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Jongerein op kamp
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Arjen van der Ploeg Hendrik Ulke ter Schegget

Ilse ter Schegget

Redmer Veldhuis

Rense SikkemaTessa Venema (geen foto)

Geslaagd!
Afgelopen maand ging bij meerdere huizen de vlag uit, om te vieren dat zoon of dochter geslaagd was voor het 
eindexamen. Gefeliciteerd allemaal ... en op naar de volgende uitdaging!
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Zondag 7 juli 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

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

Dinsdag 13 augustus vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

23 t/m 26 augustus Merke Raerd Hele dorp

Zondag 1 september 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Zaterdag 14 september vanaf 14.00 uur
vanaf 15.00 uur

Viswedstrijd jeugd 6 tot 12 jaar
Viswedstrijd jeugd 12 jaar en ouder

Jachthaven Raerd

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

Jongereinkamp 2019
In het weekend van 15/16 juni 
ging de Raerder Jongerein 
op kamp. En wat hebben wij 
een geweldig mooie dagen 
gehad! Zaterdag begon helaas 
regenachtig, maar na de lunch 
klaarde het gelukkig op. 

Zaterdag heeft de ene helft van 
de groep de survival gedaan en 
de andere groep kanogevaren. 
Ook hebben we nog lummeltje 
gespeeld. ‘sAvonds hadden wij een 
bonte avond (er moesten heel wat 
vlechten gemaakt worden!).Na de 
bonte avond lekker fikje gestookt 
en natuurlijk is er die nacht niet 

veel geslapen. Maar wij moesten 
er weer vroeg uit voor het ontbijt, 
want daarna moesten de groepen 
weer aan de activiteiten.

Nu gingen we ruilen met het 
kanovaren en survivallen. Na 
de lunch moest er (een beetje) 
opgeruimd worden, maar dat ging 
ontzettend snel. Daardoor hadden 
we nog wat tijd over en hebben 
we levend stratego gespeeld. 
Toen op naar huis en het was 
opvallend stiller dan de heenreis. 
Waarschijnlijk heeft iedereen ‘s 
nachts lekker kunnen slapen! 
Tussendoor heeft de jeugd alleen 
maar heel veel gezwommen, 
trampoline gesprongen en een 
watergevecht gehouden. 

Wij hebben met zijn allen weer 
ontzettend genoten en hopen 
dat volgend seizoen weer net 
zo geslaagd is als deze. Bij deze 
willen wij ook alle vrijwilligers 
bedanken die hebben geholpen! 

Tot het volgende seizoen!

Annigje, Clara, Teatske, Grietsje,
Louise, Jelly-Greta

Fakânsje

De simmerfakânsje 
komt der wer oan.

De skoalbern 
moatte noch 

efkes. In sportdei, 
skoalreiske en de 

lêste skoaldei.
Dat is altyd in moai 

feest.

En dan mei de hiele 
famylje op stap.

Wêr jim ek hinne 
sille........

In goede fakânsje!



PRAET FAN RAERDPagina 4

Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 16, nummer 155
Juli 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 septembernummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 augustus (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van september wordt 
in de eerste week van september 
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
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Gymzaal Raerd
Weer even een update over de 
gedane werkzaamheden aan de 
gymzaal.

Omdat er ruim 2 weken tussen 
het schrijven van dit stukje en het 
verschijnen van de dorpskrant 
zit, is er ongetwijfeld al weer veel 
meer gedaan! Dit is te lezen op de 
website en facebookpagina
(www.sportenbewegenraerd.nl). 

Allereerst kunnen we melden dat 
we een positieve reactie hebben 
ontvangen van de DUS-I, ons 
project komt in aanmerking voor 
deze subsidie. Dus de btw die 

we nu niet terug kunnen vragen 
omdat we niet meer in de btw-
regeling vallen, komt ons langs 
deze weg weer tegemoet. Dat is 
goed nieuws! 

De vrijwillige schilders hebben 
intussen al menig uurtje 
in en rondom de gymzaal 
doorgebracht. De grote vensters 
in de voor- en achtergevel zijn, 
waar nodig, voorzien van nieuwe 
stopverf, in de grondverf gezet 
en afgelakt. Ook zijn de dakgoot 
en het houtwerk rondom de 
vensters aan de voorzijde intussen 
helemaal klaar. Aan de entreezijde 
zitten de meeste kozijnen intussen 
in de grondverf. Momenteel 
staat het schilderwerk aan de 
entreezijde even stil, omdat er een 
steiger voor staat.

In de zaal is de materiaalberging 
helemaal klaar en een deel van 
het materiaal staat er alweer in. 
Ook zijn de wanden en plafonds 
in de toiletten gekit en gesausd 
en is er een start gemaakt met 
de binnendeuren. Rondom het 
gebouw zullen enkele dakgoten 

worden vervangen omdat 
ze in zeer slechte staat zijn, 
deze kunnen pas later worden 
geschilderd. Alle vrijwillige 
schilders hebben hun eigen 
objecten waarmee ze aan de slag 
gaan wanneer het hen past, er 
is een eigen appgroep waarin 
onderling afspraken worden 
gemaakt. Tot nog toe zijn we 
iedere keer weer blij verrast met 
devoortgang!

Het mag ook wel even genoemd 
worden dat we een geweldige 
vrijwilligerscoördinator hebben 
die er steeds weer voor zorgt dat 
de juiste man/vrouw op de juiste 
plaats staat en ook nog op het 
juiste moment. Daarnaast stuurt 
hij ons regelmatig een overzichtje 
van de gedane werkzaamheden 
met begeleidende foto’s. 
De samenwerking loopt 
ontzettend soepel. Tijdens 
overlegsituaties noemen we 
hem wel eens ‘ons kaboutertje’.
Er zijn regelmatig onverwachte 
spoedwerkzaamheden waarvoor 
zo snel geen vrijwilliger kan 
worden gevonden, toch is het 
werk altijd weer op tijd klaar…
rara, kaboutertjes? Of stiekem 
toch weer onze enorm betrokken 
vrijwilligerscoördinator?

