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Kippenfestijn: “De smaak van Raerd”
Houd jij van koken? Dan is dit je kans!

De Activiteiten Commissie Raerd organiseert op 11 mei een gezellige 
kookmiddag. Samen met een chef kok ga je kip op diverse manieren 
bereiden. Recepten en ingrediënten staan klaar in het Doarpshûs “de 
Trijesprong”. Na de voorbereiding gaat vanaf 16:00 uur de BBQ op het 
terras van het dorpshuis aan! Vanaf dan nodigen we de familie, vrienden 
en de rest van het dorp uit, om gezellig, tegen een kleine vergoeding, een 
hapje en een drankje te komen halen en de kookkunsten van Raerd te 
beoordelen.

Voor de koks
Wil je graag meekoken? We beginnen om 13:00 uur en je kan je opgeven 
vóór 8 mei bij Wietse van der Vliet tel. 06-19500402. Er is plaats voor 18 
koks (vol = vol).
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Zaterdag 4 mei vanaf 19.45 uur Dodenherdenking Dorpsplein

Zondag 5 mei 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Vrijdag 10 mei vanaf 17.00 uur Bloemetjesactie O.S.O. Hele dorp

Zaterdag 11 mei 13.00 uur
vanaf 16 uur

Kippenfestijn “De smaak van Raerd”
Voor de mee-eters

Dorpshuis

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

Zondag 19 mei 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Vrijdag 24 mei 20.00 uur Orgelconcert Kees van Eersel Laurentiuskerk

Zondag 26 mei 14.00-17.00 uur
vanaf 16.00 uur

Garagesale “Trek je klep open”
Hapje/drankje

Hele dorp
Dorpshuis

Zondag 2 juni 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Dinsdag 4 juni vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Trek je klep open!

Zondag 26 mei a.s. nodigt de 
Activiteiten Commissie Raerd jullie 
uit voor de allereerste garage sale in 
Raerd.

Door heel Raerd zijn bij 
verschillende adressen mensen 
die van alles te koop hebben. Bij 
het dorpshuis is een routekaart te 
krijgen.

De sale is van 14.00 tot 17.00 uur.

Vanaf 16.00 uur is er bij het 
dorpshuis een food truck en 
gezellige muziek.

Wij hopen vele mensen te mogen 
begroeten!
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 16, nummer 153
Mei 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 mei (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van juni wordt in de 
eerste week van juni bezorgd.
   
Oplage
320 stuks

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

Druk 
BladNL

Nuttige informatie

Algemeen alarmnummer
112
Gemeente Súdwest-Fryslân
140515
Ziekenhuizen
Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
8601 ZK  Sneek
0515-488888

De Tjongerschans
Thialfweg 44
8441 PW  Heerenveen
0513-685685

MCL
Henri Dunantweg 2
8934 AD  Leeuwarden
058-2866666

Dokterswacht Friesland
0900-1127112
Huisarts
Huisartsenpraktijk Grou
Oostergoostraat 53
9001 CH  Grou
0566-621310

Zwangerschap
Verloskundepraktijk It Bertehûs
Leppedyk 37
8491 GJ  Akkrum
0566-651146
www.itbertehus.nl

Dierenarts
Praktijk Grou
Oedsmawei 13
9001 ZJ Grou
0566-601464

Basisschool
OBS It Raerderhiem
Sélânswei 2
9012 CN  Raerd
0566-602272

Wijkagent
Trinus Hoekstra
0900-8844
Postagentschap
Het dichtstbijzijnde postagent-
schap is in Grou bij Boekhandel 
Friso aan de Hoofddstraat 5

Meldpunt overlast
140515
Meldpunt openbare ruimte
0515-489000

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.

Keizerskroon in Raerder Bosk
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Huiskamerconcert 
Op zaterdag 11 mei organiseren 
wij een huiskamerconcert. De 
muziek wordt deze avond verzorgd 
door FAAM. bestaande uit Marike 
Compagne en Tjitske Roorda.

Denk je aan FAAM. dan denk 
je aan: akoestische rocksongs, 
verrassende popnummers en intieme 
singer-songwriterliedjes. Deze 
twee Friese dames spelen covers, 
maar dan in een pakkend nieuw 
jasje. Ze zetten bijvoorbeeld stevige 
rocknummers om naar fragielere 
versies of vertolken Engelstalige 
songs in het Fries. Kenmerkend is 
het “niet mainstream” repertoire, 
de warme twee-stemmigheid en 
de vrolijke uitstraling waarmee 
ze op het podium staan. Ze zijn 
op hun best in gezellige kroegjes, 
op kampvuurfestivals of bij een 
huiskamerconcert! 

Op deze avond zal FAAM. proberen 
om jullie een goed beeld te geven 
van hun diverse muziekstijlen en 

hun enthousiasme voor muziek met 
jullie delen. Daarnaast zal degene 
die de Friese vertalingen voor 
FAAM. verzorgt (Berend Raap) jullie 
meenemen in de wondere wereld van 
het omzetten van Engelse nummers 
naar het Fries. Waarom zijn bepaalde 
woordkeuzes gemaakt of waarom 
juist niet en wat is nu de gedachte 
achter al deze teksten. 

Kortom; een gezellige avond met een 
gevarieerd scala aan muziekstijlen, 
een diepere blik op tekstbeleving 
en verrassende muzikale 
arrangementen. 

Adres: Huizumerlaan 148 E, 
Leeuwarden. Entree: 5 euro p.p.  
(voor de consumpties vragen wij 
een kleine bijdrage). Start optreden: 
21.00 uur (de deur van onze 
“huiskamer” gaat om 20.30 open).
Aanmelden via: snvandervelde@
hotmail.com. Graag ook het aantal 
personen vermelden. 

Vrolijke muziekgroet van,
Paul en Saskia

Roken toegestaan 
Al sinds een aantal jaren mag 
er niet meer gerookt worden in 
openbare ruimten, waaronder ook 
het dorpshuis. Gelukkig hebben 
wij daar een mooie voorziening 
voor getroffen in de vorm van ‘het 
rookhok’ aan de zijkant van het 
dorpshuis. 

Helaas maken niet alle bezoekers 
gebruik van dit glazen kunstwerk. 
Niet omdat er niet gerookt wordt, 
maar omdat er een voorkeur is om 
in de hal te roken of op de stoep 
voor de ingang. Wij ontvangen 
hierover klachten. Met regelmaat 
moeten niet rokende bezoekers 
door de hal naar binnen en buiten 
door een “rookgordijn”. Dit wordt 
als vervelend ervaren, plus dat het 
simpelweg niet is toegestaan om 
binnen te roken. De hal is binnen en 
dus verboden.

Oproep…
Maak gebruik van ‘het rookhok’. Het 
mooie weer is in aantocht, er is dus 
geen enkel beletsel om te roken op de 
plaats die ervoor bedoeld is. Bedankt 
voor de medewerking, mede namens 
alle niet rokende bezoekers!

Bestuur Stichting Dorpshuis Raerd
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Biljartseizoen
heren 2018-2019
Het biljartseizoen is alweer een 
paar weken achter de rug. Tijd 
om het voorjaar en de zomer in te 
gaan en even terug te kijken hoe 
de competitie, het prijsbiljarten en 
het weekend is verlopen.

De competitie
Sinds jaren van opgang is er 
nu over het gehele seizoen iets 
minder goed gespeeld. Ten 
opzichte van de start van het 
seizoen zijn slechts 6 spelers 
in tal omhoog gegaan, zijn 9 
gelijk gebleven en zijn 7 iets in 
tal gezakt. Naast een paar forse 
stijgers in tal waren ook diepe 

dalers. In voorgaande jaren was 
het betere spel al niet te verklaren 
en de stagnatie van dit seizoen 
al evenmin. Eigenlijk is er niet 
een duidelijke oorzaak. Dat hoeft 
ook niet, iedereen heeft een 
eigen uitleg over verloop van zijn 
seizoen. 

Een week voor de laatste 
speelavond was de winnaar 
al bekend, Arnold v/d Zee. 
Geweldig, pas zijn tweede seizoen 
bij de club. Hij was constant en 
had vooral een sterke eindsprint. 
Otto Doornbos is tweede 
geworden. Een beetje zuur, want 
hij stond bijna het hele seizoen 
bovenaan, maar zag in de laatste 
weken Arnold voorbij komen.

Er waren aan het einde van 
de competitie nog meerdere 
kandidaten voor de derde plaats. 
Zij hadden een gelijk puntental. 
Er is wel gespeeld tijdens het 
prijsbiljarten, maar helaas niet 
de belangrijkste partij tussen 
Dicky en Jelle. Beide met 39 
wedstrijdpunten. Eigenlijk 
een gedeelde 3de plaats. Maar 
over het geheel had Dicky iets 
beter gepresteerd en is daarmee 
derde geworden. Opmerkelijk 
was overigens dat Dicky, Klaas 
en Bauke vorige seizoen nog 
onderaan bungelden en nu weer 
in de top zaten.

Voor de liefhebbers nog een 
paar feiten: De hoogste serie van 
22 caramboles en de hoogste 
partijscore van 90 zijn beide 
gemaakt door Otto Doornbos.

De bekerwinnaars
1. Arnold v/d Zee
2. Otto Doornbos
3. Dicky de Vries

Het prijsbiljarten
In de kerstvakantie was 
er traditioneel weer het 
prijsbiljarten. De nummers 1 en 2 
winnen een rollade, de nummers 
3 en 4 een fles Raerderroek. De 
rest van de ploeg kreeg weer een 
braadkuiken. De nummers 1 t/m 
4 waren:

1. Piet de Hoop
2. Tjeerd Veenstra
3. Arnold v/d Zee
4. Klaas Fransbergen

Na de competitie de afsluitende 
prijsbiljartavond met 
prijsbiljarten. Ook nu voor de 
eerste vier de bekende prijs. De 
uitslag was:Winnaar competitie: Arnold v/d Zee
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1. Tjeerd Veenstra
2. Lammert Visser
3. Otto Doornbos
4. Michiel Kalsbeek (fles uit eigen doos)

Het biljartweekend
Het biljartweekend van donder-
dagavond tot zaterdagmiddag was 
vanouds gezellig. Opmerkelijk 
was de grote zoektocht naar de 
bril van Piet Kooistra. Iedereen in 
het spier en zoeken en wat bleek, 
zat ie gewoon in de broekzak. 

