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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar

Vrijdag 5 april 16.00-17.00 uur Kennismaken Jeugd met Tennis Tennisbaan 
Raerd

Zaterdag 6 april ochtend NLdoet ‘t Raerderhiem ‘t Raerderhiem

Zondag 7 april 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Zondag 7 april 15.00 uur Popkoor Voor Schut o.l.v. Jurjen de Boer Dorpshuis

Donderdag 11 april 20.00 uur Tennisinformatieavond Tennisbaan 
Raerd

Zaterdag 13 april 10.00 uur Bliksemloterij KV Wêz-Wis Hele dorp

Zaterdag 13 april 15.30 uur Paasviering PKN “De Lege Geaën” Gau

Zaterdag 13 april 20.00 uur Filmvoorstelling Raerd vroeger o.l.v. 
Berend Raap Dorpshuis

Maandag 15 april 20.15 uur Jaarvergadering Stichting Doarpshûs 
Raerd Dorpshuis

Donderdag 18 april 19.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Woensdag 24 april 20.00 uur Jaarvergadering Begrafenisvereniging 
“De Laatste Eer” Dorpshuis

Zaterdag 27 april 13.00 uur Koningsdagspelen en JSF Band Dorpshuis

Dinsdag 30 april vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Zondag 5 mei 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Vrijdag 10 mei Bloemetjesactie O.S.O. Hele dorp

Woensdag 15 mei 19.30 uur Film van betekenis PKN “De Lege Geaën” Lokaal 
Reduzum

Zaterdag 26 mei hele dag Garage sale (bij voldoende deelname) Hele dorp

Trek je klep open! 
Hallo Raerders,

De AC heeft een idee uit het dorp 
binnengekregen om een garage 
sale te organiseren. Dit lijkt ons 
heel leuk om te doen. Qua datum 
lijkt ons 26 mei een geschikte dag. 
Wij zouden graag van jullie willen 
weten, wie hier eventueel aan mee 
zou willen doen.

De mensen die mee willen doen 

en diegenen die eventueel hun 
tuin/garage/schuur/kofferbak 
beschikbaar willen stellen voor 
verkopers en publiek kunnen 
zich melden via de email: 
acdoarpshus@hotmail.nl.

Opgave graag voor 7 april, 
zodat wij op basis van de 
opgave kunnen aangeven of dit 
evenement doorgaat of niet.

Activiteiten Commissie 
“de Trijesprong”
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 16, nummer 152
April 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 meinummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 april (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van mei wordt in de 
eerste week van mei 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

Playbackshow
Zondagmiddag 3 maart om 
13.00 uur werd de jaarlijkse 
playbackshow door Jurjen 
geopend met de onthulling 
van het nieuwe decor! De 
playbackshowcommissie 
had van de merkecommissie 
een mooie bijdrage van het 
merkeontbijt ontvangen en 
dit is gebruikt om het decor te 
pimpen! Een top idee voor een 
nieuw decor was er al gauw 
maar nu moest dit nog worden 
uitgewerkt. 

Met behulp van een oude 
overheadprojector die we nog 
op de kop konden tikken en een 
aantal sjablonen was het nog 
slechts een kwestie van een vaste 
hand en de schilderkunsten 
van de commissie. Dit alles 
nog wat opgeleukt met wat 
nieuwe lichtslangen en een 
glittergordijntje en zo is de 
metamorfose compleet! En 
aan het applaus te horen na de 
onthulling werd onze noeste 
arbeid zeker gewaardeerd!

Showtime!

Na het voorstellen van de jury, 
te weten Paul Compagne, Klaske 
Bloemsma en Marjolein Dotinga 
kon de show beginnen.  Onze 
nieuwe geluidsman Marco, die 
zijn verjaardagsbezoek heeft 
afgezegd om het licht en geluid 
voor ons te verzorgen, zette 
de begintune in en de eerste 
artiesten van de onderbouw 
maakten hun entree. 

Het publiek kon genieten van 
de volgende acht prachtige 
afwisselende acts:
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zover dat ook de prijzen in de 
bovenbouw verdeeld konden 
worden. Natuurlijk kreeg 
ook hier iedereen eerst een 
medaille. Vervolgens kwamen 
de juryleden met de verlossende 
ontknoping:

1e prijs voor Hannah
2e prijs voor Eliza
3e prijs voor Anouk

En met deze prijsuitreiking 
kwam er een einde aan een 
prachtige middag! Iedereen 
bedankt voor zijn/haar inbreng! 
Ook de mensen die spontaan 
achter de bar bijsprongen en 
geholpen hebben de zaal van het 
dorpshuis op te ruimen. Top!

Dan tot slot nog even dit, er 
komen wat wisselingen in het 
bestuur. Metty, die ongemerkt 
al haast bij het inventaris de 
playbackshow is gaan horen 
omdat zij intussen al zo’n 20 
jaar in deze commissie heeft 
gezeten en Ymie hebben dit 
jaar hun laatste playbackshow 
als commissielid meegemaakt. 
Maar gelukkig staan er alweer 
twee geweldige nieuwe 
commissieleden klaar! Marco 
en Heman welkom in de 
playbackshowcommissie!

Nogmaals allemaal bedankt en 
tot volgend jaar!

De Playbackshowcommissie 
2019
Karin, Petra, Willemijn, Renée, 
Metty en Ymie

1. Lotus en Sinne: Dieper dan de 
zee van K3
2. Elske: Rise van Jonas Blue
3. Liv: Jolene van Dolly Parton
4. Merle, Marije, Kjeld: Hart beat 
van Vajèn en Rein
5. Tjarda: This is the life van 
Amy Macdonald
6. Ilva: CheapThrills van Sia
7. Marijn: Natural van Imagine 
Dragons
8. Iris: Sweet but psycho van Ava 
Max 

In de pauze die hierop volgde 
kon de jury even overleggen en 
zorgden de barmannen Renée 
en Edwin ervoor dat iedereen 
even een drankje kreeg. En toen 
was het zover, de prijsuitreiking 
van de onderbouw. Toen alle 
artiesten samen met de jury 
op het podium stonden kreeg 
iedereen eerst een prachtige 
medaille omdat alle artiesten 
het top gedaan hadden. Maar 
het ging natuurlijk om de 
felbegeerde 1e, 2e en 3e plek! En 
het erepodium zag er als volgt 
uit:

1e prijs voor Tjarda
2e prijs voor Marijn
3e prijs voor Ilva

Toen was het moment 
aangebroken voor de 
bovenbouw artiesten om te 
shinen. Ook hier zagen we een 
grote diversiteit aan acts:

1. Iris en Eelkje: Buttons  van 
Pussycatdolls
2. Jessy: Duurt te lang van 
Davina Michelle
3. Hannah: Papaoutai van 
Stromae
4. Annemare en Feia: IDGAF 
van DuaLipa

5. Tieme: De Hiele tent giet nei 
de bliksem van Doelleazen
6. Lisanne en Kayleigh: Rise van 
Jonas blue
7. Anouk: Samen van Max en 
Anna
8. Eliza: Hollandse boerenmeid 
van Corry van Gorp
9. Femke en Eske: No tears 
to cry van Ariane Grande 
(uitgevallen wegens dansevent)
10. Rixt: Duurt te lang van 
Davina Michelle
11. Daan, Tymo, Gerlof: ’t 
Feestje waar ik morgen niets 
meer van weet, Snollebollekes

De artiesten genoten, ondanks 
wat gezonde spanning, zichtbaar 
van hun optredens voor de 
flink volle zaal met enthousiast 
publiek. Na deze tien acts kreeg 
de jury weer even de tijd om 
in beraad te gaan. Na de korte 
onderbreking werd het geduld 
van de bovenbouwartiesten 
nog even op de proef gesteld 
omdat Jurjen allereerst iedereen 
wilde bedanken voor zijn/haar 
inzet tijdens deze geweldige 
playbackshow middag. Zo 
mocht de jury, de jarige 
geluid&lichtman,schminkster 
Karin, de bardienst, de 
playbackshowcommissie en 
hijzelf als presentator een warm 
applaus in ontvangst nemen. 