In de zaal zijn de voorzetwanden 
geplaatst, met daarachter een 
flinke laag isolatiemateriaal. In 
de buiten muur zijn een aantal 
grote tocht gaten dicht gemetseld. 
Ter voorbereiding voor het 
spuitwerk zijn de gaatjes en 
naadjes in de voorzetwanden 
door vrijwilligers dicht gekit. De 
zijwanden in de gymzaal, waar 
op veel plaatsen wel tussen de 5 
en 10 cm is afgebikt vanwege de 
slechte staat van de muur, zijn 
inmiddels door de stukadoor 
vlak gemaakt. Doordat er 
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veel meer stuc op de muren is 
gekomen dan in eerste instantie 
was verwacht, lukt het niet om 
de gymzaal volgens planning te 
laten spuiten. Het stucwerk moet 
namelijk eerst goed droog zijn. De 
wanden zijn nu overal vlak, alle 
nissen, opbouwlichtschakelaars, 
stopcontacten en uitstekende 
bevestigingsmaterialen zijn 
weggehaald. Dit was één van de 
veiligheidsaspecten waarom de 
zaal werd afgekeurd. 

Intussen zijn een aantal 
technische vrijwilligers, onder 
toeziend oog van de installateur, 
gestart met het vervangen van 
alle elektra in het gebouw. In 
de komende weken zal een 
WTW-installatie, een nieuwe 
CV- en de PV-installatie worden 
geplaatst. Ook zal de meterkast 
omgebouwd worden voor 
deze doeleinden. Tijdens het 
verwijderen van de oude elektra 
zijn soms bedenkelijke technische 
hoogstandjes aangetroffen… 
Gelukkig is dit nooit mis gegaan 
anders was het niet tot dit mooie 
project toegekomen.

Vlak voor Pinksteren heeft 
de houtworm-behandeling 
plaatsgevonden. Vanwege de 
stank kon er een aantal dagen niet 
gewerkt worden in het gebouw, 
dus had iedereen met ere vrij. 
Maar de dinsdag na Pinksteren 
stonden er alweer zo’n 10 
vrijwilligers klaar om aan de slag 
te gaan!

In de vorige krant was er nog 
de hoop dat het oude plafond 
in de gymzaal behouden kon 
blijven maar helaas is dit niet 
mogelijk. We hebben diverse 
opties overwogen en zijn 
uiteindelijk, rekening houdend 
met budget en de akoestiek in 
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de zaal, uitgekomen bij een wit 
wool wood plafond dat tegen 
het bestaande plafond kan 
worden geschroefd. Alvorens dit 
plafond er tegenaan kan, moet 
eerst het huidige lattenplafond 
vastgeschroefd worden omdat de 
nietjes waarmee dit nu is gedaan, 
het nieuwe plafond niet kunnen 
houden. Een aantal vrijwilligers 
is hier twee avonden mee aan de 
slag geweest. 

De volgende uitdaging is de 
bestaande verlichtingsbakken op 
een mooie manier in dit plafond 
te laten versmelten. Maar ook 
hiervoor zal intussen vast al een 
mooie oplossing gevonden zijn! 

Op het moment dat ik dit 
schrijf is de schoorsteen van 
het dak gehaald en zijn net de 
eerste dakpannen van het dak 
gehaald, dus intussen zijn de 
dakrenovatiewerkzaamheden 
vast al in volle gang of zelfs 
grotendeels afgerond. Voor 
deze werkzaamheden zijn 
rondom het gebouw steigers 
opgebouwd. Daaromheen zijn 

bouwhekken geplaatst door onze 
vrijwilligers in samenwerking 
met de aannemer die het dak 
opknapt. Met het plaatsen van 
de bouwhekken proberen we te 
voorkomen dat kinderen op de 
steigers gaan klimmen of in de 
gymzaal komen. Dit is namelijk 
de afgelopen weken regelmatig 
gebeurd, en we willen natuurlijk 
geen ongelukken. De aannemer is 
overdag aan de slag en ’s avonds 
ruimen de vrijwilligers alles weer 
op en treffen voorbereidingen 
zodat de aannemer de volgende 
dag direct weer verder kan. Op 
deze wijze kunnen we een hoop 
op de uren van de aannemer 
besparen. 

Naast de bouwwerkzaamheden 
zijn we ook nog steeds bezig om 
geld bij elkaar te krijgen zodat we 
alles wat we op het verlanglijstje 
hebben staan ook echt kunnen 
uitvoeren en aankopen. Zoals 
bekend hebben we inmiddels 
ook een gift gevraagd uit de 
gemeenschap, iedereen alvast 
hartelijk dank voor de gulle gift. 
Je kunt overigens nog altijd geld 

storten op onze bankrekening: 
NL38 RABO 0330 6323 10 ten 
name van: Stichting Sport en 
Bewegen Raerd.

Een ander punt op ons 
verlanglijstje is de terugkeer 
van de gymnastieklessen van 
de basisschoolkinderen. We 
hebben de MR en OR van ’t 
Raerderhiem gevraagd of zij het 
draagvlak en de mogelijkheden 
hiervoor zouden willen 
onderzoeken en een eventuele 
terugkeer willen/kunnen 
bewerkstelligen. We hopen dat 
we alle basisschoolkinderen 
omstreeks 1 oktober 2019 weer 
mogen begroeten in de gymzaal 
van Raerd.

Iedereen alvast een hele fijne 
zomer toegewenst!

Stichting Sport en Bewegen Raerd
Ton Poelsma
Gretha Frankena
Wijnand Verhoef
Atte Wiarda
Sjoerd Stelwagen
Ymie Terwisscha van Scheltinga
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■ grondwerk 

■ bestrating 

■ complete tuinaanleg 

■ Zweedse (tuin)huisjes, 
speeltoestellen & 
tuinschermen 

■ tuinadvies en ontwerp 

■ levering modder, zand 
& erfverharding 

■ Tulikivi 
speksteenkachels

NIJBOU
FERBOU  ADVYS

Hylke Riemersma
Til: 602114

Praet mar raak
Deze keer zal Tineke Dijkstra 
vertellen wie ze is en wat haar 
zoal bezighoudt. 