De hapjes werden verzorgd 
door Wietse en Ids en waren 
voortreffelijk. Dat kan wel weer.
Ook hulde aan Johannes. Door 
allerlei wisselingen en plotselinge 
zieken moest het speelschema op 
het laatste moment totaal worden 
omgegooid. Hoe hij het doet weet 
ik niet, maar er komt vervolgens 
tocht altijd weer een sluitend 
schema.

Na de voorrondes in de poules 
waren er 4 finalisten. Na de 
halve finales en de finale was de 
einduitslag, met bijbehorende 
prijs, was als volgt:

1. Tjeerd Veenstra (beker en rollade)

2. Arnold v/d Zee (rollade)

3. Hendrik Nicolai (fles Raerderroek)

4. Jelle Veenstra (fles Raerderroek)

Dit seizoen komen 2 namen 
regelmatig terug in de lijstjes, 
Arnold en Tjeerd. Niet gek, het 
zijn de kampioenen van dit jaar 
en vorig jaar. Benieuwd of er 
volgend jaar een naam aan toe 
wordt gevoegd. 

Namens het bestuur een fijne 
zomer toegewenst.

HP

Winnaars biljartweekend: v.l.n.r. Arnold, Tjeerd, Hendrik en Jelle



PRAET FAN RAERD Pagina 8

 

Soft Flow Yoga in Easterwierrum & Mantgum 
 
Soft Flow Yoga is een combinatie van meditatieve oefeningen en een actieve 
serie van verschillende elkaar opvolgende houdingen. Een heerlijke combi om 
lichaam en geest in balans te brengen. 
 
Het volgen van een yogales doe je voor jezelf. Soft Flow Yoga lessen zijn prima 

te volgen door een beginnende beoefenaar terwijl ook een ervaren yogi deze lessen als zeer prettig zal 
ervaren. Je hoeft niet onzeker te zijn over stijfheid in je lichaam of over dat je net begint met yoga.  
De groep is gemengd, iedereen is welkom en je kunt er vanuit gaan dat iedereen 'stijf' is. Iedereen doet wat 
hij of zij kan. Yoga is leuk en door iedereen te doen en te voelen. 
 
Easterwierrum:     Mantgum: 
Donderdag- & vrijdagochtend   Donderdagavond  
van 9:00 tot 10:00 uur in M.F.C. De Tysker.  van 20:00 tot 21:00 in het speellokaal van de basisschool. 
 
Kom kennismaken met Soft Flow Yoga 
3 proeflessen voor de introductieprijs van €15 
Voor informatie e/o opgave:  
0639636423  /  yogarutger@hotmail.com 
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Damesbiljart
“Miss Stoot”
Het voorjaar dient zich aan en de 
dagen lengen, tijd voor buiten- 
activiteiten. De biljartkeu in de 
kast en de tuinmeubels er uit. Na 
een geslaagd biljartseizoen met 
erg leuke partijen en vooral veel 
plezier, sloten we op 27 maart 
het seizoen af met een gezellige 
avond, er werd een kleine 
competitie gespeeld waarbij alle 
dames met een leuk prijsje naar 
huis gingen.

De Miss Stoten van seizoen 
2018/2019:
1. Doutsje de Vries
2. Lies Spangen
3. Doetsje Stienstra

Als nieuwe inwoonster van 
Raerd werd ik tijdens de 
Nieuwjaarsborrel in het dorpshuis 
enthousiast gemaakt door een 
aantal vrouwelijke biljarters. Na 
de eerste clubavond in het nieuwe 
jaar meegemaakt te hebben, heb 
ik me direct aangemeld bij “Miss 
stoot”, een gezellig stel dames die 
serieus met het biljarten bezig 
waren en best vaak raak stootten... 
dus de naam klopt helemaal!

Ik bleek het 13de lid te zijn en dat 
getal deed me dan ook na een half 
seizoen gespeeld te hebben direct 
in de prijzen vallen... let wel de 
poedel!

Als er dames zijn die denken ”dit 
lijkt me ook wel wat”, kom in het 
nieuwe seizoen gerust eens langs 
op de woensdagavond in het 
dorpshuis.

Anita Huisman
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Net sasear DOCH 
MAR GEWOAN 
mar DOCH IT 
GEWOAN!
Doe’t Jannewietske de Vries 
“ús” boargemaster waard, koe 
it net útbliuwe dat de Praet fan 
Raerd wolris by har delkomme 
woe foar in petearke. Hoe pakke 
jo soks oan, want is de drager 
fan sa’n amtskeatling noch wol 
samar bynei te kommen? In 
offisjeel fersyk soe lykwols samar 
op ‘e grutte bulte telâne komme 
kinne! Wy DOGGE GEWOON 
in kaartsje by har troch de bus, 
betochten wy doe en ja hear… 
dêr kaam spontaan reaksje op; it 
moast altyd wêze!

Kin it noch moaier dat ik krekt yn 
‘e wike fan de mantelsoarch troch 
de doar fan bedoeld adres oan 

‘e Slotsdyk stap? Alhiel tapaslik! 
De koken, mei sicht op in 
karakteristike rige stobbewylgen 
dy’t it fiersicht oer it frije fjild 
sa moai ûnderstreepje, wie poer 
geskikt foar in gesellich petear. 
Master Bareld, Jannewietske 
har heit, siet oan tafel wylst syn 
dochter in brochje foar him 
klear makke. By it fûskjen mei 
him fielde it fuort as wiene wy 
al jierren mei inoar yn ‘e kunde. 
Doe’t heit nei syn eigen ôfdieling 
brocht waard om dêr syn 
brealunch te behimmeljen, mocht 
ik mei en sadwaande wie ik yn 
de gelegenhyd om de fernimstich 
útprakkesearre formule fan dizze 
wenfoarm te bewûnderjen.

Eartiids wie Italië de favoryte 
fakânsjebestimming foar famylje 
De Vries en hast ûnomkomber 
rekken sy dêr befreone mei 
in grutte hertlike famylje. It 
die bliken dat it by harren de 

gewoante wie mei meardere 
generaasjes yn alle harmony 
ûnder ien dak te libjen. Dat soe ik 
letter ik wolle, moat Jannewietske 
doe al tocht ha.

Yn 2006 hat dat idee syn beslach 
krigen, doe’t fam. De Vries yn 
Raerd it plak fûn dat him dêrfoar 
liende. In boerestee, altyd al in 
dream fan har, dy’t romte sa 
libbenswichtich fynt, loften sjen 
moat en graach wrottend mei 
de hannen yn ‘e grûn ta harsels 
komt. En ek nochris deun tsjin 
de Slachte oan! In separaat 
appartemint foar heit en mem 
kaam yn ‘e skuorre (gesellich 
oan de dykskant foar in praatsje 
oer de hage bygelyks), wylst foar 
Jannewietske en har oare helte de 
deistige wenromte betocht waard 
oan de (wat frijere) efterkant fan 
it spul. Net ôfsletten fan inoar 
fansels. Fan trochsichtigens 
tsjoegje de glêzen doarren op 
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ferskate plakken yn de wente, 
mei prachtige fersrigels fan 
Boukje Wytsma deryn gravearre.
In fynst om efkes stil by te stean. 
Jannewietske har mem hat hjir 
10 jier lokkich wêze meien en 
foar har heit, ûnderwilens yn de 
hjerst fan syn libben, gjin better 
plak as hjir. It soe somtiden net 
tafolle om dizze soarch op te 
bringen njonken har maatskiplik 
funksjonearjen wie myn fraach 
oan Jannewietske, mar sy fynt 
soks hiel fanselssprekkend en 
DOCHT IT GEWOAN mei 
nocht.

By ús thús koe eartiids ek altyd 
al in soad sei sy en op myn 
jierdeisfeestjes waard net ien 
bûtensletten. Allegearre mochten 
se komme, want elts docht der 
ommers ta no? Ut sa’n nêst fan 
OMTINKEN en ROM TINKEN 
nimme jo fansels it fundamint 
mei foar in breed mienskiplik 
besef. Net alhiel tafallich dat dizze 
frou har driuw entûsjast, mei 
iepen fizier folgje soe en dêr yn 
de polityk goed mei út de fuotten 
koe. Wat wy allegearre witte is dat 
sy oan de widze fan LWD2018 stie 
en dêrmei har dierbere Fryslân as 
kultuerdrager treflik op ‘e kaart 
setten hat. Datsto lykwols de 
folle wyn net altyd yn ‘e seilen ha 
kinst, wit Jannewietske de Vries 
ek by ûnderfining. Lykwols as “IT 
ROER OM” moat is in kundich 
stjoerman/frou fuort net fan ‘e 
kaart, want ûnder in oare ljochtfal 
wolle kimen ek wol kleurje!

In nije biotoop bûten de eigen 
provinsje waard neisocht en doe 
kaam it megaproject Floriade 
2022 op Jannewietske har 
paad. Har taak as direkteur fan 
dizze wrâldexpo wie it om oare 
kontininten by de doelstelling 
(“meast sûne/duorsume stêd 

fan de wrâld”) te belûken. Om 
de lokale omwenjenden te 
oertsjûgjen yn saken fan sa’n 
wrâlddoelstelling wie suver noch 
in útdaging op himsels die bliken. 
Sy hat der in protte fan opstutsen. 
Se koe der lykwols net omhinne 
dat har hert foar Fryslân klopjen 
bleau… en doe’t de funksje fan 
Boargemasterskip yn de gemeente 
Súdwest-Fryslân frij kaam, wie 
sy gau út de rie. In baan dy’t har 
passe soe! Mar op sollisitearje? Ja, 
GEWOAN DWAAN en dat hat 
fertuten dien!