Daarna volgde nogmaals 
applaus voor RientsTijsma en 
Jan Zantema welke spontaan 
reageerden op de oproep of er 
iemand ruimte heeft om het 
playbackshowdecor op te slaan. 
Geweldig dat we weer een plekje 
hebben voor ons prachtige 
decor.

En toen was het eindelijk 
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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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In deze 40 dagentijd organiseert de diaconie van PKN “De Lege Geaën”ook dit jaar 

weer een paasviering.  
Deze viering is bedoeld voor iedere inwoner van de LegeGeaën van 60 jaar en 

ouder.  
Dominee Majoor leidt deze viering en Roelie Dijkstra bespeelt het orgel voor het 

begeleiden van de liederen. 
Het officiële gedeelte begint om 16.00 uur en we sluiten af met een broodmaaltijd. 

Vanaf 15.30 uur bent u van harte welkom! 
 

Wilt u zich opgeven voor de viering? Dit kan door onderstaand strookje in te vullen en 
brengen naar: 

Winny van Vark, Goaijingea 
EttaDotinga, Sibrandabuorren 

Willem Heeringa en Hendrika Heeringade Groot, Tersoal 
Gerke Hofman, Poppenwier 

Hendrika Jellema, Gau. 
Of bellen tel.: 06-34216516 (kan voicemail inspreken) 

Of mailen: heja.joy@hotmail.com 
Graag voor maandag 8 april. 

 

 

Naam:……………………………………………………………………….. 

Hebt u een dieet? ……………(er wordt een broodmaaltijd geserveerd) 

Wilt u opgehaald en thuisgebracht worden? ………………… 

 

Organisatie: DiaconiePKN  “de Lege Geaën”. 

Uitnodiging 
 

tot het bijwonen van de 
bijeenkomst :            

‘Onderweg naar Pasen’. 
Datum: 13 April 2019 

Tijd: 15.30 uur tot 18.30 uur. 
Plaats: “UsGebou” te Gauw. 
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Het bestuur van de Stichting Doarpshûs Raerd nodigt hierbij alle inwoners uit voor haar jaarvergadering, te 
houden op maandag 15 april 2019, aanvang 20.15 uur in Doarpshûs ‘De Trijesprong’.

De agenda is als volgt:

1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen van de jaarvergadering 2018.
4. Jaarverslag van het bestuur over 2018.
5. Financieel verslag over het boekjaar 2018. 
6. Bestuur mutaties:
Benoeming: Anneke Veenstra
Benoeming: André van der Staal
Aftredend: Tom Hospes

Pauze

7. Toelichting en gedachtewisseling over diverse ontwikkelingen met betrekking tot onderhoud en gemeentelijke  
ondersteuning daarin.
8. Toelichting en gedachtewisseling over de beheer en vrijwilligerssituatie en eventueel mogelijke uitbreidingen / 
verbeteringen hierop.
9. Rondvraag en sluiting.

Jaarvergadering dorpshuis
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Begrafenisvereniging “de Laatste Eer”
Hierbij wordt u uitgenodigd aanwezig te zijn op de algemene ledenvergadering van de begrafenisvereniging “De 
Laatste Eer” te Raerd. De vergadering vind plaats op woensdag 24 april 2019 om 20.00 uur in het Dorpshuis te 
Raerd.

Agenda
1. Opening
2. Mededeling en ingekomen stukken
3. Notulen vorige vergadering
4. Jaarverslag secretaris
5. Verslag penningmeester
6. Verslag van de kascommissie
7. Benoeming kascommissie 2020
8. Bestuursverkiezing: vacature
9. Voorstel contributieverhoging/verhoging ledenkorting
10. Rondvraag
11. Sluiting

Anne de Jong gaat vertellen over haar werk als uitvaartverzorger en de hedendaagse mogelijkheden rondom 
overlijden en uitvaart. Dit is tevens toegankelijk voor de inwoners van Raerd en andere belangstellenden.

We zijn nog naarstig op zoek naar kandidaat bestuursleden die ons bestuur wil komen versterken. Lijkt het u 
wat, neem contact op met één van de bestuursleden.

Koos de Vries (0566-602404 / koosdevries@hetnet.nl)

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

Blommen en oar 
praet
Lentekriebels

Als de sneeuwklokjes een wit 
tapijt vormen in het Raerderbos 
en de krokus en de narcis weer 
te voorschijn komen krijg ik een 
eigenaardig en blij gevoel. De 
Lente is in aantocht! 

Er is weer werk aan de 
winkel(tuin), er moet gesnoeid, 
geharkt, gespit, bemest en geplant 
worden. Of je nu beroeps- of 
amateurtuinier bent, ‘s avonds 
moet je stinken naar de modder. 
Sommige heesters botten al uit, 
de Toverhazelaar (Hammamelis), 
Forsytia en Camelia staan in 
volle bloei. De natuur kleed zich 
voorzichtig aan… en de mensen 
uit… Rokjesdag?!!

Er is een “gezegde” dat luidt: een 
mens heeft in z’n leven drie taken 
te vervullen.

1. Hij moet voor nageslacht 
zorgen.
2. Een boek schrijven.
3. Een boom planten.
Alleen dan zal hij vredig kunnen 
sterven…

Alle drie heb ik mogen beleven.
Nummer 1: nooit voor geoefend, 
ging vanzelf.
Nummer 2: ging nogal wat tijd in 
zitten.
Nummer 3: toch wel enige kennis 
of goed advies voor nodig.

En wat het laatste betreft: ben ik 
nog niet van plan. Ik heb nog te 
veel lentekriebels… 

Hans Stouthart
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Alpe d’HuZes
Het was eind december dat ik 
de oproep zag “Wie wil er met 
Agrifirm (onze voerleverancier) 
mee doen aan de Alped’HuZes 
met als goede doel het KWF”. Ik 
had het in eerste instantie gelezen 
maar ook weer weg gelegd. Maar 
het bleef toch in me omgaan. 
Hoe mooi zou het zijn om deze 
berg met de fiets te beklimmen: 
21 bochten, 13,7 km met stukken 
van 10% stijging……voor mij een 
nieuwe uitdaging! Ik ben altijd te 
vinden voor een leuke uitdaging 
op sportief gebied en aangezien ik 
hier het KWF mee kan steunen is  
het natuurlijk helemaal geweldig; 
2 vliegen in 1 klap dus!
 
Iedereen kent in zijn eigen 
familie en omgeving wel mensen 
met deze vreselijke ziekte. Mijn 
moeder is er enkele jaren geleden 
aan overleden maar ook mijn 
beppe en tante. Verder zijn er op 
dit moment nog enkele personen 
in onze directe omgeving die 
ermee te maken hebben. Kortom; 
de beslissing werd snel gemaakt! 
We gaan ervoor! En niet alleen 
ik, maar ook Karin en Eelkje gaan 
mee naar Alped’HuZes. Zelf ga ik 
met de fiets de berg beklimmen. 
Mijn doel is om dit op donderdag 
6 juni 6 keer te doen.Eelkje gaat 
de berg op wandelen, hoe stoer 
is dat voor een meisje van 12, 
en Karin gaat vrijwilligerswerk 
doen. We gaan begin juni naar 
Frankrijk waar we de hele week 
een programma hebben. Er 
zal veel getraind worden en 
er zullen bijeenkomsten en 
herdenkingen zijn. We hebben 
ons laten vertellen dat het een 
hele bijzondere, emotionele 
maar mooie week gaat worden; 
een ervaring om nooit meer te 
vergeten.

Als deelnemer wordt er van 
je verwacht dat je een bedrag 
aan donaties ophaalt. Naast 
de donaties die we inmiddels 
ontvangen hebben, is er ook 
wijn en bier verkocht. Het 
mooie hiervan is dat de gehele 
opbrengst volledig naar het 
KWF gaat. Op de veiling van de 
kaatsvereniging hebben we een 
kraampje gehad met, naast wijn 
en bier, zelf gebakken wafels door 
Eelkje en een rollade (gesponsord 
door Johan de Vries) waarvan 
je het gewicht kon raden. Die 
middag heeft ook een mooie 
bedrag opgeleverd!  Op het 
moment van het schrijven van dit 
verhaal hebben we al ruim 4.500 
opgehaald en er komt nog bijna 
dagelijks geld bij. 

Op vrijdag 26 april, tijdens de 
koningsspelen, organiseert Eelkje 
samen met de basisschool een 

sponsorloop. Alle kinderen gaan 
hieraan mee doen en wellicht dat 
u binnenkort benaderd wordt 
door de kinderen met de vraag 
hun te sponsoren. Hiermee steunt 
u de tocht van Eelkje naar de top! 
Ook hier gaat de gehele opbrengst 
naar het KWF!

Misschien nog leuk om te weten: 
je kunt ons volgen via de site van 
Big Challenge, de organisatie van 
de tocht. Ook hierop kunt u een 
donatie doen als u wilt: https://
www.opgevenisgeenoptie.nl/
fundraisers/evertdijkstra/alpe-
dhuzes-captain

Maar natuurlijk kunt u ook altijd 
bij ons zelf terecht!

Evert, Karin en Eelkje Dijkstra
Snitserdyk 5, Raerd
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Kindercentrum Inky Pinky  
Selanswei 2 

9012CN te Raerd 
 

 

 

Meer informatie of wilt u graag 
een kijkje komen nemen bij  
Kindercentrum Inky Pinky? 
 
Neem vrijblijvend contact met 
ons op via: inkypinky@ziggo.nl  
,bel naar 06 4988 8008. 
 
Of kom gezellig langs. 

Kindercentrum Inky Pinky | Selanswei 2 | 9012 CN te Raerd | inkypinky@ziggo.nl | 06 4988 8008 
franchise onderneming van Kinderwoud 

Kvk.nummer: 58571973 
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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

Praet mar raak
Deze keer zal  Sjoerd Dijkstra 
vertellen wie hij is en wat hem 
zoal bezighoudt. 

Waar en in welk jaar ben je 
geboren?
Ik ben geboren op 11 december 
1997 in het ziekenhuis van 
Sneek.

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of vrijgezel en heb je 
ook kinderen/ kleinkinderen?
Ik heb momenteel geen vaste 
relatie.

Wat doe je overdag?
Ik werk nu via de AB als melker 
en daarnaast zit ik nog in de 
betonbouw bij Van Der Hauw in 
Joure.

Hoe lang woon je al in Raerd?
Ik woon al 21 jaar in Raerd, mijn 
hele leven dus.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken?
Ik zit in het bestuur van Het 
Blikje en ik zit bij het biljarten.

Wat is je favoriete muziek?
Mijn muzieksmaak is heel breed 
maar hou toch echt het meest 
van tropical house en country, 
ook ben ik dol op de muziek van 
Avicii.

Waar mogen ze jou midden in 
de nacht voor wakker maken?
Mooie vrouwen mogen me altijd 
wakker maken.

Wat is je grootste hobby?
Mijn hobbies zijn een biertje 
drinken met mijn vrienden en 
slap ouwehoeren
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Wat vind je lekkerste eten?
Vlees!

Welk type vervoer heb je?
Ik heb op dit moment een Volvo 
S70 2 liter Sportsline uit 1997.

Bij welk programma gaat bij 
jou de televisie uit?
Bij GTST, Utopia, Temptation 
Island, Ex on the Beach en al die 
meuk gaat de tv uit!

Welk boek lees je op dit 
moment?
Ik heb nog nooit een boek 
gelezen,  alleen de Praet fan 
Raerd en zelfs dan kijk ik alleen 
de plaatjes.

Waar praat je graag over?
Ik praat graag over de boerderij 
en mooie vrouwen.

Wat doe je het liefst in het 
weekend?
In het weekend ga ik graag leuke 
dingen doen met m’n vrienden 
uit ’t Blikje.

Waar ga je het liefst heen in de 
vakantietijd?
Het liefst ga ik naar een 
tropische bestemming met een 
mooie blauwe oceaan en witte 
stranden, waar in de avond 
feesten zijn en overdag van alles 
te zien is.

Wat is jouw beste eigenschap 
en wat is jouw slechtste?
Mijn slechte eigenschap is dat 
ik arrogant of assosiaal over kan 
komen, denk ik. 
En mijn goede eigenschap is dat 
ik altijd alles wel wil doen voor 
iedereen.

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd en wat is het minst 
mooie?
Het mooiste plekje in Raerd is 
op de Sélânswei 5, daar word 
ik altijd zo vrolijk. Het minst 
mooie plekje vind ik de plek van 
het Sélânshûs.

Wat mis je op dit moment in 
Raerd?
Ik mis in Raerd een tankstation.

Naast wie zou je in het 
vliegtuig/trein willen zitten en 
wat zou je hem/haar vragen?
Het liefst zou ik naast Arianna 
Grande willen zitten.

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee 
doen?
Ik zou het geld delen met 
mijn vrienden en mijn vader 
en moeder en dan lekker op 
vakantie gaan en de wereld zien. 

Bedankt voor je openhartigheid 
en medewerking!
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Wrafke - moaie dei

Fansels hie‘k al lang yn ‘e noasters dat it net goed gie mei dy ‘âlde Swarte’, Aïcha. Sy siet al yn har 
fyftjinde(!) libbensjier, mar se wie noch sá geef mei har fjoer fan in rjochtaarde jachthûn. Jawis, 
krebintich troch in fersliten rêch, mar dêr joech Baas har pillen foar. Ferline hjerst hat dyselde 
Baas har noch twaris ûnder it mes hânom frjemde bulten fan har liif fuort te heljen en dat hat se 
geweldich goed trochstien. Fan ‘e wike hat se wer mei Frou en Baas nei de bistedokterspraktyk 
west. Doe’t se thús kamen wiene de gesichten fertrietlik. Aïcha wie ek fan’t hynder, mar dat wie 
se lykwols altyd at se nei de praktyk west wie. Ik snúfde de rook fan minsken oan har dy’t ik net 
rjocht thúsbringe koe, mar fernaam oan Frou har praat dat se by dyjinge west wiene der’t Aicha 
har puppetiid trochbrocht hat. Om ôfskie te nimme, koe‘k begripe.

Eltse dei dernei giene wy nei in plakje te kuierje wer’t wy wolris earder west wiene en op 
woansdei binne wy sels meienoar nei mynferneamde jachtoefenmasterin yn Harich west. Aïcha 
moat fan Anjolien alles leard hawwe wat ik no mei safolle nocht opdoch. Mar Anjolien beweart 
ek fan Aïcha in bulte leard te hawwe. Wat wiene dy twa seldsum bliid mekoar wer te sjen! Ik 
haw dy âlde Swarte noch nea sa út de skroeven sjoen... Oandwaanlik! En se hat by eintsjebeslút 
ek noch twa kear in dummy-ein apperteard.Net te fier fuort, hear. De dei dernei moast se 
dat lykwols ferskuorrend belije. Se wie út ‘e liken, moast hyltyd mear koarje, mar woe en koe 
dochs noch wol lekker ite. Dat skynt se har hiele libben graach dwaan mocht te hawwe. Wat dat 
oanbelanget: in echte Labrador. Kin ik noch wat fan leare, om’t ik noch wolris in miel oerslaan 
wol...

De dagen dernei gie it wer in lyts bytsje better, mar wol waard dy ‘âlde’ hyltiten koartamiger. 
Se doarde somtiden net mear lizze te gean en stie dan mei de sturt tusken de poaten yn 
har helpleazens om har hinne te sjen. De hiele dei troch kamen Baas, Frou en de jonges 
omstebeurten har treaste en oanhelje. Ik liet har safolle mooglik mar gewurde, at se it lykwols 
ferneare koe, slikke ik har om ‘e bek. Op dy bewuste sneintemiddei wie it fertriet hast net mear 
te hurdzjen. Mei syn allen giene wy nei bûten ta en bedarren we op it stalt by de fiver. Aïcha 
hime en sette grutte eagen op, dochs liet har berêstend dêrhinne dirigearje. Eltsenien socht in 
plakje om har hinne en sei gjin wurd. De sinne skynde folop en yn it fjild efter hûs makken 
fûgels kabaal as op in moaie maitiidsdei, sa ûnwerklik midden yn febrewaris.

Baas pakte in foarpoat fan Aïcha, die dêr in bântsje om en knipte har hier fuort oan’t op har hûd. 
Doe pakte hy in spuit mei blau guod deryn en ik seach dat hy dy stadichoan leech drukte yn 
de bloedier fan har poat. Net earder haw ik safolle triennen floeien sjoen wylst dy âlde Swarte 
stadichoan dochs wis belies joech en har kop yn de earmen fan Frou del lei. Súntsjeswei siigde 
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har swarte liif ûnderút en stoar it ljocht út har eagen wei. Wat in grut fertriet op dizze prachtige 
dei. In skoft hawwe Frou, Baas en de lytsbazen dêr ferslein by sitten. Doe seach ik Baas twa 
skeppen opheljen en mocht ik har noch ienris besnuve.Dêrnei moast ik yn ‘e hûs. 

Letter op ‘e middei hie‘k om ‘e bliksem wol yn ‘e rekken wêr dy âlde Swarte bedarre wie: efter yn 
‘e tún by de feart stiene trije grutte reidplommen yn de grûn njonken in bultsje mei houtsnippers 
dêr oerhinne. Ik stuts myn snuffert daliks yn dy snippers en koe wier de rook fan har noch 
wol in lyts bytsje opsnúve. Fierders haw ik dat plak net beruorre, mar Aïcha moat dêr bedobbe 
wêze. De beide grouwe tûken dy’t Baas d’r krúslings op lein hie haw ik al fuorttôge. Dy wiene te 
moai om net mei te boartsje. Ûnderwilens gie de sinne ûnder en kleure de himel rôsread; wat in 
moaie dei, sa foar de dea.

De dagen dêrnei fûn ik it stil yn ‘e hûs. Ik koe út wol fjouwer hûnekuorren kieze om yn te sliepe: 
twa yn ‘e gong en twa yn ‘e húskeamer. Dat fielde nuver. Ik wie suver bliid dat Baas opromming 
hold. Ik mis dy âlde net echt, sy wie ommers altyd sa op harsels. Mar ik haw wol in ferskuorrend 
protte fan Aïcha leard. De hûnetaal noch it measte. Hoe’sto mei in lytse feroaring fan hâlding 
sjen litte kinst hoe‘sto tsjinoer in soartgenoat stiest, sûnder ek mar te bylje of te grommelje. Want 
dat kin ommers altyd noch wol. It is ferdraaide spitich dat safolle hûnen, mar ek guon minsken, 
dy hûnetaal net by machte binne.

menno@bistedokter.nl
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Activiteiten voor de basisschooljeugd groep 4 t/m 8 
    Opgave via formulier school (wordt nog verspreid) 
 
Levend tafelvoetbal: voor iedereen vanaf de basisschool 
    Opgave ter plaatse 
 
Jeu de Boules: voor iedereen vanaf de basisschool 
    Opgave ter plaatse 
 
Springkussen: voor de allerkleinsten  
 
BBQ / Schminken / Draaiend rad: voor iedereen 
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Bijeenkomst met 
het Fryske Gea
Op 25 februari jl. is in het 
dorpshuis door het Fryske 
Gea een plan gepresenteerd 
over geplande werkzaamheden 
in het Raerder Bosk oftewel 
het Roekenbos oftewel Park 
Jongemastate. Het Raerder Bosk 
is het oudste bezit van het Fryske 
Gea en dus werd eerst d.m.v. 
een power point presentatie ons 
wat geschiedenis gepresenteerd. 
De ontwikkelingen van  het 

padenstelsel  in het binnenbos, 
de diverse werkzaamheden die 
er al sinds jaar en dag uitgevoerd 
worden en de plannen die steeds 
maar weer gemaakt zijn.

De plannen die er nu zijn 
betreffen in eerste instantie 
de versterking en opschoning 
van de grachten. Niet alleen 
moeten de singels uitgebaggerd 
worden, maar ook de oever moet 
dringend worden versterkt. In 
het binnenbos  moeten zieke 
bomen gekapt worden, evenals 
de vele zaailingen, die de groei 
van oudere gezonde bomen 
kunnen belemmeren. Ook zullen 
dan nieuwe bomen aangeplant 
worden. Het is belangrijk dat er 
veel mooie grote bomen blijven 
bestaan , zodat het open zicht 
met de vele mooie doorkijkjes 

behouden blijft. Niet in de laatste 
plaats is dat van belang voor de 
nestelende roeken en reigers. 
Aan de buitenkant, vooral aan 
de wegkant, wil het Fryske Gea 
dan d.m.v. een meidoornhaag 
beschutting bieden. Ook voor “de 
bult” is er een plan: een slingerend 
pad naar de top.

Maar… en u voelt de bui al 
hangen… voor dit alles is meer 
geld nodig dan het Fryske Gea 
nu in de buidel heeft. Wanneer 
deze plannen uitgevoerd zullen 
worden is dus nog niet duidelijk. 
Maar de plannen zijn er… en 
bovengenoemde activiteiten 
hebben hoge prioriteit bij het 
Fryske Gea.

I.S.

ANBI status niet 
toegekend voor 
gymzaal
Voor bepaalde subsidies, met 
name voor de renovatie van 
historische panden zoals de 
gymzaal in Raerd, is het nodig de 
ANBI status te hebben. Omdat 
we van mening waren dat we 
hieraan wellicht wel zouden 
kunnen voldoen hebben we dit 

verzoek bij de belastingdienst 
ingediend. Het voordeel van het 
hebben van de ANBI status is dat 
de subsidies in feite schenkingen 
zijn, en bij een schenking 
wordt van de ontvanger geen 
inspanningsverplichting verwacht 
wat bij subsidies wel het geval is. 
Ook is er een belastingvoordeel 
voor de schenker.

Kortgeleden kregen we het bericht 
dat de belastingdienst voornemen 
is ons verzoek af te wijzen. Uit 
de tweetrapstoets welke de 
belastingdienst heeft uitgevoerd 
vinden zij dat de statutaire 
doelstelling van de stichting 
niet nagenoeg uitsluitend het 
algemeen nut beoogt. Ook 
de toetsing van de feitelijke 
werkzaamheden van de stichting 
zijn getoetst aan de richtlijnen 
gesteld van een Algemeen Nut 

Beogende Instelling, dat wil 
zeggen dat het particuliere belang 
(vrijwel) volledig moet zijn of 
worden uitgesloten. Ook hierop 
worden we afgewezen omdat de 
activiteiten van de stichting Sport 
en Bewegen Raerd voor meer dan 
10% bestaat uit werkzaamheden 
die het particuliere belang van de 
huurders en sporters dient.

Natuurlijk zijn we teleurgesteld 
over deze uitspraak maar gezien 
de argumentatie lijkt het niet 
zinvol om hierin tegen verweer te 
gaan. Het is natuurlijk erg jammer 
dat een aantal mogelijkheden tot 
subsidie hiermee buiten bereik 
komen te liggen. Dus we duiken 
er nog even in met wat hulp van 
iemand met juridische kennis, wie 
weet.

Bestuur St. Sport & Bewegen Raerd
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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

Informatie over de 
uitvaart
In de media is de laatste jaren 
veel aandacht voor de dood en 
de uitvaart. Maar stilstaan bij je 
eigen uitvaart of bij de vraag hoe 
je afscheid zou willen nemen 
als een  dierbare overlijdt, dat 
is vaak lastig. Tegelijkertijd 
merk ik dat veel mensen wel 
vragen hebben: Wat moet er 
allemaal geregeld worden voor 
een uitvaart? Wat is verplicht 
en wat mag er wel of juist 
niet? Is begraven duurder dan 
cremeren? Is het altijd mogelijk 
iemand thuis op te baren? 
Wat is eigenlijk thanatopraxie, 
wat is resomeren? Is het raar 
om al voor het overlijden de 
uitvaart te bespreken met een 
uitvaarverzorger? Wat kost een 
uitvaart eigenlijk? Als ik een 
verzekering heb, ben ik dan vrij 
om zelf een uitvaartverzorger te 
kiezen?

Op dinsdag 24 april is in het 
dorpshuis de jaarvergadering van 
de begrafenisvereniging. Elders 
in deze dorpskrant staat de 
agenda voor de vergadering. Na 
afloop, rond 20.45 uur, zal ik iets 
vertellen over de mogelijkheden 
rondom de uitvaart. En uiteraard 
is er gelegenheid om vragen te 
stellen. De vergadering zelf is 
alleen toegankelijk voor leden 
maar iedereen is welkom bij 
dit informatieve gedeelte. Dus 
ook als je niet lid bent van de 
begrafenisvereniging, ben je van 
harte uitgenodigd vanaf 20.45 
uur.  

Anne de Jong



It Berne 
Iepenloftspul yn 
Easterwierrum 
spilet “Macbeth”
Yn juny giet it Berne 
Iepenloftspul yn Easterwierrum 
wer los mei in prachtich 
teaterstik. Dit kear sil in 
bewurking fan de klassiker 
fan Shakespeare “Macbeth” 
útfierd wurde. It stik wurdt 
spile troch bern út wol 4 
gemeentes út Fryslân. It 
ferhaal is hielendal bewurke 
nei it no, mei tema’s fan no. De 
problemen fan de hjoeddeistige 
konsumpsjemaatskippij en 
groepsdruk spylje in wichtige 
rol. It belooft in wier kulinêr 
spektakel te wurden: it ferhaal 
van Macbeth  spilet him 
nammentlik ôf yn in twa-
stjerre burger-restaurant 
“Skotlân State” fan Duncan 
fan Groningen, de bekende 
kok fan’e televyzje. De spilers 
sille de “gasten” meinimme 
yn’e deistige werklikheid, wêr’t 
freonskip en ienriedigens troch 
tafallich barren maklik ferfalle 
ta jaloerskens, hurdens en wreed 
egoisme. 

It wrâldferneamde ferhaal fan 
Macbeth is tragysk en groulik. 
Tagelyk kinst net oars as sa no en 
dan hiel hurd laitsje om hoe ‘t de 
minske deryn slagje fan it libben 
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Kids First Peuteropvang in Raerd 
 

Komst boartsjen? 
Kom je spelen? 

Peuteropvang 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 peuteropvang. 

 
Meer informatie of een rondleiding? U bent van harte welkom en 
kunt zonder afspraak gerust even binnenlopen! 

 
               WWW.KIDSFIRST.NL 

 

Komst te boartsjen?

sa’n ûnbidige rotsoai te meitsjen. 
En bern binne, spitigernôch, 
yn it deistich libben faak like 
skrokkerich en wreed tsjin 
mekoar as de folwoeksenen, 
dy’t mienden har goede 
tafelmanieren bybrocht te 
hawwen. Dêrom is it foar bern in 
prachtige útdaging. Undergean it 
drama fan Macbeth, likegoed as 
spiler as  publyk... En faaks groeit 
der oan it ein dóchs noch wat 
moais út it soadsje, wat wy mei 
mekoar makke ha.
De bern binne al sûnt febrewaris 
oan it repetearjen foar de 
útfierings yn juny. 

De útfierings binne op:

Premjêre: 20 juny jûns
Foarstelling: 22 juny jûns
Foarstelling: 23 juny middeis
Foarstelling: 26 juny middeis
Foarstelling: 28 juny jûns
Foarstelling: 29 juny jûns

De kaartferkeap is fan 8 maaie ôf. 
Hâld de webside yn ’e gaten, want 
jim komme dochs ek?

www.berneiepenloftspul.nl
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Vrijwilligers 
gezocht in Raerd 
en omstreken!
Park Jongemastate in Raerd, ook 
wel het Raerderbosk genoemd, 
is een van de belangrijkste 
vindplaatsen van stinzenflora 
in Fryslân. Met name in het 
voorjaar komen veel mensen 
speciaal naar het park om de 
tapijten van sneeuwklokken, 
krokussen en de voor 

Jongemastate kenmerkende 
keizerskronen met eigen ogen 
te bewonderen. De rijke historie 
van de plek is direct zichtbaar 
door de aanwezigheid van de 
oude toegangspoort uit 1603. 
De combinatie met de oude 
bomen en de grachten maken 
het park tot een ware natuurparel 
met diverse soorten vogels en 
insecten. 

Werkzaamheden en gezelligheid
Samen met de andere 
vrijwilligers zorg je er voor 
dat het park er netjes uit 
ziet. Wekelijks werk je op 
woensdagochtend van 9.00 
tot 12.00 uur in het park, 
als het weer dat toelaat 
tenminste. Werkzaamheden 
zijn bijvoorbeeld het wieden 
van onkruid in de perken met 
stinzenflora en ander groen, het 
maaien van de bermen rond 

het park, het schoffelen van de 
paden, het snoeien van struiken 
en bomen en het ophangen van 
nestkastjes voor vogels. 
Naast het werk is het ook gewoon 
gezellig, is er tijd voor een praatje 
en we drinken samen koffie. 

Groene vingers zijn niet nodig!
Het hebben van groene vingers is 
handig maar niet noodzakelijk. 
Vanuit de vrijwilligersgroep 
en vanuit It Fryske Gea 
is er ondersteuning bij de 
werkzaamheden. Zo valt er ook 
nog veel te leren bij het werken 
in dit mooie park. 

Interesse of wil je meer weten?
Neem contact op met Ineke 
Schulting (602154) of Roel 
Houwing (602141).

Namens het Fryske Gea,
Stefien Smeding
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7 woningen aan 
de Sélânswei 

te Raerd

Aan de Sélânswei in Raerd worden nieuwe woningen gebouwd. Een 7-tal karakteristieke, betaalbare  

en ook nog eens energie zuinige woningen met een prachtige uitstraling en een verrassende indeling.

Koopsom vanaf E 195.500 v.o.n.

Makelaardij Friesland 
Nieuwstraat 2, 
8441 GD Heerenveen
Telefoon (0513) 23 21 80
www.makelaardijfriesland.nl

Verkoop & Informatie Ontwikkeling & Realisatie

Bouwbedrijf Koning
Chroomweg 43, 
8471 XL Wolvega
Telefoon (0561) 61 24 23
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Bloemetjesactie: 
 
Vrijdag 10 mei houden wij onze jaarlijkse bloemetjesactie. 
 
Hiervoor zoeken wij vrijwilligers. 
Voor de vrijwilligers hebben wij een heerlijk kopje koffie met wat lekkers klaarstaan 
en daarnaast rond etenstijd soep en broodjes. 
 
Verdere informatie volgt ter zijner tijd 
 
Enthousiast geworden? 
Meld je aan via oso@hotmail.nl of via WhatsApp 06-11604036 
 
 
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 
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KIDSDANCERaerd 
Bij deze dansles voor kinderen wordt er op de laatste muziektrends, 

passend bij de ontwikkelingsleeftijd, gedanst. Met plezier bewegen is de 
basis, en hoe meer beweging, hoe beter! Bewegen is goed voor de 

motoriek en het dansen in groepsverband is goed ter bevordering van de 
sociale vaardigheden. In deze les kunnen kinderen zich helemaal uitleven 

en zijn of haar danskwaliteiten ontplooien. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kidsdance wordt op de donderdag in 2 groepen aangeboden: 
Groep 1: 15.00 – 15.30 uur is voor kids van 2-4 jaar (kinderen die dan 
bij de opvang InkyPinky  zijn, worden opgehaald en weer terug gebracht 
naar de opvang). 

Groep 2: 15.30 – 16.15 uur is voor kids van 4-6 jaar. 
 
De Kidsdance lessen sluiten goed aan op de Streetdance lessen. De 
kinderen kunnen door hun opgedane ervaring makkelijk aansluiten en 
zich op het gebied van dansen verder ontwikkelen. Kom gerust een 
keertje vrijblijvend kijken of proberen. De lessen worden gegeven door 
juf Kimbery in de gymzaal in Raerd. 
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Kleurplaat foar de bêrn
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Europa Kinderhulp
zoekt vakantie-
gezinnen
Jouw huis, hun thuis
Wat is thuis? Is thuis op dezelfde 
plek als daar waar je huis staat? 
Is thuis een gebouw of een 
gevoel? De dikke van Dale 
omschrijft thuis als de plaats 
waar iemand zich thuis voelt. 
Thuis hoort een plek te zijn waar 
je tot rust kan komen, waar je 
je goed voelt en waar je jezelf 
kan zijn. Kan iemand zich op 
meerdere plekken thuis voelen? 
Ja hoor! Al is het maar voor 
eventjes…

Europa Kinderhulp is op zoek 
naar mensen (jong, oud, samen 
of alleen) die deze zomer hun (t)
huis voor eventjes willen delen 
met kinderen uit Nederland, 
België, Frankrijk en Duitsland. 
Door hen in de zomervakantie 
simpelweg mee te laten draaien 
bij jou of jullie thuis, kunnen 
deze kinderen even op adem 
komen. Samen eten, samen 
spelen, kind zijn.

Wordt jou of jullie huis deze 
zomer voor eventjes hun thuis? 
Neem contact op met Joke de 
Vries voor meer informatie. 
Telefoonnummer 0518-841942 
of stuur een mailtje naar 
friesland@europakinderhulp.nl.
 
Data van de verschillende 
kinderreizen in Friesland in 
2019:
• Nederlandse kinderen: 22 juli 
- 31 juli
• Belgische kinderen: 22 juli - 
5 augustus

• Franse kinderen: 
Secours Populaire Francaise 
23 juli - 6 augustus

Het adres voor een geslaagd feestje!

- Kledingverhuur
Volwassen € 10,- (2 dagen | € 15,- borg)

kinderen € 6,- (2 dagen | € 10,- borg)

- Themafeestkisten
€ 30,- (3 dagen | € 50,- borg)

www.feestfertier.nl 
De Trochsnijing 2 | Boazum | T 06-14516866

• Duitse kinderen: Hannover 15 
- 26 juli, Schneeberg/Delitzsch 
22 juli - 9 augustus, Oldenburg 
12 juli – 26 juli
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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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DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL
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Krantsjekream
Net dat it al oan ‘e oarder is, mar 
it moat jin net fernuverje dat 
sa’n dierber deistich ding as de 
krante op in moaie dei ús doar 
ek al net mear fine kin, omdat it 
digitale tiidrek him oerstallich 
makke hat. Soks soe ik koart 
sein respektleas fine, te betinken 
hokker gerief wy der troch de 
jierren hinne net fan hân hawwe.

As pake him efter it deiblêd 
deljûn hie, mei de wurge fuotten  
sa noflik op ‘e hoeke fan ‘e tafel, 
wie it smûgjen oan syn piip en 
it kringeljen fan de opsmookte 
Fryske Heerebaai efter de lapen 
kreakjend papier it ienige dat 
tsjûge jûch fan de âldman syn 
oanwêzigens. Fan ús heit wist 
ik, dat er der altyd efter siet te 
noaskereagjen, syn oanwêzigens 
waarden wy al gau gewaar, om 
’t er sa pathetysk kommentaar 
levere op de tastân yn ‘e wrâld, 
as wie er Heer Hilterman sels. 
Myn maatsje Sybren spyt it op 
syn beurt tige, dat it formaat 
al net mear foldocht oan syn 
ferlet, om efter it drukwurk 
wei te wurden, mocht ik yn in 
sweverich petear belâne wêze 
mei myn besite, dêr ’t hy net yn 
behelle wurde wol.

Fansels wit ik ek wol, dat alle 
meidielings eintsje beslút 
likegoed fan it skerm ôf te 
heljen binne, mar SLAAN DE 
KRANTE DER MAR OP NEI 
leit dochs folle mear gewicht 
yn de skeal, is ’t net sa? Wat 
moatte wy bygelyks by desinees 
at der tidens it wachtsjen op 
in loempia gjin krante leit? 
Yn ’e wachtkaemer fan de 
toskedokters leit hjoedtedei 

al lang gjin nijs mear op 
deiblêdniveau. Dêr lizze steapels 
Glossys, dêr ’t minsken lykas 
ús al rillegau in gefoel fan krije, 
dat sy net mear meitelle. En dan 
te betinken, dat sok glandich 
papier net iens doge soe om 
oan in roastige spiker efter de 
húskedoar te hingjen. Wylst it 
recyclingnijs fan sa’n âlderwets 
kranteknipsel eartiids, as it der 
op wjirre sels noch nei te lêzen 
wie op it wite spatboerd fan 
dizze of jinge.

Iebe, de grutte gûchelder fan 
Grou tsjoende der krystbeamkes 
fan en tearde in wrâld oan 
wûnders efter de Frisias, ús 
neisteand kriteblêd wei, mar 
soks is nostalgy fansels. Lykas 
ek it byld fan beppe, mei fan 
dy stjonkende kranteproppen, 
knibbeljend foar de swarte 
goadinne. Wy, langsliepers 
efter it bêdskud, holden it fel 
noch gefûchlik efkes oer de 
eagen, oant de piteroaljelucht 
plakmakke foar de rook 
fan baarnend hout. Ek net 
te ferjitten de legers oan 
alvestêdenhelden, dy ’t  in pak 
âlde Ljouwerters by it jak yn 

hiene. Libbensrêdend bytiden. 
Nee, wat moatte wy yn ’e 
goedichhyd sûnder! 

Mocht it der al fan komme, mei 
it wol in gelok hjitte, dat wy op 
’e Stationsdyk yn it doarp fan 
St. Piter in nij parseplein krigen 
hawwe, dêr ’t minsken inoar 
tidens it boadskiprinnen yn ’t 
foarbygean noflik fan it lêste nijs 
op ’e hichte hâlde. Dêr komt gjin 
kranterinner oan te pas en it 
kostet, útsein wat tiid fan libjen, 
ek noch gjin reade sint. Sa sjogge 
jo mar, dat fernijïngseangst 
somtiden net ienes sa nedich is, 
mar mei in kleur as in krante 
betink ik krekt noch al, dat it my 
al spite soe at ik oan ’e ein fan 
de rit net noch ien kear kreas 
ynkadere de parse helje soe, 
(hoewol at soks net it gefal wêze 
soe, it jin dan ek net mear jokket 
fansels).

Kin sok ôfwaaid praat eins wol 
yn ’e krante??

Sylster H.

It minne waar

De gekleurde codes wurdt oerskreaun.
Die binne soms wat oerdreaun.

Mar mei glêde diken, mist en stoarm.
Is it wol goed en jou in alaarm.

Dit waar is echt neat.
De einen dobberje sûnder doel yn de feart.

Der komt in hiele protte wetter.
Straks is it grif wer better.
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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
• By it sportfjild wurdt troch de 
frijwillgers hurd wurke. Soms yn 
waar en wyn, knap hjêr mannen.

• Minsken die hinnen ha yn Raerd 
en omkriten moatte goed oppasse. 
Der binne rôffûgels die’t in hin in 
lekker hapke fyne.

• De Garagesale is een goed 
momint om ris op te romjen. Wat 
al hiel lang op de souder leit as 
stiet kin wol fuort, in goed plan.

*****

Do komst dysels tsjin, 
wêrst ek hinne giest.

Ha geduld, alle dingen binne 
dreech, foardat se maklik 

wurde.

Trienen binne de wurden die 
dyn hert net fertelle kin.

*****
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Vlaggen, hoe zat 
het ook al weer?
Er komen een aantal dagen 
waarop vele Nederlanders de 
vlag weer gaan uithangen, met 
Koningsdag, de herdenking op 4 
mei en viering van 5 mei. Maar 
hoe zit het nu met de regels 
voor het uithangen van vlaggen? 
Nederland kent geen wettelijke 
regels voor het gebruik van de 
vlag. U mag als burger, bedrijf of 
organisatie op alle dagen van het 
jaar de vlag uithangen. Er zijn 
wel regels voor het vlaggen vanaf 
Rijksgebouwen. Die staan in de 
vlaginstructie. Die beschrijft op 
welke bijzondere dagen van het 
jaar vanaf Rijksgebouwen gevlagd 
moet worden en op welke manier. 
Burgers, bedrijven en organisaties 
kunnen de instructie volgen als 
richtlijn, maar dit is niet verplicht.

Regels voor het uithangen van 
de vlag
Als u de vlag wilt uithangen, 
mag u dat doen op alle dagen 
van het jaar. Bijvoorbeeld bij 
een feestelijke gebeurtenis als 
een huwelijk of het slagen voor 
een examen. Er is geen wet die 
vlaggen verbiedt of bepaalt hoe u 
moet vlaggen. U bent dus nooit 
strafbaar als u de vlag uithangt.

Protocol
Wel zijn er gebruiken en regels 
(protocol) voor het uithangen 
van de vlag. Zo mag een gehesen 
vlag nooit de grond raken of het 

verkeer hinderen. Ook is het de 
gewoonte dat u de vlag niet laat 
hangen tussen zonsondergang 
en zonsopkomst. Wilt u de vlag 
‘s nachts wel laten hangen? Dan 
is het goed gebruik de vlag te 
verlichten, waardoor de kleuren 
goed zichtbaar zijn.

Vlaginstructie
Wilt u meer weten over het 
gebruik van de Nederlandse 
vlag? Of wilt u weten op 
welke bijzondere dagen het 
in Nederland gebruikelijk 
is te vlaggen? Dat staat in 
de vlaginstructie. Voor het 
uitsteken van de Nederlandse 
vlag vanaf rijksgebouwen geldt 
een algemene vlaginstructie, die 
door de minister-president wordt 
uitgevaardigd. De instructie 
geldt voor het uitsteken van 
de vlag van de gebouwen van 
de Rijksoverheid; de minister 
van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties verzoekt 
provincies, gemeenten en 
andere overheden zich bij deze 
vlaginstructie aan te sluiten.  De 
instructie maakt een onderscheid 
tussen ‘uitgebreid vlaggen (UV)’ 
(vanaf alle rijksgebouwen) en 
‘beperkt vlaggen (BV)’ (alleen 
vanaf de hoofdgebouwen). Voor 
particulieren en instellingen 
en bedrijven bestaat er geen 

vlaginstructie, maar hen wordt 
verzocht de vlaginstructie voor 
rijksgebouwen te volgen.

Vlaggen bij bijzondere 
gebeurtenissen
Voor vlaggen bij bijzondere 
gebeurtenissen in het Koninklijk 
Huis, zoals een geboorte, 
huwelijk of overlijden, kan de 
minister-president een speciale 
vlaginstructie uitgeven. De 
minister-president kan ook een 
speciale vlaginstructie uitgeven 
bij bijzondere gelegenheden. 
Bijvoorbeeld om slachtoffers 
te herdenken van een (inter)
nationale ramp.

Gebruik oranje wimpel
Alleen op Koningsdag en de 
verjaardagen van Koningin 
Máxima, Prinses Beatrix en de 
Prinses van Oranje mag u vlaggen 
met de oranje wimpel. Bij de 
andere leden van het Koninklijk 
Huis wordt niet met wimpel 
gevlagd.

Vaste dagen waarop wordt 
gevlagd
Valt de datum hieronder op een 
zondag of christelijke feestdag? 
Dan wordt een dag later gevlagd 
en gevierd. Een uitzondering geldt 
voor Koningsdag. Wanneer de 
verjaardag van koning Willem-
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Alexander op een zondag valt, 
vindt de viering ervan een dag 
eerder plaats. De aankomende 
bijzondere dagen waarop door de 
Nederlanders gevlagd kan worden 
zijn:

 27 april Koningsdag: Verjaardag 
koning Willem-Alexander, 
uitgebreid vlaggen.

 4 mei Dodenherdenking: 
Uitgebreid vlaggen: vlag halfstok 
van 18.00 uur tot zonsondergang. 
In alle gemeenten in Nederland 
zijn herdenkingen bij een 
plaatselijk oorlogsmonument. 
In heel Nederland verloopt de 
nationale herdenking op de 
volgende manier: Tussen 20:00 en 
20:02 uur is iedereen 2 minuten 
stil. De Nederlandse vlag (zonder 
wimpel) hangt halfstok van 
18:00 uur tot zonsondergang. 
Vaak zijn er na 20:02 uur nog 
activiteiten, zoals kransen en 
bloemen leggen. Openbare 
gelegenheden horen rekening te 
houden met de dodenherdenking. 
Dat betekent bij voorkeur geen 
feesten en dergelijke geven. Liefst 
geen muziek en activiteiten 
tussen 19.45 en 20.15 uur. Voor 
bezoekers moet het in ieder 
geval mogelijk zijn tussen 20:00 
en 20:02 uur 2 minuten stilte te 
houden.

 5 mei Bevrijdingsdag: Bij het 
vlaggen op 5 mei neemt de 
Nederlandse vlag de centrale 
plaats in. Het gaat namelijk om 
een nationale viering. Maar 
andere vlaggen zijn daar goed 
mee te combineren.

Sietze Rosier
Plaatselijk Belang Raerd

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

 

Met hart voor dieren, in het hart van Fryslân 
 

Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar 
 

Oedsmawei 13  9001 ZJ GROU  tel. 0566 - 60 14 64  E-mail: info@dierenartsgrou.nl 
 

Websites:  www.dierenartsgrou.nl  en  www.bistedokter.nl 
 
Telefonisch spreekuur:  maandag t/m zaterdag 8.00 - 9.30 u. 
 
Spreekuur gezelschapsdieren uitsluitend op afspraak! 
 
Balie geopend:  Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u. 
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Wie wil mijn coördinerende taak voor de collecte van 
het KWF overnemen?
In de eerste week van september wordt er landelijk, dus ook in Raerd en Poppenwier 
gecollecteerd t.b.v. het Kankerfonds. Ik doe deze taak al lang en wil het graag overdragen. 
Natuurlijk vraagt het in de collecteweken de nodige inzet:  de coördinatie en natuurlijk ook het 
collecteren zelf. De collecte vraagt ook voorbereiding en wat nawerk,  maar zoveel is dat allemaal 
niet. Bel mij even op als je er meer over wilt weten.

Ineke Schulting
0566-602154 / 06-15830102

Oprop frijwilligers 
KV Wêz-Wis Raerd / De Lege Geaën

It nije keatsseizoen stiet foar de doar. We ha wer prachtich moaie partijen op de aginda stean. We 
besykje altyd de kantine sa goed mooglik beset te hawwen. Graach wolle we freegje of der doarps-
genoaten binne, dy’t ris ien of mear kear meihelpe wolle yn de kantine. In moarnsskoft, in middei 
of in hiele dei. Jimme meie it maile, appe of trochbelje sadat we in moaie list meitsje kinne.

WANT MEI SYN ALLEN YN DIT LYTSE DOARP REDDE WE IT WER OP!
Mail: alex-woude@hotmail.com of belje: 06-23603752

Bestjoer KVWêz-Wis Raerd/De Lege Geaën

Kerknieuws
Film van betekenis 

woensdagavond 15 mei in het Lokaal te Reduzum 
Aanvang: 19.30 uur / Toegang: gratis.

De titel van de te vertonen film kunnen we hier niet vermelden. 
Dit heeft te maken met de filmrechten die we moeten betalen: we hebben voor het goedkoopste 
pakket gekozen. Films worden wel aangekondigd in het kerkblad, de Tsjerkestim. 

Bent u geen kerkbladlezer, maar wilt u toch weten welke films we draaien, 
dan is een mailtje naar laurentiuskerk@planet.nl voldoende om het programma te ontvangen.
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Een zeer geslaagd 
Biljartweekend!
Op 23 & 24 februari stond het
biljartweekend van de 
dinsdagploeg weer op het 
programma. 

Het was weer een geslaagd 
weekend met fanatieke partijen 
en vooral veel gezelligheid. Ook 
de verslapers op zondag (lees: 
Herman van Vilsteren), werd 
door de hele groep deelnemers 
gewekt en opgehaald. 

Uiteindelijk kon er uiteraard maar 
één winnaar uit de bus komen. 

Uitslag
1e prijs: Jan Wiebe Riemersma
2e prijs: Durk Jan Zantema
3e prijs: Herman van Vilsteren

Goudvissenprijs: Niels Schut



PRAET FAN RAERDPagina 36

Berne
Op 14 februari zijn wij de trotse 
ouders geworden van Bente. 

Sjoerd en Vivianne Miedema

Raerders
Mijlpaal

Pieter Siesling is op 1 maart 40 jaar 
geworden, gefeliciteerd! 

Er stond een pop in de tuin en op 
het werk werd een rollator bezorgd 
door een paar vrienden.

Rutger van der Meer bij WNL
De TV omrop hat de BFVW frege, omdat it earste ljipaai wolris betiid fûn 
wurde koe. De BFVW hat Rutger doe benadere. It stikje is opnommen yn it 
lân fan Jaring Brunia. Miskien komt der noch in ferfolch mei de neisoarch.

As de Raerder boer oan’t jarjen west hat... (foto Nynke Duiker) 
Broedsje fan in ljip ûnder de reek van Raerd 
(foto Jeroen de Vries)