Waar en in welk jaar ben je 
geboren?
Ik ben geboren op 7 oktober 
1989 in Oentsjerk.

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of vrijgezel en heb je 
ook kinderen/ kleinkinderen?
Ik woon sinds 2012 samen 
met mijn vriend Orlando 
Scholtemeijer. We hebben geen 
kinderen, maar wel 4 katten.

Wat doe je overdag?
Overdag werk ik als corporate 
kwaliteitsmedewerker bij Teeling 
Petfood, producent van honden- 
en kattenvoer.

Hoe lang woon je al in Raerd?
Ik woon sinds april 2016 in 
Raerd.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken?
Op dit moment ben ik niet via 
verenigingen, bestuur o.i.d. 
betrokken bij het dorp.

Wat is je favoriete muziek?
Ik hou van verschillende soorten 
muziek, maar mijn voorkeur 
gaat uit naar Nederlandstalig 
en hetgeen dat gedraaid wordt 
tijdens het foute uur op Qmusic.

Waar mogen ze jou midden in 
de nacht voor wakker maken?
Als iemand mij al wakker kan 
krijgen, dan alleen als er echt wat 
is. Wordt ontzettend chagrijnig 
als ik om iets onbenulligs wakker 
(gemaakt) wordt.
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Wat is je grootste hobby?
Ik hou van handwerken, 
ga dan ook elk jaar naar de 
handwerkbeurs in Zwolle voor 
nieuwe projecten.

Wat vind je lekkerste eten?
Ik heb geen lievelingseten, 
maar ben geen fan van elke 
dag aardappels met vlees en 
groente.

Welk type vervoer heb je?
Privé rij ik in de Peugeot 306 
en voor werk rij ik op dit 
moment in een Seat Leon.

Bij welk programma gaat bij 
jou de televisie uit?
Bij programma’s zoals 
Temptation Island.

Welk boek lees je op dit 
moment?
Op dit moment lees ik geen 
boek.

Waar praat je graag over?
Over van alles en nog wat.

Wat doe je het liefst in het 
weekend?
Uitslapen, bijkomen en 
gezellig samen zijn met 
Orlando.

Waar ga je het liefst heen in 
de vakantietijd?
Elk jaar gaan we minimaal 
1x naar Hongarije, mijn 
schoonouders wonen daar.

Wat is jouw beste eigenschap 
en wat is jouw slechtste?
Mijn beste eigenschap zou ik 
zelf omschrijven als zorgzaam 
en dat maakt dat mijn slechtste 
eigenschap is om soms te 
betuttelend te zijn.

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd en wat is het minst 
mooie?
Het mooiste plekje van Raerd is de 
ligging van Raerd en natuurlijk het 
Raerder Bosk. Heb geen plek in 
Raerd wat ik niet mooi vind. 

Wat mis je op dit moment in 
Raerd?
Er mogen wat mij betreft wel meer 
verkeersdrempels komen in Raerd.

Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je 
hem/haar vragen?
Ik zou graag naast Orlando in het 
vliegtuig willen zitten en vragen 
of we weer heerlijk naar Hongarije 
gaan. Al gaan we meestal met de 
auto.

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
Ik zou dan mijn studieschuld en 
hypotheek afbetalen, vakantie naar 
Amerika maken en voor de rest 
het geld op de bank zetten.

Anders nog iets op je lever?
Ik wil nog graag kwijt dat er veel 
mensen harder dan 30 km per uur 
door het dorp rijden. Vaak als wij 
het Frijhofke uitrijden, vergeet het 
verkeer dat wij voorrang hebben 
(omdat wij van rechts komen) of 
verkeer van rechts rijdt midden 
op de weg, waardoor wij pal op de 
rem moeten.

Bedankt voor je openhartigheid 
en medewerking!
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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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Meezwemmen
met Maarten
in Stavoren
Zaterdag 22 juni 2019 was het 
eindelijk zover! De planning 
was dat Maarten ongeveer 13.30 
uur in Stavoren zou zijn. Toen 
wij om 11.15 uur in Stavoren 
kwamen bleek dat hij voorlag op 
schema. Dus snel registreren en 
in de wetsuit hijsen. Dit is altijd 
een heel gedoe, maar daar zijn 
boterhamzakjes heel handig voor.

We kregen van de organisatie een 
badmuts met een nummer en een 
boei, en gingen verzamelen in de 
startvakken. Daarna zijn we met 
alle meezwemmers van de 2 km 
naar de jachthaven van Stavoren 
gelopen waar het startpunt was. 
Toen Maarten de jachthaven 
binnenzwom, sprongen we 
in groepen van ongeveer 25 
zwemmers achter hem aan het 
water in voor onze 2 km. Het stuk 
zwemmen was supergaaf want 
wij zwommen dezelfde route als 
Maarten, en het publiek juichte 
ook voor ons. Vanaf de kant werd 
ik ook aangemoedigd door pake 

en beppe, heit, mijn broers en 
ook Uilke en Alie Siesling waren 
speciaal voor mij naar Stavoren 
gekomen. Ik heb na afloop een 
prachtig boeket bloemen van hun 
gekregen. Dit maakte het extra 
speciaal omdat het ziek zijn en 
overlijden van Gerrit in 2016 
mijn motivatie was om mee te 
zwemmen.

Bij de finish stond mem op mij 
te wachten, ik was er al sneller 
dan dat ze mij verwachtte. We 
ontvingen een mooi shirt en 
een speldje als herinnering. 
Het was mooi om met zoveel 
meezwemmers dit te beleven. Op 
het finishterrein kwamen wij onze 
dorpsgenote en burgemeester 
Jannewietske de Vries tegen. We 
hebben even met haar gesproken 
en toen ik vroeg of ik met haar 
op de foto mocht was ze heel 
enthousiast en deed ze speciaal 
hiervoor haar ambtsketting weer 
om.