Us doarpsgenoate Jannewietske 
de Vries is sûnt 27 septimber 
2018 earste boarger fan de Gem.
Súdwest-Fryslân (yn opperflak de 
grutste gemeente fan Nederlân). 
Sy doart foar SWF de metafoar 
te brûken fan in frouminsk op 
twa stevige skonken (bedoeld 
binne hjir Boalsert en Snits as 
ekonomyske swiertepunten), mar 

ferliest dêrnjonken net út it each 
dat stêden it plattelân nedich 
binne en oarsom. 

Us gemeente telt mar leafst 89 
wenkearnen en Jannewietske 
wol der leafst dit jier noch 
persoanlik by del. Op 11 april die 
sy in Rûntsje Raerd, Poppenwier, 
Dearsum, Boazum, Wiuwert en 
Easterwierrum . Minsken moetsje 
en witte wolle wat der libbet is har 
ynstek. Wêr binne jimme grutsk 
op en wêr lizze jimme wolris 
wekker fan, sille de fragen wêze 
dy’t dan oan ‘e oarder komme.
Mei har krêft fan ferbinen en 
yn ‘e efterholle Pippie Langkous 
har sechje: “Ik heb het nog nooit 
gedaan, dus denk ik dat ik het wel 
kan!” doar ik te sizzen:

Lit “ús” boargemaster mar rinne!

Heidi
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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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Lente in het 
Raerder Bosk
Het RaerderBosk, of ook wel 
Park Jongemastate, trekt in deze 
tijd veel bezoekers. Allemaal 
mensendie geïnteresseerd zijn 
in de stinzenflora.De wilde 
planten en bloemen, die vooral 
op de terreinen van de oude 
staten voorkomen, zoals ook op 
Martena- en Dekemastate. Sinds 
een paar jaar is de stinzenflora 
monitor in de lucht en daar wordt 
steeds meer gebruik van gemaakt. 
Mensen die geïnteresseerd zijn, 
zien op die monitor welke planten 
waar en wanneer bloeien. Ik heb 
er al eerder over geschreven.

Het is er nu ook echt prachtig, 
topweken voor de liefhebbers. 
Ik noem maar even een paar 
soorten die nu bloeien: de wilde- 
of bostulp, de witte en paarse 
holwortel, de vingerhelmbloem, 
de keizerskroon en de 
kievietsbloem.We mogen er 
nu nog van genieten, want 
speenkruid vormt al een dikke 
groene laag en het fluitenkruid en 
zevenblad overwoekeren in korte 
tijd al het kleine spul. Ach, het 
hoort er allemaal bij en ja…dat is 
ook mooi.

Maar daarmee is de lente 
in het bosk niet compleet: 
eenden broeden in korf of in 
het opschietend groen op de 
grond, roeken en reigers vliegen 
luidruchtig af en aan met dikke 
bossen takken in de snavel, er 
broedt een paar nijlganzen hoog 
in de boom, spechten roffelen in 
het dode houten altijd hoor je er 
de zingende vogeltjes.

Ik schreef vorige maand al over 
de geplande werkzaamheden 

door het Fryske Gea in 
het RaerderBosk. Die 
werkzaamheden zijn nu weer 
meer uitgewerkt door het F.G 
en aan ons, de vrijwilligers 
ploeg, uitgelegd.Er zullen zeker 
bomen gekapt gaan worden en 
dat betreft vooral de essen die 
lijden aan de essentakziekte 
en zogenaamde zaailingen, die 
met hun groei andere bomen 
kunnen belemmeren om zich te 
ontwikkelen. Gelukkig hebben 
wij, de vrijwilligers, ook nog wat 
mogen meedenken en positiefs 
kunnen inbrengen, want wij zijn 
er immers iedere week. 

De kap zal in de herfst plaats 
vinden. Tegelijkertijd zullen 
nieuwe bomen en struiken 
aangeplant worden en in een 
bijzonder geval zelfs verplaatst.Ik 
zal er over blijven berichten.

I.S.

Blommen
en oar Praet
STIL...!!

In ons huis is het de laatste tijd… 
stil. Er wordt weinig gezegd, 
gesproken en niets verteld. De 
“sociale?” media heeft de slag 
gewonnen.

Zo af en toe komen onze kinderen 
en grote kleinkinderen langs.
“Hoi Pake, dag Beppe” dat is alles.
Ze zoeken een hoekje in de 
kamer en toveren het mobieltje 
tevoorschijn (hun afgod). En weer 
is het stil…

Ik hou ook wel van een beetje 
rust maar dit gedrag vind ik vrij 
onfatsoenlijk. Zal het de tijd zijn?
Ik pak dan meestal de fiets en ga 
een blok om. Zeg vriendelijk “tot 
straks” maar niemand kijkt op.

Bij Irnsum staat een paard in het 
weiland, wat mooi. Voor ik er erg 
in heb maak ik er een praatje mee. 
Je moet toch je verhaal kwijt en 
daar gaat heel wat in zo’n beest.

Na anderhalf uur thuisgekomen 
had niemand mij gemist, behalve 
mijn vrouw en vraagt “Waar ben 
je geweest?”. “Ik heb met een 
paard gesproken“, antwoordde ik 
vrolijk.

Oh… niks bijzonders hoor, 
zei mijn vrouw. In de jaren 
zestig deed men dat al in een 
televisieserie “Mister Ed, the 
speaking horse”. En weer was 
het... stil.

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  Tamara Heeringa 
vertellen wie ze is en wat haar zoal 
bezighoudt. 

Waar en in welk jaar ben je 
geboren?
Ben in 1971 in Leeuwarden 
geboren.

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of vrijgezel en heb je 
ook kinderen/ kleinkinderen?
Verliefd op Henk Kleefstra.

Wat doe je overdag?
Op het moment geen werk, maar 
daar wordt aan gewerkt.

Hoe lang woon je al in Raerd?
Ik woon nu dik 13 jaar in Raerd.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken?
Ben vrijwilliger in het dorpshuis 
en sta af en toe achter de bar.

Wat is je favoriete muziek?
Ben heel veelzijdig in muziek, 
vind bijna alle muziek wel leuk.

Waar mogen ze jou midden in 
de nacht voor wakker maken?
Beter als je mij ‘s nachts laat 
slapen.

Wat is je grootste hobby?
Mijn grootste liefhebberij en 
hobby zijn mijn honden, zou niet 
zonder ze kunnen en honden 
en hun gedrag vind ik enorm 
interessant!

Wat vind je lekkerste eten?
Heb geen favoriet eten, vind bijna 
alles wel lekker!

Welk type vervoer heb je?
Ik heb een rode Golf gti.
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Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit?
Bij voetbal schakel ik uit!

Welk boek lees je op dit 
moment?
Lees op dit moment geen boek.

Waar praat je graag over?
Praat graag over honden en hun 
gedrag, gezondheid en alles wat 
daarbij hoort.

Wat doe je het liefst in het 
weekend?
In het weekend vind ik het wel 
lekker om thuis te zijn, met 
vrienden afspreken of een leuk 
feestje loop ik ook niet voor weg!

Waar ga je het liefst heen in de 
vakantietijd?
Lekker thuis genieten van mijn 
honden, word ik al heel blij van.

Wat is jouw beste eigenschap en 
wat is jouw slechtste?
Ben hulpvaardig naar mensen die 
mij nodig hebben, mijn slechtste 
eigenschap is dat ik alles altijd op 
het laatst doe en dan maar net op 
tijd klaar ben.

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd en wat is het minst 
mooie?
Mooiste plekje van Raerd vind ik 
mijn eigen stekje, wat echt mijn 
thuis is. Het minst mooie plekje 
van Raerd is toch wel het Raerder 
bos geworden, waar je voorheen 
heerlijk doorheen kon banjeren 
met of zonder hond, is het nu 
een soort kunstobject geworden 
waar je niet naast de paden mag 
komen, honden aan de riem 
moet houden en het liefst met de 
handjes op de rug moet lopen. 
Kijken mag, aankomen niet!

Wat mis je op dit moment in 
Raerd?
Ik mis op het moment niets in 
Raerd!

Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je 
hem/haar vragen?
Geen idee met wie in in het 
vliegtuig/trein zou willen zitten 
om wat te vragen, dus dat wordt 
niemand!

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
Een goed doel, dit goede doel ben 
ik dan in dezen om mijn dromen 
uit te laten komen. 

Bedankt voor je openhartigheid 
en medewerking!

PS: Op het moment dat ik dit 
schrijf is het nog niet zover, maar 
14 april wordt de roedel versterkt 

door een kleine vreselijk leuke 
Duitse dog pup. 

Mochten jullie ons in het dorp of 
daarbuiten tegenkomen, zouden 
jullie ons er heel erg mee helpen 
om haar niet in alle enthousiasme 
te begroeten, maar op een hele 
rustige en kalme wijze. Want dit 
vreselijk leuke, nu nog kleine 
propje, groeit uit tot een prop van 
70 tot 80 kilo en is dan zwaarder 
dan mij en qua kracht ga ik het 
niet van haar winnen.

En als klein propje is ze leuk als 
ze onhandig op jullie af slingert, 
maar als grote prop zien jullie 
liever ook niet een grote lompe 
(wel heel lieve) slungel op jullie af 
denderen. En zo leert zij andere 
mensen en honden rustig te 
benaderen.

Bij voorbaat onze grote dank!!
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Ytkafee de Trilker Tel: 0566 602041
Info@detrilker.nlPoppenwier

Kerknieuws
Orgelconcert 24 mei
Op vrijdag 24 mei geeft organist 
Kees van Eersel een concert op 
het Hillebrand/van Dam-orgel 
van de Laurentiuskerk van 
Raerd. Hij speelt werken van 
onder anderen J.S. Bach, Händel, 
Krebs, Galuppi en een eigen 
improvisatie. 

