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Wa binne dat?
Familie Huisman, Slotsdyk 24

Wij mogen ons verheugen op 
een flink aantal “nieuwkomers” 
in Raerd, waarvan de Slotsdyk 
de kroon spant. Bij de Slotsdyk 
24 trok ik deze keer aan de bel 
en was het ook meteen BINGO! 
Huisman was wel in voor een 
“petearke”. Per mail zou er een 
afspraak gemaakt worden in 
overleg met zijn vrouw. Ik mocht 
even binnenkomen terwijl hij zijn 
mailadres opschreef in een fraai, 
bijna getekend schuinschrift. 
Later zou hij uit de doeken doen 
dat hij zich dit eigen gemaakt 
had vanuit het Normschrift (de 
beschrijving onder Technische 
Tekeningen). Er zat meteen 
al verhaal aan die man en ik 
verheugde me al op het vervolg.

Wat mij nog niet eerder te beurt 
viel is, dat ik met de gastgevers 
“achterom” mocht als een oude 
bekende, meteen met de deur 
in huis. Letterlijk en figuurlijk, 
want Harmen en Anita Huisman 
was VERTELLEN op het lijf 
geschreven. Diverse onderwerpen 
passeerden de revue, o.a. muziek. 
Harmen, liefhebber van muziek 
als luisteraar, vond het jammer 
dat hij zelf geen instrument 
speelde en vond zichzelf dus niet 
muzikaal. Maar als je als luisteraar 
in de ban raakt van muziek ben 
je dat wel toch? Net zoals mensen 
die geen noten kunnen lezen dat 
ook zijn.Cor Huisman, zijn oom, 
bleek nota bene de oprichter 
van Trekharmonica Club Sneek 
te zijn,waar zijn moeder, Ida 
Dotinga, zelfs nog een speelboek 
voor gemaakt heeft in een 
soortalternatief notenschrift.

Harmen is geboren in Sneek en 

bleef daar tot zijn elfde jaar. Na 
diverse omzwervingen en zijn 
diensttijd kwam hij terug in Sneek 
en was hij daar werkzaam als 
elektromonteur. Ook was hij al 
sinds zijn jonge jaren betrokken 
bij de horeca en stond hij 
regelmatig achter de bar.

Anita, geboren in Arnhem en 
opgegroeid in Velp, werkte in 
die tijd in HetGereformeerd 
Verpleeghuis te Sneek (de 
huidige Ielânen) en na hun eerste 
ontmoeting was het meteen 
RAAK! In 1979 trouwden zij 
en diende zich hun eerste Grote 
Avontuur aan. Samen met een 
stel uit hun naaste familie hadden 
zij het plan opgevat zich in 
Ierland te vestigen. Hoewel er 
enthousiast over landschap en 
’s lands gewoonten aldaar werd 
verteld, mocht hun droom helaas 
geen werkelijkheid worden en 
zijn ze na een korte periode weer 
teruggekeerd naar Friesland.

Harmen hervatte zijn oudevak en 
Anita werkte op het kantoor bij 
Staatsbosbeheer. In een periode 
van werkeloosheid bekwaamde 
Harmen zich als palingroker 
en ging hij parlevinken met 
zijn paling! De fam. Huisman 

woonde toen op een boerderij in 
de omgeving van Oosthem. In 
1984 werd hun oudste dochter 
Anouk daar geboren. Hun 
jongste dochter Manja werd in 
1988 in Terhorne geboren. Daar 
begonnen zij eetcafe ’t Far. (Anita 
had de een opleiding Horeca 
gedaan en Harmen ontbrak 
het niet aan ervaring in deze 
branche). Ze hebben daar 5 jaar 
gedraaid voordat ze Het Wapen 
van IJlst kochten, wat zij eveneens 
5 jaar hebben gerund. Daarna 
wilde Anita graag thuis zijn bij 
haar opgroeiende kinderen en 
deze keuze betekende dat zij 
tijdelijk huisvrouw werd.