Tijdens zijn tocht hebben 
we Maarten een aantal keer 
opgezocht om hem aan te 
moedigen. Maandag ben ik met 
mem naar de finish geweest bij 
de Grote Wielen.En hij heeft 
het gehaald, wat een HELD! Al 
met al was het een prachtige 
dag in Stavoren, en is er via 
mijn actiepagina in totaal € 
2.360,- gedoneerd aan KWF 
Kankerbestrijding! Super bedankt 
aan al mijn donateurs!

Groetjes,
Tiede Jelle Hellinga
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Dyslexie
Jaren geleden hing er een in 
het oog springende poster 
in de spreekkamer in de 
oude praktijk in Reduzum. 
Deze plaat had als doel een 
prima oogzalf te promoten 
voor diergeneeskundig 
gebruik en leek sprekend 
op de letterkaart met steeds 
kleiner ogende lettergroottes 
die opticiens plachten te 
gebruiken bij het testen van 
iemands gezichtsvermogen.

 ‘Wat heb je daar nou toch 
aan? Beesten kunnen immers 
niet lezen?’, was steevast 
het commentaar van onze 
clientèle.  Dieren konden het 
wellicht zien; doch uitlezen, 
begrijpen met als gevolg dat 
wij er daarna conclusies aan 
zouden kunnen verbinden 
was natuurlijk grote onzin. 
Een vermakelijk grapje van de 
farmaceut.

Voor de mensheid is kunnen 
lezen een groot goed. Het 
heeft ons bijzonder veel 
gebracht. Het gaat de een 
wat beter af dan de ander, zo 
weet ik uit ervaring binnen 
ons eigen gezin. En wanneer 
je moeite hebt met taal, is dat 
een grote barrière in jouw 
ontwikkeling. 

De theorie is dat dyslexie 
zou kunnen worden 
veroorzaakt door verschil in 
ontwikkelingssnelheid van 
linker en rechter hersenhelft 
en bovendien door het 
niet optimaal verlopen van 

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

Hofkamp 54                8732 BW Wommels                Tel. 0515-338219

Hofkamp 54                8732 BW Wommels                Tel. 0515-338219
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informatieverwerking. 
Ook al kunnen dieren niet 
lezen, ik zou me kunnen 
voorstellen dat een dergelijk 
fenomeen best bij dieren voor 
kan komen. Uiteraard is dat 
weinig wetenschappelijk en 
vooral speculatief. Neemt niet 
weg dat ik mezelf soms betrap 
op iets heel anders te lezen dan 
wat er in werkelijkheid staat. 
En dat heeft niets met dyslexie 
te maken. Maar je wordt 
erdoor soms zodanig op het 
verkeerde been gezet dat je zeer 
merkwaardige en onnavolgbare 
gedachtesprongen gaat maken. 

Zo las ik een artikel over 
‘baden in terminale waterbron’. 
Over wat? Als je leest wat ik 
toen dacht te lezen, begrijp 
je waarschijnlijk de nare 
visioenen die ik op dat 
moment kreeg over een abrupt 
levenseinde tijdens een soort 
van giftige onderdompeling. Ik 
had de kop niet goed gelezen! 
Het stuk ging over thermaal 
bronwater… 

Mijn vingers zijn soms wél 
dyslectisch. Ik heb nooit 
een typecursus gehad en 
moet me behelpen met het 
tweevingersysteem. Het 
gebeurt geregeld dat er iets 
anders op het beeldscherm 
dan wel in de patiëntkaart 

verschijnt dan de bedoeling 
was. En niet zelden worden 
daarbij letters omgewisseld… 

Onze cliënten kunnen er helaas 
ook wat van. Meer dan mij 
lief is worden voorgeschreven 
therapieën niet juist uitgevoerd 
omdat de instructies domweg 
niet goed zijn gelezen. 
Medicijnen worden over- 
dan wel onder gedoseerd 
toegediend en missen daardoor 
soms het beoogde doel, of erger 
nog, werken contraproductief. 

Daarentegen is het juist 
komisch hoe termen en 
medicijnen soms heerlijk 
worden verhaspeld. Met 
het bestellen aan de balie 
van een ‘wormenkuurtje’ 
wordt natuurlijk een 

Is deze aalscholver dyslectisch of gewoon in overtreding?

ontwormingsmiddel bedoeld 
om deinwendige parasieten om 
zeep te helpen. 

Veehouders kunnen er wat 
betreft ook wat van. Met een 
doosje ‘geboortecapsules’ of 
een emmertje ‘elektronenmix’ 
worden bijvoorbeeld 
respectievelijk nageboortepillen 
en elektrolytenpoeder 
aangeduid. Medicijnen krijgen 
soms de gekste benamingen. 
Maar de fraaiste in dat chapiter 
is wel van een boerin op 
leeftijd. Ze belde voor een 
flesje ‘peniseniele’. En ze had 
er werkelijk geen idee van wat 
ze zojuist had gezegd als je dat 
met een beetje fantasie letterlijk 
vanuit het latijn vertaalt…

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

In ferhaal tuskentroch... 
Op sneon 1 juny wie der in KNKB 
wedstryd foar skoalfamkes yn 
Raerd. Yn opdracht fan de KNKB 
mocht ik der in column oer skri-
uwe. Dizze column is op 5 juny op 
de site knkb.nl set en wie dêrneist 
te lêzen op de facebookpagina’s fan 
de KNKB en fan K.V. Wêz-Wis.

Oer skoalfamkes, 
talint en
hynstesturten
It kontrast koe net grutter wêze. 
Sneon wie ik op it keatsfjild yn 
Raerd, by de skoalfamkes fan de 
KNKB. Snein wie ik op it fjild 
yn Dronryp, by de hearen haad-
klasse. Mei it kontrast tusken 
beide dagen, doel ik net op de 
kwaliteit fan it keatsen of it talint 
fan de keatsers, mar op alles der 
om hinne. 