Kees van Eersel (*1944) studeerde 
van 1960-1971 (met enkele 
onderbrekingen) orgel aan het 
Rotterdams Conservatorium. Bij 
George Stam behaalde hij in 1967 
het einddiploma solospel met 
aantekening voor improvisatie en 
in 1971 bij André Verwoerd de 
Prijs van Uitnemendheid.
Het eerste semester van 1969 
studeerde hij aan de Schola 
Cantorum te Parijs bij Jean 
Langlais en behaalde aldaar 
de Prix de Virtuosité met de 
onderscheiding ’Maximum’. 

Na zijn benoeming als cantor-
organist van de Grote of Maria 
Magdalenakerk te Goes studeerde 
hij gedurende het cursusjaar 
1975/1976 kerkmuziek aan het 
Utrechts Conservatorium en 
behaalde de Praktijkdiploma’s 
Kerkelijk Koorleider en Kerkelijk 
Orgelspel.Daarnaast studeerde 
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hij beiaard aan de Nederlandse 
Beiaardschool te Amersfoort 
bij Leen ’t Hart en Peter Bakker. 
In 1977 behaalde hij het 
Praktijkdiploma Beiaardspel 
en in 1978 het Einddiploma 
Beiaardspel, beide met 
aantekening voor improvisatie.

Kees van Eersel concerteerde in 
vele landen en behaalde diverse 
prijzen en onderscheidingen op 
de internationale orgelconcoursen 
van Brugge, Arnhem, St.Albans, 
Innsbruck en Linz. Van zijn spel 
verschenen gr. platen, cd’s en 
dvd’s. In 1992 publiceerde hij een 
methode “Koraalimprovisatie”.  
Meer info op zijn site:www.
keesvaneersel.nl

Het concert begint om 20.00 uur. 
De toegangsprijs bedraagt 8 euro. 
Kinderen t/m 16 jaar hebben 
gratis toegang.

Paspoppen gezocht
Voor de expositie van 18e en 
19e eeuwse kleding tijdens 
Tsjerkepaad zijn we nog op zoek 
naar een aantal paspoppen. 
Het gaat om niet al te grote 
damesmodellen, het liefst op een 
standaard, maar los mag ook. 
Totaal hebben we er zo’n tien 
nodig, waarvan we ongeveer 
de helft al toegezegd hebben 
gekregen.

De kleding waarom het gaat, 
bevond zich jarenlang in een 
hutkoffer op een zolder in 
Arnhem. Zeer waarschijnlijk heeft 
in elk geval een deel toebehoord 
aan leden van de familie 
Van Slooten, die tot 1912 op 
Jongemastate woonde. Vandaar 
dat we het initiatief voor een 
tentoonstelling juist bij ons in de 
kerk genomen hebben. Een van 
de draagsters, Maria Clara van 

Sminia, ligt begraven onder een 
van de witmarmeren stenen bij de 
ingang van de kerk.

We hebben de poppen nodig 
van begin juli (zaterdag 6 juli 
zijn we voor het eerst open) 
t/m zaterdag 14 september. Wie 
een pop beschikbaar kan en wil 
stellen, verzoeken we om contact 
op te nemen met Jantsje Veenstra 
(0566-601164) of Willem Hansma 
(0515-521261). In de laatste 
dorpskrant voor de zomer zullen 
we nog wat meer aandacht aan 
deze expositie besteden. Nu 

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?

plaatsen we alvast een foto van 
een van de objecten.

Film van Betekenis
Op woensdagavond 15 mei om 
19.30 uur vertonen we weer een 
film van betekenis in het Lokaal 
te Reduzum (de oprit rechts van 
de kerk, aan de rechterhand). De 
toegang is gratis.

Wie interesse heeft en nog 
niet op een andere manier de 
gedetailleerde informatie heeft 
ontvangen, kan een mail sturen 
naar laurentiuskerk@planet.nl.
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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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Supertrio
Boeren liggen geregeld onder vuur. 
Is het niet de ‘landschapspijn’, dan is 
het wel de regelgeving waaronder ze 
gebukt gaan. Zeer recentelijk nog de 
‘kalversterfte’ in de melkveehouderij. 
Omstandigheden spelen daarin 
de grootste rol. Vergelijk het met 
babysterfte: als je in Afrika wordt 
geboren is jouw overlevingskans 
minimaal tien keer slechter dan in 
Nederland.

Zeker, de kalveropfok was nogal 
eens een ondergeschoven kindje 
op de boerderij. Immers, de 
verdienste wordt vooral met het 
melken gescoord. Maar de meeste 
boeren zijn ondertussen wel degelijk 
doordrongen van het feit dat je 
de ‘opvolgers’ van jouw huidige 
veestapel moet koesteren omdat een 
goede start van een koekalf zich later 
laat vertalen naar een betere melkgift 
bij de volwassen koe. Dat laat 
onverlet dat de meeste boeren weinig 
energie steken in een afwijkend of 
te vroeg geboren kalfje, omdat het 
weinig kans maakt de mesterij te 
halen, laat staan ooit een volwassen 
koe te worden.

Zoals zo vaak; uitzonderingen 
bevestigen echter ook hier de regel! 
Wierd werkt op de boerderij van Ids. 
Inderdaad, de schaatser. Wierd was 
een beetje verbaasd, want de koe die 
aan het kalven was, was nog helemaal 
niet aan de tijd om dat te doen. 
Meer dan een maand te vroeg. De 
verbazing werd allengs groter omdat 
het kalfje nagenoeg probleemloos uit 
de moederkoe floepte. Hij ving het 
op en zag dat het onmiddellijk goed 
begon te ademen en kraakhelder 

uit de oogjes keek. In de reguliere 
kalverbox zou dit onderdeurtje van 
amper 15 kg wellicht het onderspit 
moeten delven dus besloot Wierd het 
koekalfje mee naar huis te nemen. Na 
een flinke slok biest belandde het in 
de kofferbak.

Thuis gekomen ontfermde de 
kloeke stabij Nynke zich samen 
met haar baas over ‘Femke’, zoals 
het kalfje werd vernoemd naar 
de toenmalige ‘scharrel’ van de 
boerenknecht. Nynke kon uitstekend 
haar moedergevoelens botvieren 
op Femke. Ze liet haar tepels zelf 
aflebberen, maar kon uiteraard 
niet plotsklaps voor melk zorgen. 
Dat kon Wierd wel: viermaal daags 
kreeg het dappere koekalf de fles en 
zienderogen groeide ze.

Na ruim een maand had ze vrijwel 
het normale geboortegewicht van 
een klein, pasgeboren kalfje. De 
woonkamer maakte plaats voor de 
tuin, waarin ze samen met Nynke 
dartelde. Uit voorzorg had ze nog 
steeds geen oormerken gekregen; de 
kans was immers vrij groot dat ze 
het niet zou redden.Maar nu durfde 
Wierd die stap ook wel te nemen. 
Ze kreeg oornummer 5115 en 
werd meteen officieel geregistreerd. 
Onderhand werd het tijd dat ze 
naar de jongveestal vertrok om te 
socialiseren. Eerst in het schapenhok 
en later ook met soortgenoten. Stel je 
voor, ze zou immers in een enorme 
identiteitscrisis gestort worden als 
ze maar bleef denken dat ze een pup 
was…

Dit voorval gebeurde ruim 2,5 jaar 
geleden. Bij de laatste drachtcontrole 
de afgelopen maand kreeg ik 

Femke aangeboden. Ze is altijd 
een klein koetje gebleven, maar 
geeft desondanks ruim 30 liter 
melk per dag! Een zeer efficiënt 
melkkoetje voor Ids. Met grote dank 
aan Wierden Nynke. Tezamen met 
Femke vormden ze een uniek trio. 

Wierd doet mij dit relaas op de hem 
kenmerkende manier met een zweem 
van onverschilligheid, maar hij zou 
het best met wat meer trots mogen 
vertellen. Het mag namelijk verteld 
worden, zeker indachtig de aanvang 
van deze bistedokter. Sterker nog: 
het móet verteld worden! Of Femke 
drachtig was? Uiteraard, dat laat zich 
raden! Waarschijnlijk heeft Wierd 
haar zelf geïnsemineerd. En Nynke? 
Die speelt momenteel met een 
pasgeboren geitje in de tuin.

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

 
 

 
 
 
 

 
 
Bloemetjesactie: 
 
Vrijdag 10 mei houden wij onze jaarlijkse bloemetjesactie. 
We starten om 17.00 uur met de verkoop van de plantjes bij Hans en Adri  
(Slotsdyk 10) 
U mag daar komen om plantjes te kopen, maar we komen ook huis aan huis langs. 
Wilt u zorgen dat u contant geld in huis heeft? 
 
Ouder/ kind gym: 
Maandag 08 april had juf Jettie een ouder/ kind les voorbereid. De ouders mochten 
deze les met hun kind(eren) mee gymen. De kinderen konden laten zien wat ze 
allemaal al kunnen en de ouders konden aan de kinderen laten zien wat hun talenten 
waren. Het was een prachtige lesdag. De kinderen waren zo trots dat hun ouders 
meededen en de ouders waren echt superfanatiek. Het kind in hen kwam naar 
boven. Een zeer geslaagde dag, die zeker voor herhaling vatbaar is. 
 
Jeugdsponsoractie: 
Iedereen bedankt voor het meesparen! 
Vrijdagavond 12 april hebben we de cheque uitgereikt gekregen van de muntjesactie. 
Dit was maar liefst een bedrag van 956 euro. Het was een feestelijke avond met 
muziek van Tim Douwsma, O’gene en Kraantje pappie. Lisanne, Rixt, Hannah, 
Esmee en Fardau waren mee om dit feestje te vieren. Zij hebben ons geholpen in de 
Poeisz om extra muntjes te verzamelen. Nogmaals bedankt dames! 
 

GYMNASTIEKVERENIGING  RAERD 

Bloemetjesactie
Vrijdag 10 mei houden wij onze 
jaarlijkse bloemetjesactie. We 
starten om 17.00 uur met de 
verkoop van de plantjes bij Hans 
en Adri (Slotsdyk 10).