Een heus visrestaurant in 
Sneek was echter nog steeds 
de wensdroom van Harmen… 
maar dat mocht er niet meer 
van komen, want ernstige 
nekklachten, gevolgd door een 
zware operatie trokken een 
streep door de rekening. Een 
bittere pil voor de sportman, die 
Harmen ook was. Voor allebeide 
was dit een zware periode van 
verwerking. Afkeuring dreigde! 
Maar… Harmen liet het er niet 
bij zitten en volgde de weg van 
“wat kan ik dan nog wel en wil 
dat ook graag?”. Wat hem zelf 
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Zondag 17 februari 11.00 Kerkdienst Laurentiuskerk

Maandag 25 februari 20.00 Bijeenkomst herstelproject Raerder 
Bosk Dorpshuis

Dinsdag 26 februari vanaf 
18.00 uur Oud papier Hele dorp

Zondag 3 maart 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Zondag 3 maart 12.00 uur Playbackshow Dorpshuis

Maandag 4 maart 20.30 uur Algemene Ledenvergadering Tennis-
club Dorpshuis

Maandag 11 maart 20.00 uur Jaarvergadering Plaatselijk Belang Dorpshuis

Vrijdag 15 maart 20.00 uur Musical Sekstips 2 Dorpshuis

Zaterdag 6 april ochtend NLdoet ‘t Raerderhiem ‘t Raerderhiem

Maandag 15 april 20.15 uur Jaarvergadering Stichting Doarpshûs 
Raerd Dorpshuis

dreef overbrengen aan kinderen 
leek hem een mogelijkheid en 
deed hem via een origineel 
traject belanden in het onderwijs. 
Begonnen als onderwijs-
assistent en later als bevoegd 
praktijkdocent in de vakken 
Horeca en Techniek. 18 jaar heeft 
Harmen dit met plezier mogen 
doen.

Anita, eerder bezigheids-
therapeute, besloot een opleiding 
ziekenverzorging te doen. Sinds 
2002 is zij nachtzuster in de 
Parkflat Stadsfenne te Sneek. 
Heel bewust koos zij hiervoor 
om in deze stille uren meer 
aandacht en tijd te hebben voor 
de hulpbehoevende vaak eenzame 
mensen, HULDE!!! Omdat het 
onder haar collega’s bekend was 
dat zij voor bezigheidstherapeute 
was opgeleid, was zij de 
aangewezen persoon die 
activiteiten in de grote zaal 
mocht ontwikkelen tegen de 

eenzaamheid van de bewoners. 
Met veel liefde voor haar oude 
vak heeft ze dat naast haar 
nachtdiensten destijds opgezet. 
Toen Anita echter voor de keuze 
gesteld werd daarvoor te gaan 
of voor de verzorging, stond het 
voor Anita wel helder: ik blijf op 

mijn plaats in de verzorging.

13 jaar geleden verhuisde de 
familie naar Akkrum, voor 
bootmensen als zij goed toeven 
aan het water daar. En daar 
was het ook dat zij het geven 
van workshops in het aalroken 
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 16, nummer 150
Februari 2019
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)

Distributie
Johanna Kooistra

Kopij
Anneke Veenstra
it Fintsje 21
9012 CP  Raerd
doarpskranteraerd@hotmail.com
Bankrekeningnummer:
NL25RABO0351455825

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

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

Druk 
BladNL

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

ontwikkelden, gezellig om het de 
mensen als gastgever helemaal 
naar de zin te maken. Dat zat 
Harmen en Anita immers in het 
bloed. De locatie in Akkrum 
was daar echter niet in alle 
facetten geschikt voor en met 
Harm zijn pensionering in het 
verschiet en dus veel tijd om zich 
meer met de workshops bezig 
te houden, werd er na verloop 
van tijd gezocht naar een mooi 
huis met een werkplaats erbij en, 
nog belangrijker, een vrije tuin 
(en welwillende omwonenden 
natuurlijk). 