De organisaasje wie yn beide 
doarpen goed foar inoar. Yn 
Dronryp wiene in bulte minsken 
op it fjild en nei ôfrin wie der 
grut feest. Der is wiidweidich 
ferslach dien troch alle media 
en ferskillende fotografen ha 
mei-inoar in pear tûzen prach-
tige aksjefoto’s makke. Yn Raerd 
wiene mar in hantsjefol minsken 
en binne der miskyn fiif of seis 
aksjefoto’s makke. Foto’s dy’t bes-
kieden yn de telefoan fan in heit 
of mem steane. Op sosjale media 
sjogge we allinnich de nammen 
en de bliere kopkes fan priis-, 
preemje- en lytse preemjewin-
ners. En hjir en dêr ferskynt der 
op de side fan in feriening in lyts 
ferslach oer de keatsfamkes út 
eigen doarp of stêd.
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Fansels hie ik yn Dronryp in moaie dei. It is be-
tiden krekt in reüny. En it bliuwt bysûnder om it 
keatsgeweld fan de haadklassers te oanskouwen. 
Mar wat waard der sneon ek monsterachtich moai 
keatst troch de skoalfamkes op it smûke fjild fan 
Raerd. De stilte op it fjild foel my wol fuortend-
aliks op. “Dat is altyd sa,” sei in heit. “Der is noait 
in wanklank, se binne altyd noflik.” En sa earlik 
ek. Der gong in bal bûten, krekt op it tou, mar de 
foarynse hie der blykber op slein. It wie net te sjen, 
want de karmaster joech de bal bûten en de tsjin-
partij protestearre net. It famke sei lykwols: “Ik ha 
der op slein, punten binne foar de oaren”. “Sa binne 
se!” sei in oare heit. “Se keatse gemoedlik, earlik en 
ha in soad wille mei inoar”. 

Op dat flak liket it suver op ledekeatsen, mar blik-
sem wat keatskwaliteit oanbelanget is dit al oare 
koek. Dit binne gjin ledekeatsers! Dit binne talin-
ten en oanstoarmjende keatsheldinnen. De op-
slachballen wurde betiden heechop oerlevere, mar 
fleane ek like maklik as in streep op knibbelhichte 
beide perkspilers foarby om flak foar de kwea te 
stuitsjen. As it kin ek noch op links. Jawis, der giet 
ek wolris in bal bûten of foar. Mar dat oerkomt 
de besten... dat ha we yn Dronryp wol sjoen. Yn it 
perk wurde troch guon famkes de meast ûnmoog-
like ballen pakt. Net ien of twa kear, want je kin ris 
mazzel ha dat de hân krekt goed stiet, mar de hiele 
dei troch. De boppeline lei yn Raerd fansels tich-
terby dan yn Dronryp, mar der binne yn Raerd bal-
len boppe slein dy’t – hie it yn Dronryp west - yn 
de tribune bedarre wiene. 

De hiele sneon ha’k my ferwûndere oer it tal-
int en de kwaliteiten fan de jonge keatsers. It is 
dêrneist ek noch in plaatsje om nei te sjen. Jonge, 
sierlike hindes en allegear bosken hier yn grutte 
hynstesturten op de holle. Ik ha trije kear in bal 
troch sa’n sturt fleanen sjoen. Je kinne as keatser 
yn it fjild wol bûge as der in bal út in oar perk op 
je ôfkomt, mar as dan sa’n hynstesturt noch in 
heale meter omheech swypket, dan wurdt de bal 
dochs justjes ôfremme. Hoewol de famkes beslist 
wille mei inoar hiene, seach ik ek de fûle kopkes. 
Se keatsten foar elke slach en woene allegearre 
winne.

Krekt as yn Dronryp wie der yn Raerd in skieds-
rjochter fan it bûn. In jongeskeatser út Berltsum, 
14 jier... Rink Sterk is syn namme. Hy hat krekt in 
kursus dien en hy mocht sneon foar it earst it fjild 
yn. Hy die dat ûnder it kritysk, mar rjochtfeardich 
each fan de hear Jaap Adema. Knap fan de jonge 
skieds, want gean der mar stean op dy leeftyd.

Je kinne fansels ek op in bank stean gean, lykas in 
coach die. “Dan hat er mear oersjoch!” rôp ien, 
doe’t ik de coach der nei frege. No wie de coach 
aardich oan de lingte. Al hie er op knibbels yn it 
gers sitten, dan noch hie er wol oersjoch hân. “Nee 
hjer,” sei de coach beskieden. “It wie fanwege de 
spanning, dan kin ik net mear sitte en gean ik op 
in bank stean.” Ja wêrom ek net. Sels siet ik de hiele 
dei op de line en ha ik besocht gesichten en nam-
men yn my op te nimmen, sadat ik oer tsien jier op 
de Frouljus PC sizze kin: dizze heldinnen ha ik al 
keatsen sjoen doe’t se noch skoalfamkes wiene. De 
ballen fleagen harren betiden troch de hynstestur-
ten, mar wat wiene se doe al monsterachtich goed.

Raerd, 4 juny 2019
Janny van der Meer
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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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Alpe d’Huzes 2019
Op het moment dat we dit 
schrijven zijn we alweer een week 
terug van de Alpe d’Huez. Wat 
hebben we een mooie, bijzonder 
intense en indrukwekkende 
week gehad. We leven nog steeds 
een beetje in een roes! De hele 
week stond in het teken van het 
KWF. Er waren indrukwekkende 
bijeenkomsten, mooie liederen 
van Maarten Peters en heel veel 
lieve mensen. De bijeenkomsten 
zelf waren soms erg emotioneel 
en ook de gesprekken met de 
andere deelnemers of vrijwilligers 
waren heel bijzonder. Het was 
fijn dat je elkaars steun kon 

zijn want iedereen die je er trof 
had wel eenzelfde reden om 
er te zijn: er was een enorm 
saamhorigheidsgevoel.

