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Raerd yn’t spier!
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Werkbezoek 
Jannewietske 
de Vries
Misschien is het u wel 
opgevallen… op 16 april jl. reed 
er rond 17.00 uur een golfkar 
door het dorp. In de golfkar zaten 
de burgemeester, vergezeld van 
Erik Visser, dorpencoördinator 
van de gemeente SWF en enkele 
bestuursleden van Plaatselijk 
belang.

Jannewietske de Vries, onze 
burgemeester, is bezig om in alle 
dorpen die bij Súdwest-Fryslân 
horen, een werkbezoek af te 
leggen. Graag wil zij weten van 
elk dorp wat onze trots is en waar 
onze zorgen liggen. En op 16 april 
was Raerd aan de beurt. Omdat 
Jannewietske in Raerd woont en 
het dorp goed kent, wilden we 
haar op originele wijze Raerd van 
een andere kant laten zien. En dat 
is gelukt!

Aan de hand van foto’s hebben we 
haar onze trots laten zien: de kerk, 
het dorpshuis, De Jongerein, 
‘t Blikje en het RaerderBosk, 
om er een paar te noemen. 
Ook konden we onze zorgen 
met haar delen: het gebrek aan 
voorzieningen voor ouderen, 
geen winkels, gebrekkig 

openbaar vervoer, de jeugd 
die noodgedwongen het 
dorp verlaat, omdat er geen 
betaalbare huurwoningen 
zijn, de haven, maar ook 
gevaarlijke en onoverzichtelijke 
verkeerssituaties.

Na de tocht door het dorp hebben 
we het bezoek afgesloten in het 
Dorpshuis, waar we nog even 
hebben nagepraat over de foto’s. 
Namens het dorp overhandigde 
Baukje van Vilsteren een ingelijst 
exemplaar van het gedicht “Ons 
Dorp” van TsjitsPeanstra en 
uiteraard een flesje originele 
Raerder Beerenburg, een Raerder 
Slokje.  Al met al was het een 
geslaagd bezoek!

T.K.
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Zondag 2 juni 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Dinsdag 4 juni vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

5 t/m 8 juni 18.30 uur Straatkaatsen jeugd Dorpshuis

Zaterdag 8 juni 16.00 uur Straatkaatsen senioren Dorpshuis

Zondag 16 juni 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Zondag 23 juni 11.00 uur Ledenkaatsen alle categorieën Jongemakrite

Zaterdag 29 juni 12.00 uur Kaatskamp en diplomakaatsen Jongemakrite

Zondag 30 juni 11.00 uur Boarnsterhimpartij kaatsen Jongemakrite

Dinsdag 2 juli vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Donderdag 4 juli 18.30 uur Kidsdance en Streetdance OSO Tuin dorpshuis

Zondag 7 juli 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Zondag 7 juli 14.00 uur Lezing: verhaal van een wereldreis Laurentiuskerk

6 juli t/m 14 september, elke zaterdagmiddag 13.30-17.00 uur: expositie adellijke outfits Laurentiuskerk

Gymzaal Raerd
Na een lange periode van praten 
en schrijven om alles door te 
kunnen laten gaan, zijn we sinds 
‘Goede vrijdag’ dan toch echt 
los, en hoe! Wie onze website of 
facebookpagina wel eens bezoekt, 
zal zich verbazen over het grote 
aantal klussen dat in slechts enkele 
dagen al is geklaard met behulp 
van vele vrijwilligers en lokale 
zzp’ers. Maar nog even terug naar 
het begin van dit jaar…..

Dus-I 
Op 2 januari zijn we gestart 
met het indienen van de 
subsidieaanvraag bij Dus-I.
nl. Dit is de subsidie die 
het wegvallen van de btw-
teruggave compenseert voor 
sportverenigingen en stichtingen. 
Naast de btw-compensatie wordt 
er tevens op veel duurzame 
toepassingen extra subsidie 
gegeven. Om voor deze subsidies 
in aanmerking te komen, moet 
al het materiaal voldoen aan 
bepaalde eisen en dit moet ook 
zeer uitgebreid beschreven zijn. 
Het voorbereiden van deze 
aanvraag heeft dan ook wel 
de nodige tijd gekost en is in 
nauw overleg met de aannemers 
samengesteld. Naar verwachting is 
de uitslag over de toekenning op 
het moment dat deze dorpskrant 
is gedrukt al bekend, de belofte 
van Dus-I was namelijk uitslag in 
mei. 

Planning
In februari/maart is de planning 
voor de diverse werkzaamheden 
welke moeten worden gedaan 
in grote lijnen klaar. Door 
de beschikbaarheid van de 
aannemers en de droogtijd van 
de betonvloer is de start van de 
werkzaamheden iets vroeger 
geworden dan in eerste instantie 
de opzet was. Voor de meeste 
gebruikers was het binnensport-
seizoen gelukkig al afgelopen en 
de OSO kan haar activiteiten in 
het Dorpshuis voortzetten. De 
actuele planning is in te zien op 
www.sportenbewegenraerd.nl.

Inloopavond
Op 18 maart 2019 hebben 
we een inloopavond in de 
gymzaal georganiseerd. Bij de 
diverse stands, waarin bij de 
klus passende attributen waren 
uitgestald, konden de aanwezigen 
informatie krijgen over de klussen 
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 16, nummer 154
Juni 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 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
€ 38,50 per jaar (per nummer 
€ 0,89 + € 2,61 porto = € 3,50)

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

en de planning. Na afloop van 
deze inloopavond hadden al zo’n 
45 vrijwilligers op papier hun hulp 
aanboden! We zijn ontzettend blij 
met deze enorme opgave. Er zijn 
intussen ook al een groot aantal 
vrijwilligers aan de slag geweest in 
de gymzaal, waaronder ook een 
aantal die niet op de lijst stonden. 
En nog steeds komen er spontaan 
aanmeldingen binnen. Vele 
handen maken licht werk!

Werkzaamheden
Op 18 april werd er nog gesport 
in de gymzaal en de volgende dag 
was de eerste ploeg vrijwilligers 
al bezig met het leeghalen 
ervan. De vloerbevestigingen 
voor gymtoestellen zijn eruit 
gehaald en ze hebben het water 
uit de radiatoren en buizen laten 
lopen. In de dagen erna zijn alle 
overtollige buizen, radiatoren, 
cv-ketel, afvoerbuizen e.d. 
eruitgehaald en afgevoerd. Ook 
zijn de meeste gymmaterialen 
naar een opslaglocatie gebracht. 

Toen wij met z’n allen Koningsdag 
aan het vieren waren, is de houten 
gymzaalvloer er door de koper 
uitgehaald. En ach, de vloer heeft 
niet de hoofdprijs opgeleverd, 
maar hij is er op tijd uitgehaald 
zodat onze planning niet in de 
knoei kwam. De dag erna zijn de 
houten onderbalken verwijderd en 
afgevoerd door een andere koper. 
Ook zijn een aantal vrijwilligers 
vast gestart met het verwijderen 
en afvoeren van de fundamenten. 
Op maandagavond 29 april is een 
grote ploeg vrijwilligers keihard 
aan het werk geweest om de rest 
van de muurtjes en beton uit de 
zaal te slopen en in de containers 
te brengen.

Op 1 mei, de dag van de arbeid, 
zijn door de zzp’ers nog de nodige 
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voorbereidingen getroffen zodat  
’s avonds volgens planning de 
gymzaal manmachtig gevuld kon 
worden met zand. Ook die avond 
is er weer flink wat werk verzet 
en dat allemaal onder toeziend 
oog van deOmrop Fryslân 
camera van HEA. Van ongeveer 
een uur beeldmateriaal heeft de 
Omrop een leuk filmpje van 3,5 
minuten gemaakt, dat de inzet 
van de vrijwilligers bij het project 
gymzaal prachtig weergeeft.Voor 
degenen die het niet hebben 
gezien kan het op ‘uitzending 
gemist’ via de website van Omrop 
Fryslân terugkijken. De link naar 
de uitzending staat ook op onze 
eigen website en facebook. De 
uitzending was op 6 mei.

In de dagen daarna is door 
zowel vrijwilligers als zzp’ers 
de gymzaal klaargemaakt 
voor het betonstorten. Hierbij 
moet gedacht worden aan het 
uitvlakken van de zandvloer, 
aanbrengen isolatiemateriaal, 
plaatsen betonnetten, aanbrengen 
vloerverwarmingsbuizen en het 
ruim maken van de bouwplaats. 
Er is flink doorgewerkt en daarom 
konden we, op verzoek van het 
beton afwerkingsbedrijf, zelfs 
een dag eerder dan gepland 
betonstorten. De opbouw is 
begonnen!

Schilderwerk
Op het moment van dit 
schrijven moeten de 
schilderwerkzaamheden 
nog beginnen maar de 
voorbereidingen hiervoor 
zullen nu al in volle gang 
zijn. Voorafgaand aan de 
schilderwerkzaamheden heeft 
de leverancier van de verf op 13 
mei een uitgebreide instructie 
gegeven aan alle vrijwilligers 
die zich hadden opgegeven 

om te helpen met schilderen. 
Het voorwerk, de materialen, 
het schoonmaken, de verf en 
technieken, alles is uitgebreid 
besproken voor zowel het binnen- 
als buitenschilderwerk. Wanneer 
gewerkt wordt volgens deze uitleg, 
krijgen we volledige garantie op 
het schilderwerk. Het voorwerk, 
vooral binnen, is een flinke klus 
omdat al het loszittende stuc 
en verfwerk afgekrabd moeten 
worden. Wanneer dit klaar is zal 
een stukadoor alles netjes vlak 
maken. In de zaal worden de 
wanden door een spuiter gewit. 
De bergruimte, kleedruimtes, 
deuren, kozijnen, lambrisering en 
buitenom worden in de komende 
weken door vrijwilligers gedaan.

Onvoorzien
Helaas is niet alles rozengeur 
en maneschijn…. Tijdens de 
inspectie van de dakconstructie, 
om te bepalen of deze sterk 
genoeg was voor het dragen 
van zonnepanelen, kwamen 
we houtworm tegen! Om dit 
te laten bestrijden was het 
nodig alle isolatie die op het 
plafond van de gymzaal lag te 
verwijderen. Dit is niet opnieuw 
bruikbaar, waardoor we zowel 
voor de houtwormbestrijding 
als het vervangen van het 
isolatiemateriaal extra kosten 
moeten maken.

Het dak van de gymzaal zal 
waarschijnlijk wel verstevigd 
moeten worden. Zoals het nu 
staat kunnen we dit grotendeels 
oplossen met de vloerbalken 
die we voor dit doel hebben 
achtergehouden. Een andere extra 
kostenpost is het aanbrengen 
van een metalen balk over het 
plafond, welke als ophanging 
dient voor de door de OSO 
uitgezochte gymvaria-toestellen 

ter vervanging van de bestaande 
touwen en ringen. Tot slot nog 
het plafond in gymzaal: het 
houten plafond is nog prima, 
maar het geluiddempende en 
stofwerende doek dat op de latten 
ligt is totaal vergaan. Om dit doek 
te vervangen zullen alle latten 
losgehaald moeten worden, want 
vanaf zolder is dit niet mogelijk. 
We hopen dat dit lukt en er geen 
nieuw plafond in hoeft.Ach, 
een project zonder onvoorziene 
uitdagingen is ook saai!

Tot zover weer even de voortgang! 
De meest actuele nieuwtjes, 
leuke filmpjes en foto’s van de 
werkzaamheden en de voortgang 
zijn te vinden op onze website 
en facebookpagina. Langs deze 
weg willen we alle vrijwilligers 
die al fanatiek bezig zijn geweest 
of dit binnenkort gaan doen, 
alvast hartelijk dankzeggen voor 
hun inzet! Samen gaan we er iets 
moois van maken!

Stichting Sport en Bewegen Raerd
Ton Poelsma
Gretha Frankena
Wijnand Verhoef
Atte Wiarda
Sjoerd Stelwagen
Ymie Terwisscha van Scheltinga
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Dodenherdenking 
Op 4 mei vond in Raerd weer 
de jaarlijkse Dodenherdenking 
plaats. Al weken voor deze 
datum was er activiteit in het 
dorp. Misschien heeft u het 
wel opgemerkt: de gemeente 
Súdwest-Fryslân heeft het 
oorlogsmonument gerestaureerd 
en alle namen van de slachtoffers 
opnieuw ingeverfd.  Ook 
het bloemenperk rond het 
monument was weer helemaal 
netjes. Op school waren de 
leerlingen al bezig geweest 
met de voorbereidingen. De 
leerlingen van groep zeven en 
acht hadden , zoals elk jaar, het 
monument geadopteerd. Dat 
houdt in dat zij namens de 4 en 
5 mei stichting een bloemstuk 
mogen neerleggen, maar ook dat 
zij zich van te voren verdiepen 
in en samen nadenken over  de 
gebeurtenissen in de oorlog. 
Dit gebeurt ook in honderden 
andere scholen in het land, 
waardoor er een verbondenheid 
ontstaat tussen alle kransen en 
bloemstukken die in het hele 
land bij de monumenten worden 
gelegd. In samenwerking met 
Plaatselijk Belang zijn ze daar mee 
bezig geweest. De jongeren van ’t 
Blikje hadden met dranghekken 
de straten rond het monument 
afgezet en hielden keurig het 
verkeer tegen.

Om kwart voor acht hadden 
zich ruim honderd mensen 
verzameld op het schoolplein, 

waaronder veel leerlingen van ‘t 
Raerderhiem. In een stille tocht 
liep iedereen naar het monument. 
Nadat Baukje van Vilsteren 
als voorzitter van Plaatselijk 
Belang het welkomstwoord had 
gesproken en de namen van de 
oorlogsslachtoffers, die op het 
monument staan, had genoemd, 
sloeg de kerkklok acht uur en 
werd er twee minuten stilte in 
acht genomen. Daarna hoorden 
we Eline Koornstra op prachtige 
wijze “De Last Post” ten gehore 
brengen.

Het woord was toen aan de 
vertegenwoordiger van de 
gemeente Súdwest-Fryslân, 
mevrouw Debbie Douwes. Zij 
benadrukte in haar toespraak 
het belang van herdenken. Het 
jaarthema van het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei, “In vrijheid 
kiezen”werd hierna in een 
indrukwekkende toespraak 
toegelicht door de heer Sieger van 
der Zwaag. De toespraak treft u 
ook in deze Praet fan Raerd aan. 
De kranslegging werd geopend 
door mevrouw Debbie Douwes, 
die samen met TymoDuizendstra 
en Froukje Landman namens 
de gemeente de krans bij het 

monument mochten plaatsen. 
Daarna legden Werner Bosma en 
Jelke Veldhuis het bloemstuk van 
de school neer. Toen werden de 
nabestaanden van de slachtoffers, 
genoemd op het monument, 
uitgenodigd om hun bloemen bij 
het monument te leggen.

Enkele leerlingen droegen 
vervolgens een gedicht of een 
verhaaltje voor: Annemarie Tuijn: 
“Angst”, Iris Top en Feia Plakkaar: 
“Oorlog”, Femke Wierda en 
Sanne Sikkema: “Strijd” en Eliza 
Terwisscha van Scheltinga: “De 
dag”. Aan de keuze van deze 
voordrachten was goed te zien 
dat de leerlingen hun best hadden 
gedaan om zich in te leven in hoe 
het is om in een oorlogssituatie 
te zitten. De bijeenkomst werd 
afgesloten met het zingen van het 
Wilhelmus en het Frysk Folksliet, 
waarna alle aanwezigen werden 
uitgenodigd om een witte roos 
neer te leggen bij het monument. 
Deze werden uitgedeeld door 
Renske Wiarda en Doutsen 
Hospes.

Iedereen was na de bijeenkomst 
welkom in het Dorpshuis voor 
een kopje koffie en thee. De 
leerlingen kregen daar ook de 
oorkonde, die bij de adoptie 
van het monument hoort. We 
mogen wederom terugzien op 
een plechtige en respectvolle 
dodenherdenking.

Namens Plaatselijk Belang Raerd,
Tjitske Kamstra
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Toespraak Sieger van der Zwaag 
- Dodenherdenking 2019 -

Dit is de eerste strofe van een aangrijpend gedicht 
geschreven door Jan Campert. Samen met zeventien 
anderen werd hij, naar ik meen in maart 1941, 
geëxecuteerd op de Waalsdorpervlakte. Nadenkend 
over deze toespraak kwam het gedicht voortdurend 
in mijn hoofd terug. Het drong zich als het ware op. 
Het Comité 4 en 5 mei roept ons allen op de verkregen 
vrijheid te vieren, maar hoe doe je dat met dit soort 
gedachten en dit weten van gruwelijke mens-schendende 
daden in je achterhoofd. Wat valt er te vieren als je 
denkt aan…Putten: meer dan zeshonderd mannen 
bij een razzia opgepakt en afgevoerd. Slechts enige 
tientallen overleefden de gruwelijke wreedheden in de 
concentratiekampen. Westerbork: meer dan 100.000 
Joden afgevoerd naar de vernietigingskampen. Daar 
sta je dan met je goede gedrag in….Buchenwald oord 
van verwoesting en ontering.Van verlies van menselijke 
waardigheid. Het is te groot en te veel, lijkt het.

Neem de volgende gebeurtenis: Wat is er vrij en mooi aan 
een vakantie waarin ik min of meer bij toeval verzeild 
raakte in Oradour sur Grane, niet ver van Limoges, 
Frankrijk. In juni 1944 zijn hier alle dorpsbewoners 
door een SS-peloton bijeengedreven. De mannen 
standrechtelijk neergeknald, de vrouwen en kinderen 
in de kerk gevangen gezet en letterlijk uitgerookt. Het 
jongste slachtoffer was pas acht dagen oud. Eén enkele 
vrouw overleefde de helse terreur van losgeslagen nazi’s. 
Tot op de dag van vandaag is het een etterende wond in 
het geheugen van velen. Het dorp is gelaten zoals het was. 
Een droefmakend monument voor meer dan zeshonderd 
onschuldige doodgewone mensen als u en ik. Vermoordt!! 
Ausradiert!!

Lees de boeken van Svetlana Alexijevitsj, een Russische 
schrijfster die de Nobelprijs voor de literatuur kreeg 
in 2015.Ze schrijft raak en eenvoudig. Kraakhelder en 
open.Bijvoorbeeld haar boek “De oorlog heeft geen 
vrouwengezicht”. Geen ronkende verhalen over veldslagen 
en generaals-strategieën, maar het compacte leed van 
de gewone vrouw en haar zorg voor kind en huis. Vaak 
betaalde ze daarvoor met haar eer en haar leven of 
dat van haar kinderen. Een door SS‘ers achtervolgde 

Een cel is maar twee meter lang 
en nauw twee meter breed, 
wel kleiner nog is het stuk grond, 
dat ik nu nog niet weet, 
maar waar ik naamloos rusten zal, 
mijn makkers bovendien, 
wij waren achttien in getal, 
geen zal den avond zien.

partizane vlucht samen met andere vrouwen het moeras 
in. Wanneer ze, omdat haar baby huilt, bijna worden 
gegrepen, verdrinkt ze in blinde angst het kind. Het maakt 
je zo stil en zo somber. Verdrietig, héél erg verdrietig. 
De boosheid ben je dan al lang voorbij. Dit soort 
afschuwelijke daden dicht je toch een medemens niet toe.

Hoezo de vrijheid vieren, voor blij zijn is eventjes geen 
plek meer. We gedenken hier en nu die dapperen en 
verlorenen met gepaste eerbied en met groot respect. We 
staan dicht bij hen, nu en altijd. En ik moet u zeggen: het 
helpt als in een documentaire, enkele dagen geleden op tv, 
de dochters van een veelgeroemde verzetsman Johannes 
Post enkele kritische kanttekeningen plaatsten bij zijn 
rol als vader. Niet kritisch naar zijn inzet, maar vragend 
naar zijn verantwoordelijkheden dichtbij. Het toont eens 
temeer aan dat het “klein menselijk gebrek” ook zo een 
groot man niet vreemd was. Dat klein menselijk gebrek 
hebben we dus allemaal maar het valt, zij het soms met de 
nodige moeite, te overwinnen.
Daar zit de knip in dit verhaal, want …. Al die mensen, 
al die honderdduizenden mensen ver weg en dichtbij 
hebben hun leven verloren voor de goede zaak. Niet 
vrijwillig maar ten volle overtuigd van de juistheid van 
hun daden en ongelooflijk dapper en moedig. We kunnen 
niet onthouden hoe ze heetten, maar dat hoeft ook niet. 
We hoeven hen enkel te weten. Dat, en dat alleen, legt 
een onwrikbaar fundament onder onze vrijheid. Dat 
weten van hun bestaan dat gedenken van hun verdriet, 
dat erkennen van hun betekenis voor die vrijheid, 
dat rechtvaardigt ons blij te zijn met de vrijheid. Het 
fundament is daardoor breed en sterk. Zelfs de gemeenste 
onder de ideologieën heeft dat niet kunnen stoppen. We 
hebben hen lief en voor wie we liefhebben mogen we 
heten.

Wij gedenken en bewijzen daarmee Jan Campert een 
dienst. Het moet ons lukken hem, Jan Campert dus, en 
hen hier op het monument en al die miljoenen anderen 
voor de anonimiteit te bewaren. Sterker: dat gaat lukken!!! 
En is dat geen positieve, haast feestelijke gedachte ........... 

Sieger L. van der Zwaag
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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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Blommen en oar 
Praet
Bedwelmd door de engelen-
trompet

De medicijnmannen van de 
Inca’s gebruikten ze om in 
trance te geraken. Dieven en 
oplichters bedwelmden er hun 
slachtoffers mee en tientallen 
plantenliefhebbers komen onder 
invloed van hun schoonheid…. 
de engelentrompet. De engelen-
trompet werd vroeger bij het 
geslacht Datura (doornappel) 
gerekend. Tegenwoordig behoort 
de boomachtige, niet winterharde, 
plant met de zoetgeurende 
bloemen tot het geslacht 
Brugmansia.

In Zuid-Amerika en in grote 
delen van Azië is de Brugmansia 
een middelgrote boom met een 
groot, vaak fluwelig, blad. De 
bloemen, klokvormig, zijn tot 
30 cm groot. Brugmansia’s 
behoren tot één van de 
spectaculairste kuip/potplanten, 
mits ze goed verzorgd worden. 
Deze gigant onder de potplanten 
heeft een reuzenhonger, eens in 
de week een scheut opgeloste 
plantenvoeding vindt deze 
“veelvraat” niet veel. Bovendien 
verdampen de grote bladeren veel 
water dus houdt de kluit van deze 
slokop altijd vochtig.

Brugmansia’s  willen wel veel 
licht, maar hebben een hekel 
aan de loodzware middagzon. 
Halfschaduw en het liefst uit 
de wind voelen ze zich op hun 
best. In feite is het onderscheid 
tussen Brugmansia en Datura heel 
eenvoudig. De klokken (bloemen) 
van de Brugmansia hangen, die 
van de Datura staan rechtop. 

Brugmansia’s zijn prachtige 
potplanten. Voor kleine kinderen 
opgepast, want alle delen van de 
plant zijn giftig.

Net als de doornappel veroorzaakt 
ook de engelentrompet 
hallucinaties. De medicijnmannen 
gebruikten hem voor rituelen. 
Ingeademde rook van brandende 
planten veroorzaakte spastische 
bewegingen, een bewijs dat één 
of andere godheid bezit had 
genomen van lichaam en geest. 
De wartaal die werd uitgekraamd 
werd beschouwd als een gods-
orakel.

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?

Van hun schoonheid mag u 
gerust in trance raken. Maar 
u krijgt geen hallucinaties 
wanneer hij op zomerse dagen 
zijn bloeiwilligheid op uw terras, 
met tientallen zoetgeurende 
engelentrompetten, uitbazuint!

Hans Stouthart
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■ grondwerk 

■ bestrating 

■ complete tuinaanleg 

■ Zweedse (tuin)huisjes, 
speeltoestellen & 
tuinschermen 

■ tuinadvies en ontwerp 

■ levering modder, zand 
& erfverharding 

■ Tulikivi 
speksteenkachels

NIJBOU
FERBOU  ADVYS

Hylke Riemersma
Til: 602114

Praet mar raak
Deze keer zal Mariska van der 
Zee vertellen wie ze is en wat haar 
zoal bezighoudt. 

Waar en in welk jaar ben je 
geboren?
Ik ben geboren in Arnhem op de 
19e dag van januari in het jaar 
1986.

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of vrijgezel en heb je 
ook kinderen/ kleinkinderen?
Ik heb een geregistreerd 
partnerschap met Arnold van der 
Zee en ben nog altijd verliefd op 
hem! Arnold heeft een dochter. 
Dat maakt mij stiefmoeder van 
Kayleigh!

Wat doe je overdag?
Ik ben machine-operator bij 
Hellema (smoeltjesfabriek) en 
werk fulltime in 3 ploegen. Als 
ik overdag niet werk, dan slaap 
ik dus. Ik doe vrijwillig werk bij 
het Rode Kruis als evenementen-
hulpverlener.

Hoe lang woon je al in Raerd?
Ik woon sinds november 2014 in 
Raerd.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken?
Ik sta meestal achter de bar 
tijdens het Open Raerder 
Biljartkampioenschap en heb 
in 2018 een rolletje gehad 
in het reünie-optreden van 
Kammeraerd.

Wat is je favoriete muziek?
Mijn voorkeur gaat uit naar 
metal, maar ik heb een brede 
smaak. Zolang er maar gevoel 
in te horen is en er niet over 
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paraplu’s wordt gemekkerd.

Waar mogen ze jou midden in 
de nacht voor wakker maken?
Beter als je mij ‘s nachts laat Als 
er een noodgeval is betreffende 
familie, vrienden en bekenden.

Wat is je grootste hobby?
Ik mag graag creatief bezig zijn. 
Dingen creëren voor anderen 
vind ik leuk, mijn handen moeten 
altijd wat te doen hebben.

Wat vind je lekkerste eten?
Spareribs van Gurbe!

Welk type vervoer heb je?
Ik bezit op dit moment een 
prachtig mooie Nissan Micra uit 
96 hahaha.

Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit?
Ik kijk eigenlijk alleen maar 
naar ID en verder boeit de tv me 
weinig.

Welk boek lees je op dit 
moment?
Een educatief boek over Tarot.

Waar praat je graag over?
Van alles en nog wat, als het maar 
geen discussies worden en er 
om het laatste woord gevochten 
wordt.

Wat doe je het liefst in het 
weekend?
Tijd doorbrengen met Arnold 
en met mijn vrienden en creatief 
bezig zijn.

Waar ga je het liefst heen in de 
vakantietijd?
Ik wil ooit graag meer van de 
wereld zien dan de drie landen 
die ik tot nu toe heb gezien. maar 
ben niet zo veeleisend. Als het 

maar gewoon plezierig is.

Wat is jouw beste eigenschap en 
wat is jouw slechtste?
Ik en de klok hebben niet zo’n 
harmonieuze band en ik vergeet 
wel vaak even aan mezelf te 
denken. Mijn beste? dat laat ik aan 
jullie over om in te vullen.

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd en wat is het minst 
mooie?
Het Raerder bos is toch wel het 
meest mooie plekje, geen plekje 
wat me nu tegenstaat. 

Wat mis je op dit moment in 
Raerd?
Een geldautomaat.

Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je 
hem/haar vragen?

In beide gevallen ga ik gewoon 
met de auto.

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
Hangt van de inhoud af. Er vanuit 
gaande dat dit geen eurocentjes 
zijn: mijn moeder, vrienden en 
(aangetrouwde) familie zouden 
een leuk bedragje krijgen en 
non-profit organisaties zoals 
Stichting Dierenlot worden ook 
niet vergeten! Het resterende 
bedrag zou ik gebruiken om 
iets voor mezelf op te starten 
zodat ik met toeters, bellen en 
confetti mijn ontslagbrief zou 
kunnen overhandigen aan mijn 
werkgever!!

Bedankt voor je openhartigheid 
en medewerking!
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Ytkafee de Trilker Tel: 0566 602041
Info@detrilker.nlPoppenwier

Kerknieuws
Lezing: verhaal van een wereldreis
Zondagmiddag 7 juli vindt er 
een bijzondere gebeurtenis in de 
Laurentiuskerk plaats. Om 14.00 
uur begint een lezing over een 
wereldreis, die de gezusters Jo en 
Addie van Slooten uit Raerd van 
1909 tot 1911 maakten. Jo heeft 
van deze reis een uitvoerig verslag 
gemaakt, dat vorig jaar in druk is 
verschenen. Verantwoordelijk voor 
het resultaat zijn de broers Hans 
en Peter van Fenema, kleinzoons 
van Jo. De titel luidt: Verhaal van 
een wereldreis 1909-1911. Het 
reisjournaal van de Friese zusters 
Jo en Addie van Slooten.

Genoemde dames waren 
de dochters van voormalig 
burgemeester Adrianus Henricus 
van Slooten en zijn echtgenote 
Maria Clara van Sminia. Hobbe 
Baerdt van Slooten, burgemeester 
van Rauwerderhem van 1896-
1912, was hun broer. Toen ze aan 
de reis begonnen, was Jo 34 jaar 
oud en Addie 42. Beiden waren 
nog ongetrouwd. Ze startten in 
Genua en vervolgens reisden 
ze via Amerika, Japan, China, 
Nederlands-Indië, India en 
Ceylon om ook weer in Genua te 
eindigen. De langste tijd verblijven 
ze in Nederlands-Indië op de 
tabaksplantage van hun neef Eelco.
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Vorig najaar is het boek 
gepresenteerd op een bijeenkomst 
in het Historisch Centrum te 
Leeuwarden. Ter gelegenheid 
van de presentatie werden twee 
lezingen gehouden: de ene 
door professor Yme Kuiper, dé 
deskundige in Fryslân als het 
gaat om de rol die de adel in onze 
provincie gespeeld heeft, de andere 
door de gebroeders Van Fenema, 
die het publiek lieten meegenieten 
van de hoogtepunten van de reis 
van hun grootmoeder en oudtante. 

Na afloop was iedereen het er 
wel over eens dat het programma 
in Raerd herhaald diende te 
worden. En dat zal dus gebeuren 
op 7 juli. De bijeenkomst begint 
zoals gezegd om 14.00 uur met 
een verhaal van Yme Kuiper over 
Jongemastate in Raerd en haar 
laatste bewoners, de familie Van 
Slooten. Ook zal hij iets over 
het leven in Nederlands-Indië 
vertellen. Na een kort pauze 
vervolgen Hans en Peter van 
Slooten het programma met 
het, uiteraard zeer ingekorte, 
reisverslag van hun grootmoeder. 
Toegang en koffie etc. zijn gratis. 
Na afloop is er bij de uitgang een 
collecte ter bestrijding van de 

onkosten.

Tsjerkepaad 2019: adellijke outfits
In de Laurentiuskerk van 
Raerd is komende zomer op 
zaterdagmiddag een expositie 
te zien van kleding uit de 19e 
en zelfs nog uit de 18e eeuw. De 
kans is groot dat een deel van 
deze kledingstukken afkomstig 
is van de adellijke familie Van 
Slooten, die van 1866 tot 1912 op 
Jongemastate in Raerd woonde. 
Vorig jaar kwam de kleding voor 
de dag uit een hutkoffer die al 
jaren op een zolder in Arnhem 
stond.

Het begon allemaal met een 
berichtje in de Leeuwarder 
Courant ergens in de zomer van 
2018. Daarin werd vermeld dat 
op de zolder van het echtpaar 
Dieben-Brantsma in Arnhem al 
jaren een hutkoffer stond, waarin 
zich nog kleding bevond uit de 
18e en 19e eeuw. Men ging ervan 
uit dat deze koffer afkomstig 
was van Jongemastate in Raerd 
en er was dus een redelijk kans 
dat de inhoud daar ook vandaan 
kwam. In dit verband werd de 
naam Maria Clara van Sminia 
genoemd. De link was toen snel 
gelegd: zij was de echtgenote van 
burgemeester Adrianus Henricus 
van Slooten en ligt met haar man 
begraven binnen het hek bij de 
ingang van de kerk.

In het bericht werd vermeld dat de 
kleding zich op dat moment bij de 
Erfgoed Fundaasje in Leeuwarden 
bevond om geïnventariseerd 
te worden.Dat is inmiddels 
gebeurd door niemand minder 
dan mevrouw Gieneke Arnolli, 
voormalig conservator van het 
Fries Museum. Het bleek te gaan 
om een gevarieerde collectie 
van niet alleen jurken, maar 
ook andere kledingstukken. De 

bedoeling is dat de hele collectie 
binnen niet al te lange tijd 
verhuist naar Fogelsanghstate 
in Veenklooster, waar ze een 
permanente plek zal krijgen. 

Maar voor het zover is, komt er 
eerst een deel naar Raerd waar 
het komende zomer te zien zal 
zijn tijdens de kerkopenstelling 
op zaterdagmiddag (13.30-
17.00 uur) in de Laurentiuskerk. 
Daarnaast worden in de expositie 
foto’s getoond, die door de 
familie Van Slooten speciaal voor 
deze gelegenheid beschikbaar 
zijn gesteld. En in het kerkelijk 
archief bevindt zich een aantal 
documenten, die ook te zien 
zullen zijn. Zo dook zowel de 
schenkingsakte van het park 
Jongemastate van de familie aan 
de kerkvoogdij uit 1912 op, als 
ook de overdrachtsakte van kerk 
en familie aan het Fryske Gea 
in 1947. Nijsgjirrich is ook de 
brief van een aantal Raerders aan 
de kerkvoogdij, waarin ze hun 
grote ongerustheid uiten over 
de vernielingen die in het park 
worden aangericht. We hebben het 
dan over 1917, dus vijf jaar na het 
vertrek van de Van Slootens uit 
Raerd.

De eerste gelegenheid om de 
tentoonstelling te bezoeken 
is zaterdagmiddag 6 juli. Op 
zaterdag 13 september, in het 
Open Monumentenweekeinde, is 
de expositie voor het laatst te zien.
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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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Inspiratie
Het is maandagochtend en ik ben 
net terug van een weekje Vlieland 
met vrouwlief en onze hond Afke. 
Altijd weer een prachtige belevenis 
die een vracht aan puike foto’s 
oplevert, waarvan er altijd eentje 
een tijdje het beeldscherm van mijn 
pc domineert of op de jaarkalender 
eindigt om de herinnering levend 
te houden. Is het niet een spelende 
hond op het strand met een 
dreigende lucht op de achtergrond 
dan wel een fraai shot van een 
lepelaar in de vlucht. Even weg van 
de dagelijkse drukte die vandaag 
weer losbarst. Al voor achten sta 
ik tussen de koeien op de scan te 
koekeloeren of de dames in blijde 
verwachting zijn. Daarna rijgen 
de afspraken zich aaneen op een 
druk spreekuur dat halverwege de 
middag even dreigt te ontsporen 
omdat er ook nog steeds enkele 
baasjes binnendruppelen die zich 
op een open spreekuur wanen.

En net als de wachtkamer weer 
een beetje als vanouds gevuld 
is, belt er een geschrokken 
kattenliefhebber dat haar Pander 
een ongeluk heeft gehad en een 
pootje mist. Natuurlijk mag die 
eerst: kom maar gauw! Samen 
met collega Thijs inspecteer ik het 
arme dier. Het ongeluk laat zich 
snel herleiden tot de activiteiten 
van het fraaie voorjaarsweer van 
vandaag: het beest moet slachtoffer 
zijn geworden van een cyclomaaier 
tijdens zijn muizenjacht door de 
velden. De ene achterpoot is vlak 
boven de hak totaal verdwenen en 
het linker voorpootje ligt open tot 

op het bot. Het voorpootje lijkt nog 
wel te redden. Op drie pootjes kan 
een kat goed verder, op twee zou 
het uiteraard hopeloos zijn. 

De balans: de voorpoot hechten 
en achter amputeren tot boven 
de knie. We nemen het dier in de 
opname en maken eerst samen 
het spreekuur af. Daarna buigen 
we ons gezamenlijk over het 
slachtoffertje. Rond acht uur in de 
avond zet ik de laatste hechtingen 
en leg ik het onfortuinlijke patiëntje 
op een lekker verwarmd bedje 
in een opnamekooi. Ik breng de 
eigenares telefonisch op de hoogte 
van de situatie en zeg dat ik een 
slag om de arm houd omtrent de 
prognose, maar dat de kater zeker 
een kans maakt. Ruim de OK op 
en keer huiswaarts voor een lekker 
opgewarmde prak van mijn eega. 
Mijn werkdag is inmiddels het 
klokje rond en van mij mag de 
dienst verder rustig verlopen…

Pas de volgende ochtend om 
zeven uur gaat de telefoon weer: 
koekalverij bij de overbuurman. 
Ik ben dus vlot ter plaatse. Het 
kalf ligt in stuit met de beide 
achterbeentjes naar voren en ik voel 
slechts een staart. Voorzichtig haal 
ik één voor één de pootjes erbij en 
rek ik vervolgens de schede wat 
op alvorens we het kalf samen ter 
wereld helpen. Snakkend naar adem 
dreigt het kalf te smoren in het 
vruchtwaterslijm dat de luchtwegen 
blokkeert en met vereende krachten 
til ik rap samen met de boer het 
kalf op de kop over een hek. Het 
slijm loopt met stromen uit de bek 
en ik masseer neus en bek vrij van 

het kleverige goedje. Gaandeweg 
leveren de inspiraties een steeds 
beter resultaat op en kunnen de 
longen zich ontplooien. We laten 
het kalf vervolgens weer op de 
grond zakken en slepen het voor 
het moederdier. Dat begint haar 
pasgeborene kwiek met haar tong 
te bewerken. Het kalf richt daarop 
de kop op en met voldoening 
aanschouw ik samen met mijn 
overbuurman het tafereel. Wij 
hebben nog precies op tijd hulp 
kunnen bieden en het kalf voor een 
akelige dood kunnen behoeden.

Na een jachtig ontbijtje rep ik 
mij naar de praktijk. Hoe zou 
de operatiepatiënt het maken? 
Nieuwsgierig tuur ik alvast door 
het raam van de opname. Thijs zit 
de driepoot met goed gevolg te 
voeren en steekt de duim omhoog 
als ie mij naar binnen ziet gluren. 
Fijn! Dan vul ik snel mijn auto aan 
voor de volgende visite. Er dient 
een hele veestapel van ruim 200 
dieren gevaccineerd te worden 
om deze tegen de koeiengriep te 
beschermen. De veehouder had 
al gebeld of ik niet wat eerder kon 
komen. Hij moet immers ook 
kuilen… Als ik in de auto stap 
herinner ik mezelf aan het feit 
waarom ik dit vak zo mooi vind. 
Welk beroep biedt zoveel variatie 
en voldoening? En zozeer inspiratie 
om bistedokters te kunnen 
schrijven? Zo ben ik dus binnen 
24 uur terug in de hectiek van alle 
dag en de vakantie alweer bijna 
vergeten. Gelukkig hebben we de 
foto’s nog!

menno@bistedokter.nl
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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
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Bloemetjesactie

Vrijdag 10 mei was onze jaarlijkse bloemetjesactie. Hans en Adri Stouthart hadden prachtige bloemetjes 

ingekocht. Na 2 uren waren alle bloemetjes uitverkocht, geweldig! Nogmaals dank aan de ouders die hebben 

geholpen met de verkoop. 

Het heeft de OSO € 800,- opgebracht! 

Statiegeldbonnetjes-actie Jumbo

De OSO mocht met nog een actie mee doen, namelijk de statiegeldbonnetjes 

konden bij de Jumbo in Grou in een doos worden gegooid t.b.v. de OSO. Ook 

dit hebben veel mensen gedaan en daardoor heeft de OSO het mooie bedrag 

van € 226,- mogen ontvangen. Iedereen hartelijk dank voor de donaties.

Eindvoorstellingen kidsdance en Streetdance

Op donderdag 4 juli 2019 om 18.30 uur zijn de jaarlijkse eindvoorstellingen van de kidsdance en streetdance 

groepen van de OSO weer in de tuin van het dorpshuis. Juf Kimberly heeft een aantal leuke dansen met de 

kinderen ingestudeerd, dus kom allemaal gezellig kijken!

Voor al u vragen kunt u mailen naar: oso@hotmail.nl (let op: .NL). Volg O.S.O Raerd ook op Facebook 

via www.facebook.com/osoraerd. Like onze pagina en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van onze 

gymnastiekvereniging. 

Bestuur O.S.O te Raerd
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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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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

De witte tooi van het 
Raerder Bosk
In mei is het stinzenplant seizoen zo 
goed als voorbij en speelt de kleur wit 
in het Raerder Bosk steeds meer de 
hoofdrol.

Wat zien we er allemaal staan? 
Natuurlijk overal en welbekend het 
fluitenkruid en de witte dovenetel. 
De vele meidoorns staan in volle 
bloei en ook kleurden de pluizebollen 
van de paardenbloemen het weiland 
helemaal wit . Op veel plaatsen 
bloeide , ook in het wit het “look 
zonder look” en de witte wilde 
hyacint. Het ziet er echt prachtig uit.
In Juni zal er ongetwijfeld door het 
Fryske Gea gemaaid worden en dan is 
dit witte feest weer voorbij.

We vonden in het Bosk, verscholen 
in het hoge groen een nest van een 
eend met 10 eieren! We hebben dit 
jaar verschillende broedende eenden 
gezien, of in de korf of in het hoge 
gras. Nu maar hopen dat de pykjes 
tot mooie volwassen eenden zullen 
uitgroeien, want ook de “gewone” 
wilde eend staat al op de rode lijst van 
vogels die achteruit gaan in aantal.

I.S.
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DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL
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No moat it net 
Raerder
• Bij de Famylje Wiarda oan de 
Hegedyk binne fjouwer lytse 
geitsjes berne bij ien Memgeit. 

De geitsjes binne fan Renske en se 
soarget er hiel goed foar, fansels 
mei help fan de hiele famylje. It 
binne twa geitsjes en twa bokjes.

• Hea kaam lâns bij de frijwilligers 
yn it gymlokaal.

• Der binne katten yn Raerd die 
pakke de lytse einepykjes sa bij de 
Mem wei.

• Keningsdei is goed slagge, it 
waar koe better mar it wie wol 
gesellich.

Pas op: der binne minsken die ferkeapje dij in dream, mar jowe dij in 
nachtmerrie.

Der giet neat boppe thùs bliuwe, dêr is it faak it bêste.

It geheim fan it libben is sân kear falle en acht kear opstean.

Wa syn eigen wei nimt wurdt troch nimmen ynhelle.

In perfekte Mem is net echt, in echte Mem is net perfekt.
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Wa binne dat?
Marielle Geeven en Jitze 
Damaan, Slotsdyk 8

Er werd druk gewerkt aan een 
tuinafscheiding toen ik aan 
de nieuwe bewoner van de 
Slotsdyk 8 vroeg of ik uit naam 
van de Praet fan Raerd eens 
langs mocht komen voor een 
“petearke”. Dat leek hem wel 
wat. Wel handig misschien om 
definitief af te spreken met zijn 
partner erbij, die een fulltime-
baan heeft en er op dat moment 
niet was. Dus nog maar een 
keertje langs voor een afspraakje. 
En dan zijn we zomaar weer een 
aantal weken verder.

Het is duidelijk dat op dit adres 
twee drukke baasjes wonen, 
die naast hun dagelijkse werk 
een groot deel van hun vrije 
tijd aan het opknappen van dit 
“daalders plakje” besteden. Dat 
weerhield mij ervan om hen 
tot last te zijn met mijn vraag, 
zodoende! Elke keer als ik bij 
hen voorbij reed was er actie te 
bespeuren, totdat er eens een 
reusachtige berg tuinaarde voor 
het erf lag en ik de vrouw des 
huizes met schop en kruiwagen 
doende zag en toen dacht ik: 
BINGO!! Leuke kennismaking: 
Het enthousiasme straalde 
eraf en niet lang daarna zat ik 
met Marielle Geeven en Jitze 
Damaan aan de ronde tafel in 
de serre te genieten van het 
uitzicht over de landerijen 
waar het oeroude stroompje De 
Moezel doorheen meandert. 
Geen wonder dat er zich daar ter 
plekke een vloeiend verhaal zou 
ontspinnen.

Marielle is geboren in 
Amsterdam. Zij heeft daar tot 
haar twaalfde samen met ouders 
en broer en zus gewoond in 
een wijk omringd door hoge 
flats. Intussen woonden haar 
grootouders in Minnertsga en 
kon Marielle daar tijdens de 
vakanties vaker naar toe om wat 
kleur op de wangen te krijgen. 
Een tragische gebeurtenis in 
hun omgeving maakte dat 
Marielles moeder besloot de 
stad de rug toe te keren en 
zodoende verhuisde het gezin 
ook naar Friesland. Eerst 
naarTzummarum en later naar 
Minnertsga.

Marielle ging naar de MAVO in 
Franeker en St. Anna Parochie 
en was later werkzaam bij de 
Frico in Leeuwarden. Toen 
ze 23 jaar was, werd ze de 
trotse moeder van Dennis 
en is ze gestopt met werken. 
Haar huwelijk bleek echter 
een desillusie te zijn. Om 
toen, als zeer jonge moeder 
met een tweejarig kindje, de 
moed op te brengen om je 
daar los van te maken verdient 
respect! In die tijd verhuisde 
ze eerst naar Drachten en 
later naar Harlingen. Toen 
is ze ook weer gaan leren. 
Ze volgde op de School 
voor Volwassenenonderwijs 
de opleiding Secretarieel 
Medewerker en werd kort 
daarna aangenomen als 
telefoniste-receptioniste in het 
Antonius Ziekenhuis te Sneek, 
watzij inmiddels al weer 25 jaar 
met plezier doet.

Jitze is in Sneek geboren en 
getogen, bezocht daar Havo en 
Atheneum en vervolgens het 

MBO (middenstanddiploma/
detailhandel). Sinds 1987 was hij 
werkzaam bij Woninginrichting 
Rotsterhaule, in 1990 bij 
woninginrichtingsbedrijf 
Haag in Leeuwarden en is 
sinds 2014 bedrijfsleider bij 
Woninginrichtingsbedrijf 
Dijkstra in Franeker. Jitze heeft 
twee dochters uit een vorig 
huwelijk.

Maar nu de vraag: “Hoe zijn 
jullie elkaar tegengekomen?” 
Leuk verhaal: Marielle is 
zangeres bij de Band JUST A 
SHADOW en daar kwam Jitze 
later als toetsenist bij. De vlam 
sloeg over en in 2016 is Jitze met 
Marielle samen gaan wonen in 
haar jaren-30 volksbuurthuisje 
te Sneek.

Jitze komt natuurlijk bij veel 
mensen over de vloer en raakte 
onder de indruk van hoe 
vrij mensen zich wel moeten 
voelen die “ bûtenút” wonen. 
Eigenlijk was het altijd ook 
al zijn wensdroom. Als zijn 
Marielle daar ook voor zou 
voelen, zouden zij samen 
gaan zoeken naar een mooi 
plekje, waar ze hun paradijsje 
van zouden kunnen maken. 
En zo is het gekomen! Er 
moest wel het een en ander 
aan gebeuren, maar omringd 
door een hechte vriendenkring 
was het te doen en heeft deze 
ietwat gedateerde bungalow 
een ware metamorfose mogen 
ondergaan.Een reuzeklus, dat 
wel natuurlijk. De catering 
(onder deze omstandigheden erg 
belangrijk) was in goede handen 
bij Marielle. Het fraaie terras 
rondom het huis maakt van hun 
“nijkeap” tenslotte helemaal een 
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“pronkje”, opgevrolijkt door een 
keur aan bloembakken met o.a. 
“Beltsjeblommen” waar Jitze een 
groot liefhebber van is.

Hoe Raerd voor hen voelde, 
wilde ik graag weten en 
daar werden geen doekjes 
om gewonden: fantastisch! 
Geweldige buren, iedereen groet 
als we buiten druk bezig zijn 
of zegt iets bemoedigends. Zo 
is een dorp nu eenmaal, maar 
dat Raerd daar helemaal sterk 
in is, blijkt wel uit het volgende: 
De grote terrastegels werden op 
een dag door een vrachtwagen 
op pallets pal op de oprit fan 
Slotsdyk 8 neergezet…. een 
blokkade van heb ik jou daar 
dus! Wat nu? Buurman wist wel 
raad: Fokko (bekende figuur in 
Raerd) had wel een heftruck en 

hem kennende zou hij die klus 
wel even voor hen klaren. Toen 
Jitze en Marielle ’s avonds van 
hun werk thuiskwamen was dat 
inderdaad gebeurd door de beste 
jongen, die hen nota bene nog 
niet eens kende. En zelfs ook 
nog eens geheel belangeloos! 
Niet te geloven, vonden mijn 
gastgevers dit en daarom moest 
het beslist in het verhaal worden 
vermeld.

Ze vinden ook dat ze het niet 
beter hadden kunnen treffen 
met dit unieke plekje, waar 
ze kunnen genieten van de 
prachtige zonsopkomsten, van 
de vogeltjes in de tuin, van de 
weldadige rust en het grote 
gevoel van vrijheid. Kortom 
één grote lofzang! En wie weet 
willen ze Raerd in de toekomst 

nog wel eens trakteren op een 
muzikaal kadootje in het kader 
van het dorpsfeest of zo. In elk 
geval voelen ze zich nu al echt 
RAERDERS en daarmee mocht 
ik hen hartelijk bedanken voor 
hun openhartigheid en hen 
alle goeds toewensen voor hun 
toekomstplannen!

Heidi



 

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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Fotoverslag 
dodenherdenking 
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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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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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In juli 2017 mocht ik tijdens de 
live-uitzending van PC-Kafee 
op Omrop Fryslân mijn eerste 
column voordragen. PC-Kafee 
is een jaarlijks terugkerend 
radioprogramma, dat opgenomen 
wordt in de Bogt fen Guné in 
Franeker en volledig in het 
teken van de PC staat. De PC 
is het grootste en belangrijkste 
kaatsevenement van het jaar. Drie 
maanden later verscheen dezelfde 
column als gastcolumn in de Keats! 
Dit kaatsblad verschijnt 4x per 
jaar en wordt naar alle leden van 
de KNKB gestuurd. Inmiddels 
ben ik een vaste columnist in 
de Keats! Na overleg met de 
redactie van de Praet fan Raerd 
mag ik de columns, geschreven in 
mijn memmetaal, nu met mijn 
dorpsgenoten delen. Hieronder de 
tweede column.

...dan falt it net ta
As jo foar jo gefoel de column fan 
jo libben skreaun ha, dan falt it 
net ta om dat benei te kommen, 
lit stean der oer hinne te gean. 
Dochs ha ik de pinne wer oppakt; 
in keatser stoppet ommers ek net 

nei de earste boppeslach.

Sels ha ik it nea oprêden, in bal 
boppe. Ik wie in ledekeatser en 
kaam net fjirder as de middelline. 
Myn plak by it keatsen is hjoed 
de dei dat fan taskôger en 
leafhawwer. Hoe sit dat eins mei 
de manlju en froulju dy’t op it 
heechste nivo keatst ha. Dy’t 
wol mei gemak de ballen boppe 
sloegen en dy’t binnen de touwen 
fan it fjild de meast lokkige 
mominten belibbe ha. Benammen 
op it Sjûkelân, yn Wommels of 
Weidum.

Wat bart der mei in held of heldin 
neidat it trouwe publyk foar de 
lêste kear de hannen opinoar 
docht en de keatser betanket 
foar de moaie jierren? Wat bart 
der mei de man of frou wannear 
de lêste blommen útbloeit en 
brún yn it jiskefet bedarje? Lykas 
foargeande jierren is dan earst 
it seizoen gewoan foarby. Wêr 
even tiid foar josels, jo gesin, oare 
sporten en hobbys. En as it nije 
seizoen yn de maaitiid begjint, 
dan sil der grif in gefoel fan 
melangoly wêze, mar miskien ek 
wol fan frijheid. Stopje is ommers 
in bewuste keuze.

No ja bewust... De slitaazje is 
faaks al te fernimmen en dus 
hâlde keatsers de ear oan harren 
sels. Net as in âld kruk ôfgean, 
mar stopje as jo fernimme 
dat de kop mear wol as it liif 
noch oan kin. En dan geane 
de jierren foarby. De moaiste 
partijen wurde faaks wol even 
besocht. De PC is in reüny en 
in wike letter ouwehoere se 
mei elkoar yn Wommels noch 
eefkes troch. Yn Weidum wurde 
âld-frouljuswinners begroete 
as hienen se it juster noch wûn. 
Menaam, Marsum, Bitgum, de 

Rengers en de Aldehou, dêr ha jo 
ek noch kâns om âlde helden en 
heldinnen tsjin it liif te rinnen.

Tearen yn it gesicht, it hier wat 
griis, foar safier der by mannen 
noch hier op ‘e kop sit, ledematen 
wurde strammer... En de tinzen 
geane hieltiid faker nei die moaie 
tiid. De gloarjetiid. En as âld 
keatsers oare âld keatsers treffe, 
dan wurde se elk jier better. Jo 
witte wol; suver noait ien bûten 
en de measte ballen moatte noch 
delkomme.

“De lokkichste mominten wienen 
as ik keatste...” Ik ha it meardere 
âld topkeatsers sizzen heard. “Dêr 
wienen we yn foarm, dêr wienen 
we baas. Dêr dienen we wat 
we goed koenen en dêr fielden 
we ús echt thús...” No binne se 
taskôger en sjogge se hoe’t der 
betiden omhampele wurdt. 
Yn harren eagen dan. It docht 
guon âld-keatsers sear. Se sjogge 
fansels ek de moaie mominten. 
De mominten dat it gelok en de 
freugde fan de koppen ôfspat by 
de hjoeddeistige helden. De âld-
keatsers witte as gjin oar hoe dat 
fielt. En somtiden docht dat suver 
noch searder...

As jo foar jo gefoel de tiid fan jo 
libben hân ha binnen de touwen 
fan it keatsfjild... As jo nei in 
boppeslach of in sitbal in koprol 
makken of heger sprongen as it 
Bolwurk. As jo tûzenen minsken 
pikefel besoarge ha en as tûzenen 
minsken foar jo klapt ha en mei 
jo mei juichden... dan falt it net ta 
om dat gefoel yn it deistich libben 
noch benei te kommen, lit stean 
der oerhinne te gean.

Raerd, april 2018
Janny van der Meer
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Raerders

Blomke-aksje OSO
It moaie waar komt der oan, dus dit wie een 
boppeslach! Een kleurige en fleurige boel op it paad 
by Hans en Adri. Klear om een plakje te finen yn de 
túnen en potten fan de Raerders!

Sponsorloop Alpe d’Huzes
De opbrengst van de sponsorloop op ’t Raerderhiem 
was € 1.762,85. Wat een bedrag, we zijn er stil van..... 
dit geeft Eelkje vleugels als ze straks de berg op 
gaat! We zijn enorm TROTS op alle kinderen die 
zo hun best gedaan hebben en TROTS op iedereen 
die gesponsord en gesteund heeft. Toppers allemaal, 
super bedankt!

Evert, Karin en Eelkje Dijkstra

Mijlpaal
Klaas Fransbergen is op 5 mei 60 jaar geworden. 
Gefeliciteerd!

Roze snie

It is Maaie

Blommen komme op.
Beamen krije blêd.
It foarjier is der al.

Alles komt en libbet op.
Fûgels krije jongen.
Skiep krije lamkes.

Dit is echt in moaie tiid.
Genietsje der mar goed fan.