En… zo is het gekomen dat 
Harmen en Anita hun stekkie 
hebben gevonden aan de 
Slotsdijk 24. Bij nader inzien 
blijkt Raerd dan ook niet zover 
van Sneek te liggen, want tijdens 
de Nieuwjaarsborrel bleken er al 
gauw oude bekenden in Raerd 
te wonen.Niets dan lof voor de 
buurt! Wat is er op tegen om deze 
mensen-mensen niet alle succes 
van de wereld toe te wensen om 
hun hartverwarmende plannen 
hier in Raerd werkelijkheid te 
laten worden. 

Als een soort p.s. nog even de 
link van Harmen dat zijn vader 
vroeger een zomerhuisje had aan 
de Kûfurd (fonetisch Koevoet) 
bij Langweer en dat zoonlief na 
het nachtelijke poeren van heit 
te horen kreeg: “Do makkest de 
boel wol efkes skjin no?” Wat hem 
eerst bijna een aversie hiertegen 
bezorgde, is later kennelijk zijn 
ding geworden!

“At de iel rint, sille wy grif mear 
fan harren heare!”

Heidi Andringa
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Blommen 
en oar praet
 
Rozen
 
A Rose is a Rose,  is a Rose …… 
Een Engelse dichter heeft ooit 
deze, romantische,  bekende  
regel geschreven. Was het maar 
zo eenvoudig!! Een roos is er in 
zoveel soorten o.a. een floribunda  
roos, botanische roos, theeroos, 
bodembedekkende roos, 
klimroos, treurroos, stamroos, 
of…… een nog andere roos. De 
geschiedenis van de mensheid 
is eveneens de geschiedenis 
van de roos. Zij is bezongen en 

duizenden keren getekend en 
geschilderd. Ontelbare gedichten 
zijn aan haar gewijd en in de 
literatuur komt zij meer ter sprake 
dan enige andere bloem.
 
Hou een roos in uw hand en 
wees u bewust dat deze roos er 
nooit geweest zou zijn zonder 
de toewijding van een kweker 
ergens diep in China en lang 
voor de geboorte van Christus. 
Besef even dat uw roos deze 
schoonheid heeft verkregen van 
de zorg van kwekers, waarvan 
de namen in het duister van het 
verleden zijn verdwenen. Maar 
ook van kwekers waarvan wij de 
namen nog wel kennen en die met 

gouden letters geschreven zijn in 
het boek der rozen.
 De geschiedenis die leidde tot 
winterharde rozen, tot de (hele 
zomer) doorbloeiende rozen, 
tot nieuwe kleuren en rozen die 
steeds minder onderhoud vragen. 
Want daarin volgt de geschiedenis 
van de roos de geschiedenis van 
de mensheid. De moderne roos 
vraagt steeds minder zorg en 
onderhoud van de moderne mens 
die steeds minder en minder tijd 
heeft voor……. alles.
 
Wordt vervolgd.
 
Hans Stouthart

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

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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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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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 

No moat it net 
Raerder
Se binne oan it heien, der stean 
hjir en dêr containers yn it doarp. 
Der komt nijbou er der wurdt ek 
hiel wat ferbouwd.

Panyk yn Raerd. Der wie in 
swarte bus sjoend die hiel stadich 
troch it doarp gong. Lokkich wie 
it goed folk.

As minsken yn waar en wyn in 
blok om rinne wolle, stoppet der 
gauris in auto en wurdt der sein, 
stap mar yn. Leaf bedoeld, mar ik 
rin graach.

*********************************

Do bist sa moai asto dysels fynst.

Wa gjin fouten makket, 
makket meastal neat.

Elk mins hat rjocht op 
myn miening.

Harkje kin in hiele protte sizze.

*********************************

It Winterwaar

No ja, dat is it dus net.
Fan snie en iis ha wij ferlet.
Net fan hurde wyn en rein.
Der is al in protte oer sein.