Woensdag 5 juni was de dag voor 
Eelkje. Zij vertrok ‘s morgens 
om half 11 vanuit het dorp in 
het dal voor haar tocht naar de 
top. Een tocht van 21 bochten, 
13,7 km en stijgingen van wel 
10%. Onderweg was er veel te 
beleven. Op vele plaatsen was 
er muziek en iets lekkers te 
krijgen. En natuurlijk werden ze 
aangemoedigd door honderden 
mensen langs de kant van de weg. 
Rond half 4 ‘s middags kwam ze 
met een big smile binnen. Ze had 
het gehaald! Wat zijn we trots op 
haar!

Donderdag 6 juni was de dag 
voor Evert. Hij vertrok ‘s nachts 
om 03.00 uur naar het dal voor 
de start. In het donker was 
dat een indrukwekkende rit 
omdat er op diverse plaatsen 
kaarsjes brandden. Kaarsjes voor 
overleden mensen of mensen die 
iets met kanker te maken hebben. 

Ieder kaarsje had zijn eigen 
verhaal. Evert heeft de berg 3 keer 
met de fiets beklommen. Ook dat 
vinden we enorm knap!

In de tussentijd hebben Eelkje en 
Karin in het oppeppunt gewerkt. 
De rijders werden daar verwend 
met drinken, pannenkoeken 
of wat lekkers. Op die manier 
konden ze zich klaar maken 
voor de volgende rit. Heel 
veel vrijwilligers en heel veel 
donateurs maakten dit evenement 
mogelijk. 

De totale opbrengst werd de 
laatste avond bekend gemaakt. 
Er was circa € 11.800.000,- 
opgehaald. Dat is enorm veel geld!
Eelkje haar sponsorloop van 
school heeft € 2.000,- opgebracht. 
Evert en Eelkje samen hadden een 
totaalbedrag van circa € 11.500,-
aan donaties voor het KWF. Dat 
is een enorm bedrag! We willen 
nogmaals hiervoor iedereen 
hartelijk bedanken! We zijn hierin 
enorm verrast!

Evert, Karin en Eelkje
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DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL Strjitkeatsen jeugd

AnnekeVeenstra
Notitie
hebben we hier ook nog meer een zomervariant van? iets met sandalen?
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Keatsberjochten 
fan Wêz-Wis
We binne healwei it keatsseizoen! 
En wat binne we wiis mei de 
grutte opkomst fan de jeugd en 
it entûsjasme fan alle leden. We 
binne ek wiis mei alle minsken, 
jong en âld, dy’t harren sa 
manmachtich ynsette en der foar 
soarchje dat der keatst wurde kin. 
De fjildlizzers, de krânsemakkers, 
de kantinehulpen en de waskfrou. 
Fansels ek alle heiten en memmen 
dy’t net allinne de bern de romte 
jouwe om te keatsen, mar ús 
ek helpe wêr’t se kinne. Se sitte 
op linen en betsjinje telegrafen. 
Se springe spontaan by om 
de jongste bern te begelieden, 

sawol op kompetysjejûnen as by 
ledewedstriden. Dit jild ek foar in 
oantal trouwe pakes en beppes.

Op tiisdeis wurdt der yn 
fjouwer ferskillende groepen 
traind. Aluca Bouma út Grou 
jout training oan trije groepen. 
Fanwegen it grut oantal bern 
wurdt sy bystien troch fjouwer 
hulptrainers. Trije dêrfan binne 
ús keatsfamkes Ilse, Sanne en 
Sigrid. Anno Wytsma út Jirnsum 
jout training oan de âldste bern. 
Yn totaal binne der elke tiisdei 
tusken de 40 en de 45 jonge 
keatsers op it fjild. Op tongersdei 
binne der ek mear as 40 keatsers 
oan it kompetysjekeatsen. Op 
de freedtejûn is it fjild foar de 
‘grutten’. De senioaren manlju 

en froulju keatse dan harren 
kompetysje. Nei de tiid wurdt oan 
de stamtafel de wike trochnaam.

Yn de wykeinen wurdt der om 
raak keatst troch ús jeugdleden, 
sawol federaasje as KNKB. Se 
fleane oeral hinne. En wat binne 
se suksesfol! Elk wykein yn de 
prizen.

Op it momint fan skriuwen 
binne der op ús eigen fjild twa 
offisjele KNKB-wedstriden west 
(Skoaljonges en Skoalfamkes), 
twa federaasjewedstriden en 
ek twa ledepartijen foar alle 
kategoryen. Derneist wie de earste 
wike fan juny Strjitkeatswike. 
Twa jûnen keatsten der yn 
totaal 43 jeugdleden yn 

Krânzen

Reguliere training
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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. 
 
 

 
 
     
 
                             
 
 

 

ferskillende leeftiidskategoryen 
op de strjitstiennen fan de 
Slingerbochten. De emoasjes 
rûnen betiden heech op by de 
jonge, mar dappere keatsers. 
‘Binnen de lyntsjes’ keatse falt 
net ta as je mei puberkrêft wend 
binne oan in grutter fjild. En 
ferlieze docht sear as je sa graach 
winne wolle. De wille stie foar de 
measte bern foarop en boartsje 
op strjitte krige in oare diminsje. 
Of is it gewoanwei as fanâlds? 
De finale wie op freedtejûn op 
it plein foar it doarpshús. In dei 
letter keatsten de senioaren, sawol 
manlju as froulju op datselde 
plein. Ek by dizze groep in grutte 
opkomst en in soad gesellichheid. 

Fierder hat der in partoer meidien 
oan it Skoalkampioenskip yn 
Frjentsjer en binne we goed 
fertsjinwurdige op de ferskillende 
NK’s. Yn 2017 wûnen Sybrand, 
Jens en Jelmer Foppe it NK foar 
Pupillen. Op sneon 22 juny 
soe it hast wer wêze mei dizze 
trije mannen op it NK foar 
Skoaljonges. Se keatsten de hiele 
dei sterk en sûnder fouten. Se 
kamen dêrmei yn de finale. In 
spannende finale tsjin Ljouwert! 

Strjitkeatsen jeugd



PRAET FAN RAERDPagina 23

Se wûnen it krekt net: 5-5, 6-2. 
Wat hiene se it smoar yn nei 
de finale. Sa begryplik. Dochs 
ha se in geweldige prestaasje 
levere!

It diplomakeatsen, it keatskamp 
en de Boarnsterhimpartij 
steane kommend wykein op 
it programma. Dêrneist keatst 
it ôfdielingspartoer fan de 
Pupillen Famkes dit wykein it 
NK yn Sint Annaparochie en it 
partoer fan de Pupillen Jonges 
keatst it NK yn Ingelum.

As jimme dit lêze, hat it al west. 
Wy wolle ússels betiden wol 
yn trijen splitse om alles mei te 
meitsjen. Yn july is der noch in 
ledepartij foar alle kategoryen 
en in KNKB wedstriid foar 1e 
Klasse Froulju. Yn augustus 
fansels noch de Merkepartij en 
yn septimber de Bekerpartij. 
Tusken de PC en de Freule 
yn, wêr’t we altyd in soad 
doarpsgenoaten tsjin komme, 
keatst it Famkespartoer de 
Ald-Meierspartij yn Hitzum. 
Yn oanrin dêrhinne, traine se 
de kommende wiken mei it 
Skoaljongespartoer mei.

Der komt ek noch in feestje 
oan! De keatsmuorre stiet al in 
skoftke, it wachtsjen is noch op 
de skilders. De muorre wurdt al 
folop brûkt, benammen troch de 
jeugd. It is in prachtich gesicht 
en wat ha se in wille mei inoar. 
As de kleuren der aanst op sitte, 
wurdt de muorre offisjeel iepene. 
We hâlde jimme op de hichte.

As jimme Facebook ha, folgje 
ús dan op ús Facebookpagina. 
Dêr steane elk wykein alle 
útslaggen mei foto’s op. Dêrneist 
wurde der opropkes, filmkes 

Sybrand, Jens en Jelmer Foppe

Reguliere training

en oare bysûnderheden op set. 
Der komt ynkoarten ek noch 
in Instagram account fan Wêz-
Wis. De website is wat minder 
goed byhâlden wat útslaggen 
oanbelanget. We sille dat wer 
oppakke foar de minsken dy’t 
gjin Facebook of Instagram 
brûke.

In hearlike simmer tawinske en 
wy sjogge jimme graach op it 
fjild!

Bestjoer KV Wêz-Wis
Raerd De Lege Geaën

Strjitkeatsen jeugd



 

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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Energierekening 
meer dan
gehalveerd
Sinds enkele weken is ons huis 
van het gas af. Hier hebben we 
in de drie jaar, die we nu in 
Raerd wonen, naar toe gewerkt. 
Hiervoor zijn verschillende 
gasloze energiebesparende 
maatregelen toegepast. Hierover 
later meer.

De gehele investering heeft geleid 
tot een uiteindelijke verlaging 
van onze energierekening met 
€ 180,- per maand (ruim € 
2.000,- per jaar). De maandelijkse 
rekening is van € 270,- naar € 
90,- gegaan. Om deze besparing 
te bewerkstelligen was een 
investering van rond de € 24.000,- 
nodig (€ 4.000,- subsidie). De 
investering heeft hiermee een 
rendement van rond de 10% 
per jaar. Hier kun je alleen maar 
enthousiast van worden.

Reden waarom
Waarom hebben we deze 
investeringen gedaan? Allereerst 
ben ik opgegroeid in een gezin 

Laatste meterstand gas
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waar de natuur en milieu 
belangrijk was en verspilling 
van eten etc. zoveel mogelijk 
werd voorkomen. Een groene 
opvoeding zou je het kunnen 
noemen. Dit maakt dat je ook 
je bijdrage wil leveren aan de 
Co2 reductie. Naast het groene 
hart, is de besparing op de 
energiekosten net zo belangrijk 
geweest. Want eerlijk is eerlijk, 
wanneer het alleen maar geld 
zou kosten was het niet gebeurd. 
Een mooie bijkomstigheid is nu 
dat onze maandlasten € 180,- 
lager zijn.

Wat is er precies gedaan?
Wanneer je ook een groen 
hart hebt en gek bent op 
geld besparen wil je nu 
waarschijnlijk weten wat er 
allemaal geïnstalleerd is aan 
de Smitshoeke. De gehele 
investering is gefaseerd 
uitgevoerd. Per fase geef ik 
hieronder de maatregelen aan:

1. Winddelen via onze 
energiemaatschappij. Deze 
geven recht op theoretisch 
2.000 kWh aan groene 
elektriciteit per jaar (5 jaar 
geleden).

2. De grote slag met de installatie 
van een warmtepomp (20kw), 
buffervat van 500 liter en 
zonnepanelen (4.050 wp) (3 
jaar geleden).

3. Installatie warmtepompboiler, 
voor het warme water (1 jaar 
geleden).

4. Plaatsen inductie-kookplaat in 
onze keuken (1 jaar geleden).

5. Eind mei is de gasmeter 
verwijderd uit ons huis en nu 
zijn we officieel gasloos!

De komende jaren willen 
we nog verder besparen. 
Maatregelen waar we aan denken 
zijn: vloerverwarming, beter 
isolatieglas, cv-houtkachel die 
aangesloten wordt op het 500 liter 
buffervat etc. Deze maatregelen 
zullen de maandelijkse rekening 
nog verder naar beneden brengen.

Gedegen advies
Een advies van mijn kant wanneer 
je interesse gewekt is of al langer 
met de gedachte speelt om iets 
aan energiebesparing te doen: 
laat je goed adviseren! Daarnaast 
is het ook goed om jezelf te 
verdiepen in alle mogelijkheden.

Verder is het goed om van 
tevoren een budget te bepalen, 
zodat je een investering doet die 
bij je past. Een fasering in de 
werkzaamheden over de jaren is 
hierbij vaak ook mogelijk.

Mocht je vragen hebben naar 
aanleiding van dit artikel? Je kunt 
mij gerust aanspreken of bij ons 
aan bellen. Ik praat er graag over!

René Herder

Warmtepomp

Buffervat met warmtepompboiler
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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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Volwassenengym
Na ruim 30 jaar stopt mevr. J. Kiestra met het 
geven van de volwassenengym. Hierdoor zoeken 
we een nieuwe gym juf/meester. Wilt u of kent 
u iemand die per september 2019 op maandag 
van 9.00 – 10.00 uur deze gymles aan een groep 
enthousiaste volwassenen wil geven? Laat dit dan 
aan het bestuur van de OSO weten. Mevr. Kiestra 
nogmaals ontzettend bedankt voor het verzorgen 
van zoveel jaren volwassenen gym!

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!

In week 27 zijn de laatste lessen voor de zomerstop, 
graag zien we iedereen weer vanaf 2 sept. 2019. Fijne 
zomer allemaal!

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 OSO. 

Bestuur O.S.O te Raerd
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Kids First Peuteropvang in Raerd 
 

Komst boartsjen? 
Kom je spelen? 

Peuteropvang Peuterpret voor kinderen van 2-4 jaar op maandag- 
en donderdagochtend in het Dorpshuis te Raerd. 

 
Maakt u ook gebruik van kinderopvang in Raerd? Dan kunnen wij 
eventueel uw kind brengen en halen naar/van de peuteropvang. 

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

 
               WWW.KIDSFIRST.NL 

 

Komst te boartsjen?

Lezing: Verhaal 
van een wereldreis
Zondagmiddag 7 juli om 14.00 uur 
begint in de Laurentiuskerk een 
lezing over de 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. 

Toegang en koffie etc. zijn gratis. 
Na afloop is er bij de uitgang 
een collecte ter bestrijding van 
de onkosten. In de dorpskrant 
van vorige maand vindt u een 
uitgebreide toelichting op het 
programma.

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. De kleding is 
elke zaterdagmiddag (van 6 juli 
t/m 14 september) tijdens de 
kerkopenstelling te bewonderen 
van 13.30-17.00 uur. Daarnaast 
worden in de expositie foto’s 
en documenten getoond, die 
allemaal iets met de familie Van 
Slooten en Jongemastate te maken 
hebben. 

Ook in dit geval geldt dat 
in de vorige dorpskrant een 
uitgebreidere toelichting te 
vinden is.
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Reis nei Laplân
Geart en Cecile Leystra ruilje 
harren daalders plakje oan de 
Smitshoeke tydlik foar in rintocht 
troch Laplân (dêr’t hja eartiids 
troud binne).

Ynlieding
Yn 1992 bin ik ophâlden mei 
wurkjen en al reedlik gau, doe’t 
myn âldelju nei de Parkflat yn Snits 
ferhúzen, ha ik it hûs oernommen 
en my te wenjen set yn Raerd. Wy 
wiene altyd al Skandinaviëgongers. 
Doe’t myn dochters safier wiene 
om selsstannich mei fakânsje te 
gean betocht ik om in rintocht 
troch Laplân te ûndernimmen. In 
learaar op Sweedske les hat my mei 
it “laplânfirus” oanstutsen. Yn 1990 
wie ik dêr foar de earste kear en bin 
doe fuort fallen foar dat lânskip. 
De lêste wyldernis fan Europa; stil, 
leech, skjin en noch net oantaaste 
troch tefolle minsken.

Doe’t ik kennis krige oan Cecile 
ha ik har oerhelle om dêr ris 
tegearre mei fakânsje hinne en sa 
kaam it derfan dat wy ús mei in 
helikopter ôfsette litten hiene om 
dêr fjirtjin dagen om te toarkjen 
mei allinne it lûd fan de wyn en it 
kletterjen fan de streamkes om ús 
hinne. Gjin auto- of masinelûden 
of oar “kultuerkabaal”. Rêchpûde 
mei klean, sliepsek en wat 
droechfoer yn pûdsjes mei, oars 
neat! Cecile fûn it in boppeslach! 
Doe kamen wy by it Virijaure 
(Jaure is MAR yn de sametaal 
en Same betsjut Lap, sa neamd 
te wurden falt net goed dêr). Wy 
hawwe oan die mar in hoartsje 
sitten te genietsjen fan it prachtige 
blauwe wetter en de hege Noarske 
bergen op ‘e eftergrûn. At wy ea 
trouwe mochten, kaam der yn my 
op, dan hjir en Cecile wie it der 
daliks mei iens.

It jier dêrop bin ik fuort oan de 
slach gongen, ha kontakt socht 
mei de Kommun Jokkmo (de 
gem. dêr’t it Virijaure ûnder falt), 
mar dêr waard my út de doeken 
dien dat sy gjin houliken sletten, 
de Lutherske tsjerke lykwols 
wol. Doe kontakt socht mei de 
dominy fan Jokkmokk en ik krige 
fuort syn folle meiwurking, mar 
dan soene wy al bûn wêze oan 
it roaster fan syn rûngong by de 
tsjerkjes fan de simmerwenten fan 
de Samen lâns. Fan ús kant gjin 
beswier fansels!

It hat noch wol in jier duorre 
foardat alles yn kalk en semint 
wie en doe’t wy foar it lêste 
petear by de prest (dominy) 
fan Jokkmokk kamen miste 
der hieltyd noch ien dokumint, 
benammen it bewiis dat wy gjin 
belêstingskuld yn Sweden hiene! 
En dat moast 200 km fierderop 
wei komme út Kiruna. Net al 
hielendal neffens de offisjele 
rûte brocht de FAX útkomst. 
Yn it tsjerkje fan Staloluokta 
by it Virijaure binne wy troud. 
Dat tsjerkje hat it measte wei 
fan in spitkeet, om it mar wat 
ûnearbiedich te sizzen. Rûn, yn 

trochsneed sa’n 5 meter mei in 
ramt fan peallen der omhinne, 
tichtmakke mei seadden. 
Binnenyn op ