze bevestiging 
en een aantal afspraken ontvan-
gen van de gemeente. Ook 
hebben we een conceptversie van 
de recht-van-opstal-akte 
ontvangen ter beoordeling. In 
beide documenten staan nog 
zaken die wij willen bespreken 
met de wethouder en dit gesprek 
is gepland op 30 mei 2018. Op 31 
mei wil de gemeente ons 
definitieve antwoord ontvangen 
(op het moment dat u dit leest 
heeft bovenstaande al 
plaatsgevonden). 

Volgens een berichtje in de 
Leeuwarder Courant van zaterdag 
12 mei hebben we de gymzaal 
al overgenomen overigens. Ook 
staat hierin dat er een bedrag van 
€ 90.000,- mee gemoeid is. Dit is 
het bedrag dat wij maximaal van 
de gemeente kunnen krijgen, de 
kosten voor het totale project lig-
gen nogal wat hoger. Daarom zijn 
wij nu bezig met het 
aanvragen van subsidies. 15 mei 
hebben we de pitch-avond van 
het Iepen Mienskipsfûns bezocht. 
We hebben de subsidie-aanvraag 
hiervoor al grotendeels klaarlig-
gen en op deze avond konden we 
ons project in 5 minuten aan het 
adviesteam presenteren. De 
vooruitzichten op een mooi 
subsidiebedrag zijn best goed. 
Naast het IMF zijn we druk met 
het opstellen van aanvragen naar 
andere subsidieverstrekkers toe.  

Intussen hebben we ook een 
nieuwe stichting opgericht, 
genaamd Stichting Sport en 
Bewegen Raerd. Het gymlokaal 
zal in eigendom komen van deze 

stichting. De stichting neemt de 
exploitatie en het beheer op haar 
en zal ook de renovatie leiden. De 
leden van de stuurgroep 
Leefbaarheid Raerd zijn allemaal 
als bestuurder in de stichting 
gestapt en het bestuur is 
aangevuld met Gretha Frankena 
als penningmeester. 

Over de planning omtrent de start 
van de werkzaamheden is nu nog 
niets te zeggen omdat we nog 
druk bezig zijn met de subsidies 
en de projectaanpak. Er hebben 
zich middels de huis-aan-huis 
enquête een groot aantal 
vrijwilligers aangemeld om te 
helpen bij de renovatie, dit 
waarderen we enorm. We streven 
ernaar de planning, 
communicatie en coördinatie 
tussen alle betrokkenen zo goed 
mogelijk te regelen.

We houden u op de hoogte! 

Atte Wiarda
Ton Poelsma
Sjoerd Stelwagen
Wijnand Verhoef
Ymie Terwisscha van Scheltinga

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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Doorstart 
toanielferiening 
Nije Moed
Een dorp zonder 
toneelvereniging, zeker in het jaar 
waar cultuur het speerpunt in 
Friesland is, is toch ondenkbaar! 
Dan vonden wij nu ook. Dus 
hebben we de koppen bij elkaar 
gestoken om plannen voor een 
doorstart te smeden. We hebben 
het oude bestuur wakker geschud 
en hen aangezet tot het, samen 
met ons, organiseren van een 
jaarvergadering. 

Op 23 april stapten naast het oude 
bestuur, een aantal bekende 
gezichten en ook een aantal 
nieuwe dorpsgenoten binnen. 
Het enige nog zittend bestuurslid 
en tevens voorzitter Ton Poelsma 
opent de vergadering om daarna 
met instemming van de 
aanwezigen het stokje over te dra-
gen aan ons, het nieuwe 
bestuur…..

Ton Poelsma geeft tijdens deze 
jaarvergadering, op de dag 
nauwkeurig, na 10 jaar voorzitter 
te zijn geweest van de Nije Moed 
de spreekwoordelijke voorzitters-
hamer over. Hij heeft dit volgens 
eigen zeggen altijd met veel 
plezier gedaan en was omringd 
door een gezellig bestuur. Ton, 

ontzettend bedankt voor je 
enthousiaste inzet!

Van oud bestuurslid Jeannette 
Boskma kregen wij de lange leren 
jas van wijlen Piet Bijlsma 
overhandigd. Deze jas is door Iepy 
geschonken aan de 
toneelvereniging. Menig Raerder 
zal zich nog wel een moment 
herinneren van een geintje of 
sketch waarin deze jas  en zijn 
eigenaar de show stalen.

Oud penningmeester Eddy 
Wijnsma had voor deze 
gelegenheid nog even de 
financiële stukken tot nu toe op 
orde gebracht en daaruit bleek dat 
wij met een mooi positief saldo 
kunnen doorstarten. De 
geweldige donatie van Stichting 
Iepenloftspul Raerd van bijna 
€ 2500,- is een aangenaam 
verrassende post op de 
jaarrekening. Maar ondanks dit 
fijne begin zijn we toch ook zeker 
van plan de welbekende wc-papier 
actie weer op te pakken hoor!

Avondvoorzitter Berend bedankt 
de oud bestuursleden Paul, 
Baukje, Eddy, Jeannette en Ton 
voor hun inzet. Zij zijn allemaal 
oprecht blij dat er weer nieuw 
leven in de vereniging wordt 
geblazen. De formaliteiten 
zullen op korte termijn 
afgewikkeld worden. 

Tijd voor een nieuw begin!

Samen met alle aanwezigen zijn 
we aan het brainstormen gegaan 
over hoe de Nije Moed 2.0 eruit 
moet komen te zien.  Zo zijn 
diverse mogelijkheden 
besproken, zoals een traditioneel 
stuk op de planken in het 
dorpshuis, locatie-theater, een 
iepenloftspul, een oudejaarscon-

ference, theater naar Raerd halen, 
jeugdtoneel, workshops, toneel-
uitwisselingen met andere 
verenigingen in de omgeving, enz 
enz. Leuke en enthousiaste 
plannen genoeg, maar om dit alles 
met z’n drieën te gaan oppakken 
is best veel. Gelukkig gaven 
Tineke Jorritsma, Gerda Postma 
en Ellen van de Zande spontaan 
aan dat zij het bestuur graag 
wilden versterken. Janny van der 
Meer en Sippie Stelwagen 
hebben zich beschikbaar gesteld 
als ondersteuners van het bestuur. 

Wat geweldig! Meteen een mooi 
voltallig bestuur.

Na dit positieve formele gedeelte 
van de jaarvergadering hebben 
we na een drankje onze creatieve, 
assertieve, naïeve en zelfs 
agressieve kant aan elkaar laten 
zien in de workshop gegeven 
door Anke Bijlsma. Toneel is een 
teamsport! Tijdens de workshop, 
waarin we van wandelen tot het 
spelen van korte improvisatie-acts 
gingen, hebben we veel gelachen 
maar ook veel geleerd. Anke gaf 
ons tips over houding, lopen, 
volume en stemgebruik, zichtlij-
nen en vooral om als team samen 
te werken. Daarnaast heeft ze ons 
tips aan de hand gedaan om het 
dorpstoneel weer impuls te geven, 
wij hebben er zin in!

Alex van der Woude
Berend Raap
Ymie Terwisscha van Scheltinga
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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

Protestantse 
Gemeente Ingwert 
heeft nieuwe 
predikant
Op zondag 1 juli zal in de Lauren-
tiuskerk ds. Liesbet Geijlvoet be-
vestigd worden als predikant van 
de Protestantse Gemeente Ingwert 
(Raerd-Dearsum-Poppenwier) en 
de Hervormde Gemeente Redu-
zum-Idaerd c.a. Beide gemeenten 
zijn een combinatie aangegaan 
om de mogelijkheid te hebben een 
voorganger te beroepen voor een 
baan van 0.8 fte.

Ds. Liesbet Geijlvoet is getrouwd 
en met haar man Kamal Khouja, 
afkomstig uit Syrië, heeft ze twee 
kinderen die nog naar de 
basisschool gaan: dochter Rojda 
en zoon Hozan. Zelf is ze 
inmiddels 48 jaar en daarvan is ze 
twintig jaar werkzaam als 
predikant. Van 1998 tot 2004 
werkte ze in de doopsgezinde 
gemeente ‘de Lytse Streek’ 
(Franeker/Baard-Itens/Wit-
marsum-Pingjum) en van 2004 
tot heden in de doopsgezinde 
gemeente van Aalsmeer. Het is 
voor haar en haar gezin dus een 
opmerkelijke verandering, want 
behalve dat ze terugkeert naar 
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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

Fryslân maakt ds. Geijlvoet ook 
de overstap naar de Protestantse 
Kerk Nederland.

Het gezin Khouja heeft een 
woning gekocht in 
Camminghaburen in 
Leeuwarden. Half juni zullen ze 
daar intrekken. De dienst op 1 juli 
begint ’s middags om 14.00 uur. 
Ongetwijfeld zal ze zich in een 
van de komende dorpskranten 
zelf wat uitgebreider voorstellen.
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Ytkafee de Trilker Tel: 0566 602041
Info@detrilker.nlPoppenwier

Poiesz actie PSV 
Raerderhimrúters 
PSV Raerderhimrúters was dit 
jaar ingeloot voor deelname aan 
de Jeugd Sponsor Actie van de 
Poiesz in Mantgum. De opbrengst 
is bedoeld voor de jeugdlessen.

Op 7 april, de laatste zaterdag van 
de actie, hebben de jeugdleden 
van de Raerderhimrúters in de 
Poiesz van Mantgum appelflappen 
verkocht en daarmee heel veel 
extra muntjes verdiend. We stegen 
van een achtste naar een vierde 
plaats! Buiten werd het winkelend 
publiek ontvangen door 
Margretha met haar Haflinger 
Pallie en Eliza&Ymie met hun 
Dartmoor pony Danny. Kinderen 
mochten gratis ponyritjes maken. 
Dit was een groot succes!
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Op vrijdag 20 april zijn Thialda 
Koster (Easterwierrum), Fenna de 
Beer (Jirnsum), Eelkje Dijkstra en 
Eliza Terwisscha van Scheltinga 
(Raerd) naar het Jeugd Sponsor 
Gala in het WTC Leeuwarden 
geweest. Ze hebben genoten 
van spetterende optredens van 
O’G3NE, Tim Douwsma en 
Vinchenzo!

Het toppunt van de avond was 
natuurlijk dat zij een cheque 
van maar liefst € 982,- voor de 
Raerderhimrúters in ontvangst 
mochten nemen. 

Iedereen bedankt voor het 
steunen van de Raerderhimrúters!
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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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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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Overlijden
Kort na elkaar zijn overleden 

onze dorpsgenoten

Ton van Lieshout
op 7 april

en

Ans van Lieshout-Huijbens
op 26 april

It Fintsje 2

Sara
Op 5 mei is Gerda Hilverts 50 geworden. Gefeliciteerd!

Verhuisd
Vanaf 15 mei zijn wij niet meer 
woonachtig op It Fintsje 13, maar 
is ons adres Hegedyk 7.

Met vriendelijke groeten,
Rogier, Wike en Ynte

Bedankje
By dizze wol ik elkenien tige tank 
sizze foar al it meilibjen wylst ik 
siik wie. It hat my tige goed dien.

Groetnis,
Tsjaltsje Dijkstra-Veenstra

Raerders
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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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De lente is dit jaar 
ongelooflijk mooi
Het warme weer van de laatste weken maakte dat alle 
planten die maar een beetje bloeien en groeien willen, 
uit de grond omhoog vlogen en in de kortst mogelijke 
tijd een ware kleur- en geurexplosie veroorzaakten. 
Iedereen met een beetje tuin en een beetje oog voor 
de natuur, stond perplex. Tuinmannen en vrouwen 
moesten als de donder aan het werk, want ook het 
zevenblad en de brandnetel wilden zich maar al te 
graag laten zien.

In het dorp staan veel tuinen vol bloemen en op het 
Fintsje staan nu de prachtige en grote azalea’s en 
rododendrons in volle pracht. Ook in het Raerder 
Bosk bloeien nu een paar rododendronstruiken. 
Buiten het dorp op de Hegedyk en de Learewei is het 
ook volop genieten: de bermen vol fluitenkruid, vol 
boterbloemen en bloeiend gras (gelukkig zijn die nog 
niet gemaaid). Een groot koolzaadveld vol bijen en 
vlinders aan de Hegedyk en natuurlijk is de jaarlijks 
terugkerende bloemrijke weide van Titus de Wolff 
een ware lust voor het oog.

Maar ik neem u nog even mee terug naar een paar 
weken geleden, toen bloeide er iets bijzonders in het 
Raerder Bosk: een bostulp met 2 stengels uit 1 plant. 
Veel bezoekers kwamen een kijkje nemen, die hadden 
daar over gelezen in de Stinzenflora Monitor. Ook 
nu valt er in het binnenbos erg veel te bewonderen: 
de varens met hun frisgroene bladeren, de perken 
daslook en voorjaarszonnebloem die zich steeds maar 
uitbreiden, het prille voorjaarsgroen van de vele 
soorten bomen en de lytse pykjes in de singelgracht.

I.S.

jong leven in de singelgracht

Azalea's

rododendrons in het Raerder Bosk

bloeiende weide Learewei lissen aan de slootkant
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Koningsdag
Een impressie van de gezellige Koningsdag op 27 april.