Dochs hoopje ik der noch op.
Iis en snie lyket mij top.

Noat fan’e redaksje: 
it ferske wie al stjoerd foardat it dochs 

noch winter waard... 
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Ytkafee de Trilker Tel: 0566 602041
Info@detrilker.nlPoppenwier

Praet mar Raak
Deze keer zal Tsjalling Faber 
vertellen wie hij is en wat hem zoal 
bezighoudt. 

Waar en in welk jaar ben je 
geboren?
Ik ben in 1998 geboren in 
Poppenwier.

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of vrijgezel en heb je ook 
kinderen/kleinkinderen?
Ik ben verliefd op Jelly-Greta van 
Vilsteren en we hebben nog geen 
kinderen.

Wat doe je overdag?
Overdag ben ik aan het werk in 
Heeg bij Hoora Watersport.

Hoe lang woon je al in Raerd?
Sinds maart 2018 woon ik samen 
met Jelly-Greta.

Op welke wijze ben je bij het dorp 
betrokken (verenigingen, bestuur, 
vrijwillig, school)?
Ik ben betrokken bij ‘t Blikje en zo af 
en toe help ik bij andere activiteiten 
in het dorp. Laatst mocht ik nog 
spoken tijdens de spokentocht van 
de Jongerein.

Wat is je favoriete muziek?
Ik heb niet echt een favoriete 
muzieksoort, ik hou wel van 
Nederlandstalig, maar ook van rock 
en country. 

Waar mogen ze jou midden in de 
nacht voor wakker maken?
Je kunt me ‘s nachts niet wakker 
maken.

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Ik vind het leuk om boten op te 
knappen om er weer iets moois van 
te maken en lekker bezig te zijn.
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Wat vind je het lekkerste eten?
Het lekkerste eten is voor mij toch 
wel spaghetti.

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Ik rijd in een rode Volkswagen 
Caddy.

Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit?
De tv gaat uit wanneer Utopia er 
voor komt. 

Welk boek lees je op het 
moment?
Ik lees op dit moment geen 
boek. Over het algemeen lees ik 
eigenlijk nooit een boek omdat ik 
lezen niet leuk vind om te doen.

Waar praat je graag over?
Ik praat graag over boten en auto’s 
of dingen die ik heb beleefd.

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend?
In het weekend ben ik graag met 
mijn projecten bezig en ga ik 
graag op stap.

Waar ga je het liefst heen in de 
vakantietijd?
Ik blijf het liefste toch altijd 
gewoon in Friesland, maar een 
enkele keer naar het buitenland is 
toch ook wel erg leuk.

Wat is je beste eigenschap? Wat 
is je slechtste?
Mijn beste eigenschap is denk ik 
toch wel dat ik erg sociaal ben 
en mijn slechtste is dat ik nogal 
impulsief kan zijn.

Wat vind je het mooiste plekje 
van Raerd? Wat is het minst 
mooie?
Het mooiste plekje van Raerd is 
voor mij de haven, verder is er 
voor mij geen minst mooie plek.

Was mis je op dit moment in 
Raerd?
Een snackbar zou wel fijn zijn.

Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je 
hem/haar vragen?
Ik heb werkelijk geen idee.

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
Dan zou ik een boerderij kopen 
en daar een winterstalling 
beginnen voor boten.

Bedankt voor je openhartigheid en 
medewerking!
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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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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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■ 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

Uitnodiging 
bijeenkomst 
herstelproject 
Raerderbosk
Het Raerderbosk is een van 
de oudste gebieden in het 
bezit van It Fryske Gea. De 
markante poort geeft toegang 
tot het besloten parkbos. In het 
vroege voorjaar bloeien hier 
stinzenplanten, ooit aangeplant 
door de voorname bewoners 
van voormalig Jongemastate in 
haarbesloten tuin. Nu  is het is 
het een park,dat toegankelijk 
is voor iedereen als openbaar 
dorpsbos. 

Schetsplannen 
Samenmet de lokale 
vrijwilligersploeg heeft It Fryske 
Gea de afgelopen tijd plannen 
gemaakt voor het herstellen van 
de beplanting. Wij willen onder 
andere het opknappen van de 
boombeplanting in het park 
combineren met het baggeren 
en opschonen van de gracht.

Bent u nieuwsgierig naar deze 
schetsplannen? Wij nodigen 
u van harte uit om hierover 
samen van gedachten te 
wisselen.

Datum: maandag 25 februari 
2019 van 20.00 tot 21.30 uur
Locatie: Dorpshuis Raerd

Wij hopen u te ontmoeten op 
maandag 25 februari!
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Vrijdag 22 maart 2019 
18.00 – 20.00 uur 

Inzamelactie lege flessen 
Deur aan deur door de jeugd van de Jongerein 

 

Met uw statiegeld steunt u 
Activiteiten van onze jeugd! 

 

Niet thuis, geen probleem! Zet uw tas met lege statiegeldflessen 
bij de deur. Wij zullen deze dan meenemen. 

Alvast bedankt  
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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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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 
 

  
 
 

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

Jij hebt een plan, 
wij het geld
Heb je een goed idee voor een 
activiteit om mantelzorgers 
en zorgvrijwilligers even op 
adem te laten komen? En kun 
je dat ook (laten) uitvoeren. 
Doe dan een aanvraag bij het 
Stimuleringsfonds! Geld hoeft 
niet het probleem te zijn. 

Zorgvrijwilligers staan mensen 
bij die veel dingen niet meer 
zelf kunnen. Een klusje in huis, 
boodschappen halen, samen 
een stukje fietsen. Of ze komen 
gewoon even langs voor een 
praatje. Wie gedurende een 
langere periode intensieve zorg 
aan een ouder, kind, partner, 
vriend of buur verleent, is 
mantelzorger. Zorgvrijwilligers en 
mantelzorgers zijn belangrijk en 
onmisbaar. Voor ons allemaal. 

Het Stimuleringsfonds 
Mantelzorg en Informele zorg van 
de Gemeente Súdwest-Fryslân 
heeft geld beschikbaar voor 
activiteiten die zorgvrijwilliger 
en/of mantelzorgers een steuntje 
in de rug te geven. 

“Kom op met je plan!” roept het 
stimuleringsfonds. 

Dat kan via een mailtje naar 
stimuleringsfondsmantelzorg
@wmoplatformswf.nl
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Raerd heeft weer veel 
Talent gevonden

voor de

Playbackshow 
op

3 Maart 2019
Papa's, Mama's, pake's, Beppe's, opa's, oma's, 

broertje's, zusje's, 
dorpsgenoten en natuurlijk alle anderen

Jullie zijn allemaal van harte welkom

zaal open vanaf: 12,00. Toegang €2,00 per persoon
vragen: PlaybackshowRaerd@hotmail.com

1
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Wrafke: frutsel
Doe’t Baas fan ‘e moarn ûnder 
kaam en my nei bûten litte soe, 
fielde ik mysels sa ferskuorrend 
modzich. Hy moast my suver 
wekker meitsje, sa sleau en 
moalich wie ’k. Baas kin dat hiel 
fynfielend. Hy begjint my earst 
ûnder myn strôtsje te kardzjen en 
dan rek ik my út, draai ikmysels 
stadichoan op ‘e rêch,en dêrnei 
tysket er my oer myn búkje. Dat 
lit ik sa lang mooglik mei de 
eagen ticht gewurde om’t er my 
eins gjin grutter deugd dwaan 
kin! Mei in protte muoite rôle ‘k 
op myn poatsjes werom en gappe 
wiidbekkich. En dat wylst ik fan 
‘e wike krekt de hiele wrâld wol 
oan koe. Doe haw ik sa hearlik 
traind mei Frou. Ik speurde 
as in spear en appertearre as 
‘t spoar. Ik haw alle dummys 
prompt fûn en fuortdaliks by 
Frou brocht. Och, wat wie se 
grutsk op har lytse mokkeltsje! 

Sels de jachtoefenmasterin wie 
optein. Ik begryp dus neat fan dy 
lamliddichheid. Bin wier net siik 
of sa mar ik kin wol in gat yn‘e 
dei sliepe… Dochs mar efkes yn 
‘t waar sjoen en dernei krige ik, 
krektlyk as eltsemoarn, iten fan 
Baas. Hie’k sljocht gjin sin oan. Ik 
haw him oansjoen en doe begûn 
Baas te skodholjen: ‘dan mar net, 
Afke…’. Hy seach wat sneu om 
’t ik in bytsje jierdei bin. Ik bin 
hjoed sekuer acht moanne âld.

Geandewei de dei gie it wat 
better. Frou lit my wat letter op 
‘e moarn lekker lang út en dan 
kin ik wat omsneupe en snaaie. 
Frâlynsmoargens. Frou fynt my 
mar in fyske; ik mei dat lykwols 
ferskuorrend graach dwaan. 
Wurd dêr ek sa roppich fan dat 
ik thús daliks de hiele bak wol 
leechfrette kin! Somtiden moat 
ik dernei wer koarje, bynammen 
as ik tefolle woartelstôkken út it 
heakelguod fandele haw. Hjoed 

net en dus haw ik hearlik myn 
bak leechfretten. Ienris wer yn 
myn hûnekourke skrok ik sa 
ôfgryslik dat it hier my dwers op 
‘e sturtbonke stie. D’r leine farske 
drippen bloed op it kleed! Wêr 
kamen die yn‘e goedichheid wei? 
En net allinne op myn kleed, se 
leine ek rûnom op ‘e flier. It fielde 
boppedat krekt of ik myn miichsel 
net goed ophâlde koe. Ik dus 
wakker oan myn frutsel sneupe 
om te sjen wat dêr te rêden wie. 
Hie al murken dat dy de ôfrûne 
dagen stadichoan opswollen 
rekke wie. Suver in gleie prom. 
Jawis! Dêr kaam it wei. Net 
bêst… Daliks alles opslikje 
fansels en de flier skjinljepke 
mei myn mûldweiltsje. En mar 
prakkesearje.

 Soe dit dan wêze wat de frou 
fan Pelle okkerdeis oppere? Pelle 
sit ek by ús op jachttraining en 
soe neffens har syn earste ‘wiete 
dream’ hân hawwe. No, Monty 
wie dêr noch hielendal net oan 
ta, andere dy oare baas doe. En ik 
seach dat hy syn spytgnyskjenne 
Frou suver net ynhâlde koe wylst 
er dat sei. Mar Pelle en Monty 
binne reukes en ik bin in wyfke. 
Ik haw d’r gjin idee by hokker 
‘dreamen’ my te wachtsjen 
steane. Op dat stuit kaam Frou 
wer yn ‘e keamer en sy seach my 
drok dwaande mei myn lape. Se 
dikere de flier oer en rekke suver 
oerémis: ‘Afke wurdt in grutte 
faam!’, rôp se út. Se nodde my 
leafdefol en dat joech my it gefoel 
dat ik gjin noed hawwe moast. 
Frou brocht Baas gau op ‘e hichte. 
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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?

Se sei him dat se ‘t al in pear 
dagen oankommen sjoen hie. It sil 
by it folwoeksen wurden hearre, 
sa moast ik hjirút wol begnuve…

Twa dagen letter is it floeien noch 
folle slimmer: myn doaske is no 
sa lek as in tjems! Dochs mei 
ik mei nei de training ta. Myn 
stimming is sa ûngelikens as it 
waar en ik haw nearne nocht 
oan. Mar dy jachttraining wol 
ik fansels net slûpe litte, dan 
meitsje ik wol nocht! Frou siet 
d’r wat oer yn. Wat soene de 
reuen wol net útheve? Ik hearde 
har beljen om advys. Letter 
fentilearre se oan Baas dat neffens 
de oefenmasterin it just in geve 
útdaging foar de baaskes wêze soe 
dat harren hûnen har net ôfliede 
litte meie troch de hormoanen. 
Sa sette ik mei Frou dochs wer 
ôf nei de Súdwesthoeke. It wie 
ûnlijich waar mei in kâlde wyn 
en winterske buien. Earst liet 
Frou my lang yn ‘e auto wachtsje, 
wylst de reuen wakker omfleane 
mochten. Lang om let gie de 
training los en mocht ik ek foar 
’t ljocht komme. No, dat soarge 
foar opskuor. Om syn beurten 
moasten de hearen oan myn 
frutsel snuve fansels. Dy grutte 
Flatcoat stuts sels syn hiele noas 
ûnder myn krús en gong mei my 
oan ‘e haal as wie ‘k in kroade! 
Sels haw ik mar in ‘krekt-as-neat-
oan-‘e-hân-hâlding’ oannaam. 
Jawis, myn frutsel is grut, der rint 
wat út en ik bin wat min by de 
wurken. Duh! It soe wat,fierder 
neat loas, hear…

Doe ‘t de reuen wer oan tou sieten 
en de opwining delbêde wie, 
mochten wy om bar in dummy 
troch de feart ophelje. Koe 
eltsenien moai ôfkuolje! It wetter 
wie desimberkâld, mar dat die 
my eins wol goed. Koe allinne dat 

kring earst net fine! Dernei diene 
wy in proefstik yn stânfêstigens. 
Dat kin ik tsjintwurdich poerbêst. 
Earder hie ‘k wolris striid mei 
Frou om ’t ik wakker ungedurich 
wie. Dan baarnde it my yn om te 
wachtsjen oan’t Frou it sinjaal jûn 
hie dat ik gean mocht. No, jimme 
kinne wol riede dat dy reuen 
harren sels net altiten yn’e macht 
hiene. Se moasten hyltyd efkes by 
my lânsnoaskje… Dernei rekke ik 
mysels ek kwyt by it appertearjen. 
Koe neat fine, harke net nei en 
seach gjin ynstruksjes fan Frou. 
Lokkich wie se net boas. Is se 
lykwols hast nea hear, der net fan. 

Se stie mei in hândoek  klear om 
my droech te wriuwen ear’t we 
wer ôfsetten nei hûs ta.

No liz ik wer lekker mudzich yn ‘e 
grutte koer fan dy âlde swarte. It 
leafst op ‘e rêch en ungesjeneard 
mei it frutsel omheech. Ooooh, 
wat fiel ik my ûnhuerich 
looooopsk. Om my mei it moarn 
wol wer oer wêze… (djippe, 
grommeljende sucht).

menno@bistedokter.nl
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Personiel

Ik sykje immen dy ‘t helpe kin by it 
melken of selsstânnich melke kin, as myn 

fêste meiwurker der net is. Dus bygelyks 
op sneintemoarns en feestdagen. Kin oars 

ek wolris even helpe. Wurdt bêst beleane.Titus de WolffTillefoan 06 22 37 89 47

Kerstpakketten-actie voedselbank 2018

Beste dorpsgenoten van de Lege Geaën,

In de vorige dorpskrant hebben we een oproep gedaan om kerstpakketten of een deel 
hiervan te doneren voor de voedselbank. Bij de drie inleveradressen zijn in totaal 17 
pakketten ingeleverd, wat een prachtige donatie! Ruurd Wijbrandi en Willem Heeringa 
hebben de pakketten bij Sytsma Antiek ingeleverd, die ze bij de voedselbank brengt, die 
er vervolgens voor zorgt dat de pakketten verdeeld worden en een goede bestemming 
krijgen.

Namens de diaconie en de voedselbank: hartelijk dank voor uw bijdrage, we hopen dat u 
de volgende keer weer mee doet aan dit goede doel!

Meer weten? Kijk voor meer 
informatie op pagina 22.
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Sekstips 2
Na de succesvolle tournee van 
Theun Plantinga en Alexandra 
Alphenaar met “Sekstips 1, wat 
je van nichten leren kan” komt 
het duo terug met een volgende 
hilarische musical met nog 
meer smakelijke tips, prachtige 
verhalen, ondeugende anekdotes 
en prikkelende grappen.

                                           
 
‘                                                           

                                                                                                   SMASHING NEWS           

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
De ALV van Tennisclub Raerd vindt plaats op maandag 4 maart 2019, 20.30 uur, Dorpshuis 

AGENDA  

1. Opening/vaststellen agenda 
2. Mededelingen  
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2018 
4. Terugblik tennisseizoen 2018 / vooruitblik 2019 
5. Stemming over voorstel financiële bijdrage Kaats 
6.  Financiën 

 Vaststellen begroting  
 Kascontrolecommissie 

7. Terugkoppeling baan onderhoudscommissie 
8. Bestuurssamenstelling* 
9. W.n.t.t.k. 
10. Rondvraag 
 

*Aftredend en herkiesbaar mits er geen andere gegadigden zijn voor de functie van bestuursvoorzitter: 
 Jolanda Koopal. Aftredend en niet herkiesbaar: Gretha Frankena 
Leden die interesse hebben in een bestuursfunctie kunnen dit tot een uur voor aanvang van de ALV 
kenbaar maken bij het bestuur. (tennisclubraerd@gmail.com) 

Op verzoek worden de stukken behorend bij deze agenda één week voor aanvang van de vergadering 
toegezonden. De stukken zijn op te vragen bij het bestuur : tennisclubraerd@gmail.com  

Datum: Vrijdag 15 maart 2019 
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Doarpshûs 'de Trijesprong'
Entree: €20,-
incl. 1 consumptiemunt

Reserveer snel je kaarten via 
acdoarpshus@hotmail.nl 
of bij één van de AC leden!

Vol=Vol
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Carbid
Plots schiet ik wakker ... BAM ... 
O, shit, is het weer zo ver? Nou 
ja, als ze maar lol hebben en van 
andermans spullen afblijven, dan 
is het mij best. Dus de oordopjes 
maar weer in en ik draai me in de 
foetushouding ... BAM… maar nu 
is het even een ver-van-mijn-bed-
show.

Dan de volgende dag!! Lang Leve 
het Blikje en het er tegenover 
gelegen land wat jaarlijks 
beschikbaar wordt gesteld aan 
onze jeugd en, niet te vergeten, de 
oudere KNAL-verslaafde garde. 
Wat een feest, was ik nog maar 
jong en onbezonnen! Zelfs de 
pliesie laat zich zien, makkelijke 
prooi zo rond ons blikkie. Lieten 
ze zich maar gelden als er echt 
wat aan de hand is ,want dat zou 
mijn waardering voor de dienders 
enorm doen stijgen.

Slechts één maal heb ik mij 
geërgerd aan deze traditie en dat 
was toen onze geliefde dorpssmid 
met zijn laatste levensdagen 
bezig was en er in de Smidshoeke 
carbidbussen werden afgestoken. 
Maar ja, carbid kon de jeugd 
vroeger bij hem halen. Misschien 
deed het hem wel goed en was 
mijn gevoel onterecht, wie weet!!

Voor een ieder in Raerd die zich 
mateloos ergert en denkt de 
correcte keurige burger te moeten 
uithangen zou ik willen zeggen: 
"Ga op de Belgische Kempen 
wonen, want daar is het tijdens de 
jaarswisseling benauwend stil en 
schrik je rond 12 uur alleen van je 
eigen hartslag.

BAM!
De Indiaan
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