U mag daar komen om plantjes te 
kopen, maar we komen ook huis 
aan huis langs. Wilt u zorgen dat 
u contant geld in huis heeft?

We zoeken nog een aantal 
vrijwilligers voor de 

bloemenactie. Meld je aan 
via oso@hotmail.nl of via
WhatsApp 06-11604036.

Ouder/ kind gym
Maandag 8 april had juf Jettie 
een ouder/kind les voorbereid. 
De ouders mochten deze les met 
hun kind(eren) mee gymen. De 
kinderen konden laten zien wat ze 
allemaal al kunnen en de ouders 
konden aan de kinderen laten 
zien wat hun talenten waren. 

Het was een prachtige lesdag. De 
kinderen waren zo trots dat hun 
ouders meededen en de ouders 
waren echt superfanatiek. Het 
kind in hen kwam naar boven. 
Een zeer geslaagde dag, die zeker 
voor herhaling vatbaar is.
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Bootcamp Raerd
Hoi allemaal! De kans is groot 
dat als je dit leest je al wel op de 
hoogte bent van de bootcamp 
die elke dinsdagavond in Raerd 
verzorgd wordt. Dit is al langere 
tijd bezig maar sinds november 
verzorg ik, Sander Hageman, deze 
bootcamps.

Ik ben al jarenlang actief in 
de fitness-, revalidatie- en 
gezondheidswereld en ben in 
2012 dan ook gestart met mijn 
eigen Personal Training bedrijf. 
Ik help voornamelijk mensen 
om gewichtsverlies te realiseren 
of specifieke doelstellingen op 
sportgebied te behalen en verzorg 
al meerdere jaren bootcamps in 
Mantgum.

Ik weet dat veel mensen fitness 
simpelweg saai vinden en moeilijk 
om voor een langere periode 
vol te houden.Sinds ik met mijn 
bootcamps ben gestart zie ik velen 
inmiddels al 2 jaar consequent 
meedoen. Als ik hen dan vraag 
waarom het met de bootcamps 
wél lukt geven ze aan dat ze het 
vooral heel erg gezellig vinden, 
lekker uitdagend en omdat het 
altijd anders is ook totaal niet 
saai! 

Iedereen kan op zijn/haar eigen 
(start)niveau meedoen omdat de 
bewegingen toegankelijk zijn en 
de workouts zo worden opgezet 
dat iedereen zijn eigen grens 

 
 
We zoeken nog een aantal vrijwilligers voor de bloemenactie! 
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 

Jeugdsponsoractie
Vrijdagavond 12 april hebben we 
de cheque uitgereikt gekregen van 
de muntjesactie. Dit was maar 
liefst een bedrag van 956 euro. 
Het was een feestelijke avond 
met muziek van Tim Douwsma, 
O’gene en Kraantje pappie. 
Lisanne, Rixt, Hannah, Esmee en 
Fardau waren mee om dit feestje 
te vieren. Zij hebben ons geholpen 
in de Poeisz om extra muntjes te 
verzamelen. Nogmaals bedankt 
dames!

Iedereen bedankt
voor het meesparen!

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

Bestuur O.S.O te Raerd 

bepaalt. Het geeft dan ook niets 
als een ander wat meer doet, 
iedereen doet het voor zichzelf!

Ik vind het zelf ook erg leuk 
om vernieuwende trainingen te 
ontwerpen en iedereen weer op 
nieuwe manieren uit te dagen. Als 
je alles dan samen hebt overleefd 
geeft dat weer een voldaan gevoel!

Ik hoop dat ik de komende 
maandennog veel mensen tref die 
het graag eens willen proberen. 
Een keer proberen is altijd 
gratis maar daarna kun je bijv. 
een 10-rittenkaart voor €70,- 
afnemen, al snel goedkoper dan 
een sportschool dus. Neem een 
vriend(in) of familielid mee en 
ga samen gezellig en effectief aan 
je gezondheid en fitheid werken, 
dichter bij huis kan het niet.
 
Bootcamp Raerd is er elke 
dinsdagavond tussen 20:30 & 
21:30 uur, we verzamelen altijd bij 
de gymzaal in Raerd. Ik hoop je 
snel eens te zien!
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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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Verslag 
jaarvergadering
Plaats: Dorpshuis “de Trijesprong”
Datum: maandag 11 maart 2019
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Aantal aanwezigen: 54

1. Opening
Baukje van Vilsteren opent 
de vergadering en heet de 
aanwezigen welkom.

2. Aantal stemgerechtigden
Van de aanwezigen zijn 43 
personen stemgerechtigd.

3. Verslag jaarvergadering 26 
maart 2018 
Pag. 2, punt 6a: “19 jaar” moet 
zijn: “John Jacobs stopt na 17 jaar”
Pag. 4, punt 7c: “€150.00” moet 
zijn “€ 150.000”

4. Jaaroverzicht activiteiten 2018
Opmerking van M. van Dinther: 
De AED- cursus kan goedkoper, 
nl. voor €35,-, en wordt eventueel 
vergoed door de zorgverzekeraar. 
Antwoord Germ: De cursus is al 
goedkoper dan vorig jaar. Er is 
nog geen vergelijkend onderzoek 
gedaan. Germ gaat met M. van 
Dinther hierover nog in gesprek.

5. Financieel overzicht 2018, 
begroting 2019
De kascommissie heeft de 
financiële overzichten van 2018 
nog niet goedgekeurd in verband 
met de onoverzichtelijkheid van 

het nieuwe kasboeksysteem.  Zij 
zullen de controle nogmaals 
uitvoeren.

Er moeten nog 19 huishoudens 
contributie betalen. Deze mensen 
hebben 3 herinneringen gehad en 
zullen nu persoonlijk benaderd 
worden door bestuursleden.

De lopende rekening van de 
havencommissie wordt opgeheven 
en het geld wordt overgeboekt 
naar een spaarrekening.

De Jongerein doet haar eigen 
boekhouding. Jellie-Gretha doet 
verslag van de activiteiten in 2018: 
in januari het Nieuwjaarsgala, 
in Februari naar de escaperoom, 
in maart de flessenactie met 
een recordopbrengst van € 
609, in april de organisatie van 
de Koningsspelen, in juni was 
het kamp in Kollumeroord, in 
oktober nieuwe kennismaking 
en in november de spokentocht. 
Het coöperatiefonds van de 
Rabobank heeft de Jongerein 
een bedrag geschonken van € 
1000 voor de aanschaf van een 
muziekinstallatie.

De documentatiecommissie heeft 
een inventarisatie gemaakt van 
de verschillen in boerderijen 
in de omgeving van Raerd. De 
commissie wil de documenten 
verwerken in een boekwerk over 
de geschiedenis van Raerd en 
de rol van de boerderijen hierin. 
Roel Houwing roept mensen op 
om zich aan te melden voor een 
commissie die dit boek gestalte 
gaat geven i.v.m. de leeftijd van 
de huidige commissieleden.  
Baukje nodigt de documentatie-
commissie uit voor een overleg 
hierover.

’t Blikje heeft veel uitgaven 
gehad: een nieuwe bar, ’t Blikje 
is gestript, er is nieuwe elektra 
aangelegd,  er is een groot bedrag 
uitgegeven aan de Merke en er is 
een nieuwe schutting geplaatst. 
Verder geeft Herman aan dat er 
nog een bieropslag is t.w.v. € 2000.

M. van Dinther: wat kan 
Plaatselijk Belang betekenen voor 
het herstel van het Raerder Bosk? 
Antwoord Baukje: het Raerder 
Bosk valt onder het Fryske Gea.

6. Kascommissie
Ymie Terwisscha van Scheltinga 
en Annette Groothof  zijn beide 
aftredend. Zij zeggen toe dat zij 
het volgend jaar nog eenmaal 
willen doen. Volgend jaar moet 
er een nieuwe kascommissie 
benoemd worden.

7. Vaststellen huishoudelijk 
reglement
Vraag Ypie Bijlsma: Is het 
huishoudelijk reglement nieuw? 
Antwoord Baukje: Er was geen 
huishoudelijk reglement, dus 
het is nieuw. Het huishoudelijk 
reglement is een aanvulling op de 
statuten.

Annette Groothof: pag. 4, 
artikel 4: kan de alinea over 
vergoedingen aan bestuursleden 
verduidelijkt worden? Sietze 
zal deze alinea aanpassen en de 
spelfouten verbeteren.

Het huishoudelijk reglement 
wordt goedgekeurd en zal op de 
website gepubliceerd worden.

8. Bestuurssamenstelling
Tussentijds aftredend en niet 
herkiesbaar: Gretha Frankena, 
Tiny Zijlstra en Wilma Hoekstra.
Kandidaat Anja de Jong stelt zich 
voor.
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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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9. Stemming nieuwe 
bestuursleden
De stemcommissie, bestaande 
uit Bauke Dijkstra en Jelle 
Veenstra deelt de stembriefjes 
uit. Na telling wordt Anja in 
het bestuur gekozen met 40 
stemmen voor en 3 stemmen 
tegen. De stemcommissie wordt 
gedechargeerd en bedankt 
voor de medewerking. Anja 
wordt uitgenodigd om aan de 
bestuurstafel plaats te nemen.

10. Afscheid aftredende 
bestuursleden
Het bestuur bedankt Tiny voor 
al haar inspanningen binnen het 
bestuur. Wilma en Gretha zijn 
afwezig en zullen later een attentie 
ontvangen.

11. Wat verder ter tafel komt
Sjoerd Stelwagen namens 
Stichting Sport & Bewegen.

Harmen de Vries namens de Praet 
fan Raerd: De dorpskrant teert in 
op het saldo. De redactie vraagt 
om ideeën om de inkomsten en 
uitgaven sluitend te maken.
Vraag van Ymie Terwisscha van 
Scheltinga: In het verleden was er 
jaarlijks een zakjesactie voor een 
vrijwillige bijdrage. Baukje stelt 
voor om bijeen te komen met de 
redactie om de mogelijkheden te 
onderzoeken.

12. Rondvraag
Wiebe Stelwagen: Hoe staat het 
met de verkoop van de huizen 
aan de Sélânswei? Sietze: op de 
open ochtend waren 2 stellen 
aanwezig voor informatie. Op 
dit moment is er een optie op 
één tussenwoning. We houden 
nauw contact met de makelaardij 
Friesland en woningcorporatie 
Elkien.

Ypie Bijlsma: waarom ligt 
de verkoopprijs nu hoger 
dan een jaar geleden? Sietze: 
materiaalkosten zijn gestegen en 
er moet nu duurzamer gebouwd 
worden.

Bauke Dijkstra: hoe staat het nu 
met de wandelpaden? Wietse: De 
vergunningen waren verlopen. 
Er is nu groen licht om verder 
te gaan. De hekjes moeten nog 
geplaatst worden. Er komen geen 
kosten meer bij. 

Jan van Erp: waarom wordt er 
geen Fries gesproken in deze 
vergadering? Baukje: onze 
notuliste spreekt nog geen Fries.

Maikel van Dinther: Wat kan 
Plaatselijk Belang doen tegen het 
carbidschieten op 30 december?
Baukje: Het heeft onze aandacht. 
We zijn hierover in gesprek 
met de wijkagent. Het plan is 
om in november een avond te 
beleggen met de jeugd en andere 
belangstellenden om duidelijk te 
maken wat de regels zijn. 

Maikel van Dinther: kan het 
Dorpshuis op oudejaarsavond 
opengesteld worden? 
Baukje: daarover gaat de 
activiteitencommissie van het 
Dorpshuis. Raerd organiseert nu 
een Nieuwjaarsbijeenkomst.

Maikel van Dinther: ik heb 
de Buurtpreventie in Raerd 
opgestart. Er wordt samengewerkt 
met de omliggende dorpen. Voor 
informatie kan men mailen naar 
buurtpreventieraerd@gmail.com

Klaas Fransbergen: De bestrating 
van de Hegedyk is lager dan de 
dijk zelf. Ook de glasbak en de 
prullenbak zijn verzakt. Grietsje 
Schaap: de prullenbak en de 

glasbak worden begin dit jaar 
hersteld. Baukje: in april hebben 
we de dorpsschouw. Alle klachten 
over slechte bestrating, verlichting 
en parkeren worden daarin 
meegenomen.Klachten graag 
doorgeven aan Tjitske.

Klaas Fransbergen: ook 
de brandkranen zijn niet 
geïnspecteerd door de brandweer.
Erik Visser zal hier werk van 
maken.

Maikel van Dinther: de bushokjes 
zijn vies. Wie maakt die schoon?
Baukje: daarvoor kun je contact 
opnemen met het vervoersbedrijf.

John Jacobs spreekt zijn 
waardering uit voor het nieuwe 
bestuur voor de wijze, waarop ze 
de zaken aanpakken.

Pauze

13. Presentatie Dorpsvisie
2018-2022
Vraag: waarom is er geen 
werkgroep verkeer? Op de 
inspraakavond heeft niemand 
zich hiervoor aangemeld. De 
verkeerszaken die nu urgent 
zijn, komen bij de Dorpsschouw 
aan de orde. Baukje: als er 
belangstelling is, kan er alsnog 
een werkgroep Verkeer komen. 
De vergadering is voor en aldus 
wordt besloten. De dorpsvisie zal 
na de jaarvergadering huis aan 
huis verspreid worden in het hele 
dorp.

Alle aanwezigen worden 
uitgenodigd voor een consumptie 
na de vergadering en om nog 
even na te praten.

14. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen 
voor de aanwezigheid en sluit de 
vergadering om 22.10 uur.
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Raerd toen, Raerd nu
Rijksstraatweg 22

De zathe is eigenlijk altijd een 
pachtboerderij geweest. Al in 
het midden van de 18e eeuw 
was hij in eigendom bij telgen 
uit de familie Looxma en dat 
is lange tijd zo gebleven. In 
1832, bij de invoering van het 
kadaster, zijn dat Age Looxma, 
olieslager te Leeuwarden, later 
zijn dochter Baudina Ypey-
Looxma, die de boerderij in 1876 
liet verbouwen, en zijn kleinzoon 
Age LooxmaYpey. De laatste 
verkocht de boerderij eind 19e 
eeuw aan Helena Mallinckrodt 
te Rijperkerk, later woonachtigte 
Arnhem, die rond 1900 ook 

verbouwingen liet doorvoeren. 
Ook de erven Mallinckrodt bleven 
lange tijd eigenaar. Zij verkochten 
de boerderij omstreeks 1973 aan 
de frisdrankfabrikant Egbert 
Holtrust te Harderwijk. Deze 
verkocht de boerderij in 1985 aan 
de familie Kingma van Kingma’s 
Bank in Leeuwarden.

In het midden van de 18e eeuw 
was de boerderij in gebruik bij 
Doete Sytses Dotinga, die het 
bedrijf in de jaren 1770 overdeed 
aan zijn neef Pieter Thomas 
Dotinga. Deze Pieter overleed in 
juni 1827, maar boerde toen zelf 
niet meer. Enkele jaren ervoor 
had hij de boerderij overgedragen 
aan zijn schoonzoon Jan Foppes 
Siderius, die met zijn dochter 
Afke Pieters Dotinga was 
getrouwd. Jan overleed in 1840, 
maar zijn weduwe Afke bleef nog 
jaren op de boerderij werken en 
overleed er op 24 maart 1855. Uit 
een advertentie in de Leeuwarder 
Courant blijkt dat zij in 1847 te 
maken kreeg met de gevreesde 
longziekte bij runderen, waardoor 

er vee moest worden afgemaakt.
Na de dood van Afke Siderius-
Dotinga wisselt de bewoning van 
de boerderij heel regelmatig. 

Pas vanaf 1870 komt er weer wat 
stabiliteit als Alle Sikkes Bakker 
aan de Rijksstraatweg gaat wonen. 
In dat jaar vindt een ingrijpende 
verbouwing plaats van het 
hoofdgebouw, waarvan een 
gevelsteen nog de stille getuige 
is. Er komt een melkkelder onder 
de opkamer die maar korte tijd 
als zodanig dienst doet: in 1880 
komt de eerste melkfabriek. Alle 
Bakker blijft er boeren tot 1896, 
het jaar waarin zijn boedel per 
boerenboelgoed wordt verkocht. 

De nieuwe boer is Durk Offringa. 
In 1920 gaat de boerderij over 
naar het dorp Irnsum. In april 
1921 gaat de pacht over naar 
Gjalt Harmen Jelsma en zijn 
vrouw Janke van Dijk. Als Gjalt in 
augustus 1950 overlijdt, worden 
zijn zoon Harmen Gjalt Jelsma en 
zijn vrouw Sjoukje Oosterhof de 
nieuwe pachters.
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Vanaf 1985 zijn hun dochter Janke 
en haar man Jacob van der Hoek 
eigenaar van de boerderij en 
pachten zij het omringende land. 
In juni 2011 overlijdt Janke op 
54-jarige leeftijd aan de gevolgen 
van multiple sclerose en als.
Jacob en Janke krijgen drie 
kinderen: Sjoukje (1985), Feitze 
(1987) en Harm (1991). Sjoukje 
is werkzaam als nefroloog 
(nierspecialist) in het UMCG in 
Groningen. Harm is accountant in 
Utrecht. Feitze volgt de opleiding 
biologische melkveehouderij en is 
voorbestemd zijn vader Jacob op 
te volgen.

Met Jacob en Feitze praat ik over 
hun leven en werk op deze mooie, 
grote boerderij. Niet alleen de 
boerderij is een sieraad; ook het 
omringende, enigszins golvende 
land is idyllisch. “Sinds 1989 zijn 
we biologische boeren”, zegt Jacob, 
“en dat is in alle jaargetijden, 
maar vooral nu in het voorjaar in 
het land met zijn vele kruiden en 
bloemen terug te zien. Mensen 
die hier langs komen noemen 
ons soort boeren ook wel 
stiekeltjeboeren”. 

In het gesprek merk ik hoe 
betrokken Jacob en Feitze zijn bij 
de wijze waarop ze werken, bij de 
natuur rondom, bij de inrichting 
van de pleats en zijn geschiedenis.
Soms wordt deze boerderij 
“Yntahuis” genoemd, maar deze 
benaming is ook in zwang voor 
de boerderij van de Hotsma’s die 
iets ten zuiden aan de Rijksweg 
is gelegen (o.a. op de kaart 
van Eekhoff en in Van der Aa’s 
aardrijkskundig woordenboek).
Hij maakt deel uit van een 
groepje van vier boerderijen 
aan de Hegedyk – naast deze 
boerderij die van Joop Hoekstra, 
van Minicus Flapper, en van 

voorheen Van Zwol – die samen 
de Hoarnsterbuorren: buurt in 
een bochtworden genoemd. Dat 
heeft te maken met de bocht die 
de rivier de Mûzel daar maakt.De 
boerderij zelf staat op een terp; 
de terp ernaast wordt de Sinte 
Laurensterp genoemd, zo is weer 
te vinden in het Beneficiaalboek 
van 1542. In het boek “Flânsum, 
geschiedenis en herinnering” van 
Sjoke Brunia-de Wolf wordt hier 
aandacht aan besteed. 

Of de terp vroeger bewoond is 
geweest, is niet helemaal zeker. 
“Er zijn veel oude voorwerpen 
gevonden”, zegt Jacob. “Men schat de 
ouderdom op 2000 jaar”. Hij vertelt 
dat in het bûthús twee rails ontdekt 
zijn waarop een lorrie naar de terp 
reed om koeienstront te mengen 
met terpaarde, een product 
waaraan vroeger goed verdiend 
werd. Van de ene grote terp zijn 
nu nog twee halve delen over.

Niet alleen de grond rondom 
de boerderij, ook het interieur 
is bijzonder. Jacob en Feitze 
geven me een rondleiding. 
De vertrekken zijn groot. De 
muren zijn in antieke kleuren 
geschilderd. Opvallend zijn de 
vele deuren die toegang geven 
tot ruimten die vroeger dienst 
deden als bedstee, en die nu 
gebruikt worden voor allerhande 
praktische werkzaamheden in 
deze moderne tijd. Het meeste 
werk is gedaan door Jan Brandse, 
die hier vlak bij woont. Hij heeft 
hier over een periode van wel 
twintig jaar veel getimmerd, 
opgeknapt en gerestaureerd. Het 
resultaat is er naar. Ik ben onder 
de indruk van wat ik heb gezien 
en gehoord en kan me goed 
voorstellen dat de familie Van der 
Hoek trots is op de pleats en zich 
hier goed thuis voelt.

RH
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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



PRAET FAN RAERDPagina 29

                                             

KV Wêz-Wis Raerd/de Lege Geaën - Slingerbochten 2, 9012 DZ Raerd | +31 (0)6 508 199 15 | info@wez-wis.nl | www.wez-wis.nl 

 

Agenda  K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën 2019  
Datum Wedstrijd Aanvangstijd / Locatie
zaterdag 26 januari 2019 Onder de Hamer 19.30 uur  - Dorpshuis 
zaterdag 2 maart  2019 Zaalkaatsen  18.30 uur - Easterein
vrijdag 22 maart  2019 Jaarvergadering 20.00 uur - Dorpshuis
zaterdag 30 maart  2019 Materiaaldag 10.00 uur - ( 09.00 uur koffie)
maandag 1 april 2019 Kaatsinfo avond voor geïnteresseerden  19.30 uur - Kantine 
zaterdag 13 april 2019 Bliksemloterij 10.00 uur 
zaterdag 27 april 2019 Koningsdag activiteiten 12.00 uur – Dorpshuis
zondag 12 mei 2019 Ledenpartij voor alle categorieën 10.00 uur 
zondag 19 mei 2019 KNKB Schooljongens Afd + Opstap 10:00 uur  
vrijdag 31 mei 2019 Jeugdfederatie d.e.l. 12.00 uur  
zaterdag 1 juni 2019 KNKB Schoolmeisjes Afd + opstap 10.00 uur   
wo 5 t/m za 8 juni 2019 Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën Straatkaatsen Jeugd Dagelijks om 18.30 uur - Dorpshuis 
zaterdag 8 juni 2019 Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën Straatkaatsen Senioren 16.00 uur - Dorpshuis
zondag 23 juni 2019 Ledenpartij voor alle categorieën 11.00 uur 
zaterdag 29 juni 2019 Kaatskamp + Diplomakaatsen 12.00 uur 
zondag 30  juni 2019 Boarnsterhimpartij 11.00 uur 
zondag 14  juli 2019 Ledenpartij voor alle categorieën 10.00 uur  
zondag 28 juli 2019 Dames 1ste Klas Vrije Formatie 10.00 uur 
zondag 25 augustus 2018 Merkepartij   via de merkecommissie
zondag 1 september 2018 Bekerpartij voor alle categorieën 10.00 uur  

 
Opgave voor bovenstaande wedstrijden via het opgaveformulier op www.wez-wis.nl 
Jeugdleden kunnen zich opgeven tot en met dinsdag (20.30 uur) voorafgaand aan de betreffende wedstrijd, dit i.v.m. het
bestellen van de prijzen. Senioren kunnen zich tot en met vrijdag (20.30 uur) voorafgaand aan de betreffende wedstrijd
opgeven. 
 
Inleg ledenpartijen jeugd € 2,- en senioren/dames/35+  € 3,-.
   
Data jeugdfederatiewedstrijden 2019    
Datum Plaats Aanvang
11 mei Reduzum 13.30 
18 mei  Grou 13.30 
25 mei Huizum 13.00 
31 mei Raerd 12.00 
8 juni Irnsum 13.00 
15 juni Warga 13.00 
22 juni Goutum 13.00 
29 juni LKC / Jubbega 13.00 
6 juli Akkrum 13.00 
14 sept         Frije Federaasje Partij Reduzum 13.00 

   
Opgave voor bovenstaande federatie wedstrijden kan via www.knkb.nl →  Geef je op → Federatie  → Mid Fryslân → Categorie → 
Datum → Plaats 
 
Data Afdeling Federatie partijen zijn; vrijdag 14 juni, vrijdag 21 juni en vrijdag 28 juni 
 
Inleg voor de federatiewedstrijden is € 2,-  
   
Competitiekaatsen en training 
Start trainingen jeugd                Donderdag 18 april 19.00 uur  

Start competitie jeugd               Dinsdag 23 april om 19.00 uur  

Start competitie volwassenen   Vrijdag 19 april om 19.00 uur  



 

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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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 
column waar het in juli 2017 mee 
begon.

De Magy fan it 
Keatsen
Ik fiel noch de spanning... Ik 
wie in famke fan fjouwer en 
siet by ús mem achterop ‘e fyts. 
We gongen fan Hurdegaryp nei 
Tytsjerk. Dêr soe ik se sjen… De 
helden, de mannen mei brede 
skouders, lange skonken en grutte 
hannen. Hoe’t ik by dat byld 
kaam... Miskyn troch de bloskes 
op mem har wangen, of troch 
ymponearjende nammen lykas 
Minne Hovenga, Tamme Velstra, 
Durk Talsma en Johan van Seijst. 
Dy dei ha ik guon derfan sjoen, 
dêr op it fjild fan de Wâldklappers 
en ik kin se noch hearre: de 
bulderjende stimmen, de wille, 
de flok en de oerkreet. Ik sjoch 
se noch foar my: it wylde hier en 
de grutte snorren. Ik seach nei de 
keatsfilm, stie derbûten, mar ek 
wer net. Dizze mannen rûnen op 
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itselde gers as ik. Se stutsen elkoar 
de gek oan en it publyk lake. Se 
praatten tsjin de minsken der om 
hinne en de minsken praatten 
werom, as wiene it freonen of op 
syn minst de buorlju. Skruten 
as ik wie beseach ik alles. De 
helden fan doe, de greide, de loft, 
de karmasters, ik rûkte de kofje, 
ik seach myn bleate fuotten yn 
slipperkes en ik fielde my te plak.

Ik krij wer pikefel as ik tink oan 
de lêste slach fan de PC-finale 
fan ‘84. Ik wie tsien en siet mei 
ús mem op kop en earen by de 
draachbere radio. Heit en Thom 
wienen op it Sjûkelân. Ik koe se 
net persoanlik, de seis helden 
dy’t as liuwen fochten om de 
heechste ear, mar ik libbe mei se 
mei. Wiepie, Peter en Tunno,… 
Sake, Piet Jetze en Johannes. Fiif 
gelyk, seis gelyk en in keats. It 
publyk oerstimde nei de lêste 
slach de ferslachjouwer en ik 
fielde de eufory fan de winners, 
mar ek de pine fan de ferliezers. 
Ik sprong mei ús mem yn de loft 
fan pure ûntlading. Dit wie gjin 
sport mear, dit wie magy en de 
magy fan dy dei, stroomde by ús 
de wenkeamer yn. It tilde ús op en 
eefkes wie der gjin ôfstân tusken 
Frjentsjer en Hurdegaryp.

Ik sjoch se noch banen oer it 
fjild... De koppen fier omheech, 
de skouders nei achteren en de 
billen strak. Ik wie in famke fan 
sechstjin en de grutte mannen 
makken yndruk. Ik koe se allegear 
by namme en sy my, want ik 
wie ‘it suske fan’. It wie de tiid 
fan myn broer Thomas, fan 
Gerben en Johan Okkinga, Rinse 
Bleeker, Sake Porte en Johannes 
van Dijk. Mei ús heit yn de auto 
nei de keatsfjilden. Fansels om 
Thomas yn aksje te sjen, mar ek 
om te genietsjen fan alles wat in 

keatsdei meibringt. Net yn it lêste 
plak de helden. Want bliksem, dy 
gespierde skonken en beswitte 
koppen. En as ik nei dat byld 
weromgean, sjoch ik hoe’t se tsjin 
elkoar striden, elkoar opruiden 
en it publyk derby belutsen. Mei 
de reade bûsdoek fan Jurjen, de 
grutte mûle en de noch gruttere 
stappen op breiden sokken fan 
Erik. Dizze helden tilden ús op 
en nei ôfrin wienen se te finen 
op gammele stuoltsjes foar de 
kantine, op de dûnsflier fan it 
kafee of tusken bar en útgong yn 
de tinte. Dêr wêr’t heiten, suskes, 
helden, freonen en freondinnen 
elkoar opsochten en proasten op 
it libben.

2016, Berltsum… ik sit neist 
Ate de Jong en Johannes (dy fan 
de finale út ‘84). Ik ha in oantal 
slagen mist, krekt as eartiids, mar 
it makket net. Ik fiel my thús, ha 
de fuotten yn it gers, rûk de kofje 
en lit de petearen fan dy dei yn 
my omgean. Wat lûkt ús nei it 
keatsen?

Wêrom sitte we hjir en net thús 
yn de tún? Publyk bliuwt wei, 
ledetallen rinne werom. Ik 
sjoch nei de keatsers, se binne 
de helden fan hjoed. Hans 
Wassenaar mei syn moaie kop. 
Hy is beslist net skruten, mar hy 
is stil, syn gespierd lichem liket 
ferkrampt, soe der him ynhâlde? 
Johan van der Meulen, hy sjocht 
ûndogens... mar seit neat. Myn 
each falt op Jan Schurer, hy hat 
itselde moaie loopke as syn heit 
Tunno. Ik betraapje my der op 
dat ik wat melankelyk in sprong 
werom meitsje yn de tiid. Wiene 
de helden fan eartiids grutter, 
bretaler, grappiger? Of sjoch 
ik mei oare eagen... Fansels, 
as je broer meidocht, is der 
mear spanning. En it famke fan 

sechstjin ís gjin sechstjin mear. 
Is de magy dan fuort? Hat de 
snelheid fan de wrâld en de tiid ús 
dan dochs ynhelle?

PC 2016... It hong yn ‘e loft, it 
wie de hunkering fan ús allen. It 
wienen de triennen fan Johannes 
Westra en de kracht fan Tjisse 
Steenstra yn syn lêste earst. It 
wie Hans Wassenaar; hy draafde 
oer it Sjûkelân, de fûst omheech, 
syn prachtige kop nei it publyk, 
it fjoer yn de eagen, wat sis ik, it 
fjoer yn de ieren. Untlading, eltse 
slach wer... en hy naam ús deryn 
mei. Hans Wassenaar tilde dy dei 
himsels en al dy tûzenen minsken 
fier boppe it Sjûkelân út!

De magy fan it keatsen sit him yn 
de passy en yn de ûntlading fan ús 
helden! It sit him yn de mominten 
dat we mei inoar loskomme fan 
de grûn... en ien wurde. As we dy 
magy bleat lizze... dan ha we de 
kaai fan de takomst yn hannen.

Raerd, july 2017

Janny van der Meer
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DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL
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Flessenactie

Op 22 maart had de Jongerein 
weer de welbekende 
flessenactie! 

Doordat wij dit jaar veel jeugd 
op de Jongerein hebben en 
hulp kregen van een aantal 
vrijwilligers, konden wij dit 
jaar erg snel door het dorp de 
flessen en kratjes ophalen. De 
vele flessen vlogen ons letterlijk 
en figuurlijk om de oren!!

De Jongerein wil iedereen 
hartelijk bedanken die zijn 
flessen/kratjes heeft opgespaard 
en/of een bijdrage heeft 
gegeven! 

Wij schrijven al een aantal keer 
dat wij een nieuw recordbedrag 
binnen hebben, en dit jaar is dit 
wederom het geval!

Het bedrag is € 682,85!!

Nogmaals, grote dank namens 
de jeugd en de bestuursleden 
van de Jongerein!
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Holwortel in Raerder Bosk

Wilde tulp in Raerder Bosk

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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Kaatsvereniging
bedankt Raerders
op Facebook

Sa, de penningmeester is earst tefreden, de lêste 
beton foar de keats/tennismoarre kin besteld wurde! 
We ha hjoed tydens de bliksemlotterij wer in leuk 
bedrag binnen helle fan 625 euro. Werfoar wederom 
ûs grutte dank! We hiene perfecte hulp fan in oantal 
jeudleden. Werner, Ilse, Nina, Anouk, Esmee, Brecht 
en Jildert hartstikke moai dat jim ús sa holpen ha!
Sneon 13 april troch Alex van der Woude

Hjoed wie de feestelijke ôfsluting fan de Poiesz 
jeugdsponsoraksje. Troch jim sparjen fan de 
sponsormunten ha wy as KV Wêz Wis Raerd De 
Lege Geaën ûndersteand bedrag ûntfongen. Elkenien 
hartstikke bedankt foar it sparjen!
Freed 12 april troch Alex van der Woude

De flier yn de was

Om 8 oere stean de mannen foar de doar, 
earst mar kofje. De hiele keamer moast 
leech, behalve de piano en de boekenkast.

No ik tocht, ik gean mar te rinnen. Doe ik 
werom kaam wiene de mannen hast al klear.
De hiele dei mocht ik der net op komme.

Ik siet boppe en woe de krante lêze, mar de 
bril lei yn de keamer. Stom fansels, dan mar 
efkes myn mails besjen.

De dei wie lang boppe, mar ha al hiel wat 
klearstean foar de garagesale.

Wêr soks ek al net goed foar is!
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It giet wer oan!!
Na de dubbele teleurstelling 
van vorig jaar, Maarten die 
het net niet haalde en wij als 
meezwemmers die niet mee 
konden zwemmen….gaan we nu 
voor de herkansing !

Maarten gaat het weer proberen 
van 21 t/m 24 juni 2019, ik wil 
ook heel graag weer mijn steentje 
bijdragen en duik hiervoor graag 
weer de Zwette in voor de nodige 
trainingskilometers.
   
Op zaterdag 22 juni ga ik 2 km 
zwemmen in Stavoren voor het 
goede doel! Voor informatie 
en eventuele donatie kijk  op 
www.11stedenzwemtocht.nl.
Als je boven in de blauwe balk op 
het vergrootglas klikt, dan kun je 
mij zoeken op naam.

Ik hoop dat ik (weer) zoveel 
mogelijk geld ophaal voor het 
goede doel, want iedereen kent 
wel iemand die aan deze klote 
ziekte lijdt, heeft geleden of er aan 
is overleden....

Alvast heel erg BEDANKT !!

Groetjes,
Tiede Jelle Hellinga
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Tweede Jirnsumer-Jumbo Walking 
Football toernooi een succes!
Na het eerste toernooi in 2018 ging op woensdag 20 maart 2019 de 
tweede versie van het Wandelvoetbaltoernooi op het sportpark de 
Bining in Jirnsum om 10.00 uur van start. Maar niet nadat in de 
vroege morgen de velden waren klaar gemaakt, de doeltjes geplaatst, 
de scheidsrechters ontvangen etc. Het waren even drukke uren voor 
de Jirnsumer wandelvoetballers, maar klokslag 10.00 uur was het in 
de kantine gezellig met koffie en koek en hier waren niet minder dan 
zeven voetbalverenigingen vertegenwoordigd, zelfs uit Hoorn waren 
wandelvoetballers van Always Forward SV aanwezig.

Na de opening werden de aloude spieren opgerekt en werden mooie 
elftalfoto‘s gemaakt. Niet minder dan zeven wedstrijden moesten 
er worden afgewerkt, uitermate duidelijk aangekondigd door onze 
stadionspeaker Jappie Hallema. Gelukkig was er om 12.00 uur ruimte 
voor soep en heerlijke broodjes, met dank aan Antsje Spel, die 2 
soepketels had klaar gezet. Tegen drieën waren alle wedstrijden gespeeld  
en hadden alle spelers van Irnsum 1 en 2, Always Forward, Heerenveen, 
HZVV, Bolsward, Cambuur en Harlingen alle tijd om een hapje en een 
drankje te nuttigen in de kantine. 

De Wandelvoetbalploeg van HZVV uit Hoogeveen had alle wedstrijden 
gewonnen en was dus de winnaar van het toernooi. Maar eigenlijk 
was iedere deelnemer een winnaar. Het is voor elke oud of beginnend 
voetballer toch heerlijk om na je zestigste nog vrolijk over het voetbalveld 
te wandelen!

Het tweede Jirnsumer-Jumbo Wandelvoetbaltoernooi was, met dank aan 
alle vrijwilligers achter de bar, in het veld en rond de boxen een mooi 
succes geworden. Volgend jaar weer...!

No moat it net 
Raerder
Der rint in hûn op de dyk. 
Buorman tinkt: “Hè die is fan 
hjirneist. Se binne der net, ik sil  
him mar efkes ophelje”. Hij docht 
it stekje iepen en der sit al in hûn.

Op 23 april sille de frijwilligers 
los mei it opknappen fan it 
Gymlokaal. Wèr in goede aksje. 
Sukses allegeare.

De keatsklup wie sneon 13 
april wer op paad mei de 
Bliksemlotterij.

Alles wat echt wie en is
bliuwt altyd bij dy.

Neat is mearwûrdich
as dizze dei.

Goed is better as perfekt.

De klant is kening,
dus hij kin royaal betelje.

It libben is as in dûns,
soms rekkest ùt de maat.
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NLdoet op
‘t Raerderhiem
Zaterdag 6 april 2019 deed ’t Raerderhiem mee met 
NLdoet. Dit wordt jaarlijks georganiseerd door het Oranje 
Fonds; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. 
Iedereen wordt hierbij uitgenodigd om een dagje de 
handen uit de mouwen te steken. Zo ook ’t Raerderhiem. 
Weliswaar een paar weken later dan de landelijke NLdoet, 
maar ondanks dat was het ook dit jaar een groot succes.

Tijdens deze ochtend hebben wij, het team van ’t 
Raerderhiem, samen met een flink aantal enthousiaste 
ouders de handen uit de mouwen gestoken. Zo hebben 
wij zowel buiten als binnen een aantal werkzaamheden 
gedaan waar wij normaal gesproken niet aan toe komen. 
De moestuin is afgemaakt en ziet er geweldig uit. Nu, 
bijna anderhalve week later, komen de eerste plantjes al 
tevoorschijn. Ook zijn de plantenbakken verplaatst en 
voorzien van mooie planten. 

Naast al deze “groene” klussen hebben we ook de 
kleuterberging, het oudpapierhok en het ketelhok 
opgeruimd en voorzien van een aantal nieuwe stellingen. 
Tevens hebben een aantal ouders zich flink in het zweet 
gewerkt om de ingang van groep 1 t/m 4 weer te voorzien 
van een frisse laag verf. En zeker niet te vergeten, er is heel 
veel rommel naar de stort gebracht.

De ochtend hebben we afgesloten met een heerlijk lunch 
die werd verzorgd door Karin Rijpstra. Alkijken we terug 
op een zeer geslaagde NLdoet!

Team ‘t Raerderhiem



Kaatsmuur
Geweldige aanwinst, die nieuwe sportaccommodatie 
bij het kaatsveld. En voor wie het een sport is om te 
klagen over wie, alles en nog wat in ons mooie Raerd, 
is dit nu de ultieme plek om je te uiten, als er even 
geen kinderen bezig zijn, want er is niets zo geduldig 
verdraagzaam en begripvol als een muur.

De Indiaan
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Wat een werk wordt er verzet voor en door de 
leden van de kaatsclub! Elke week zien we er de 
vooruitgang. Waar een klein dorp groot en hoog in 
kan zijn.....over die muur komt zo geen bal meer! 
Jong en oud kan zo de boppeslach oefenen en tussen 
de bedrijven door mogen de tennissers er ook een 
balletje tegen aan slaan.Het wordt vast weer een super 
sportieve zomer dit jaar.

Ineke Schulting


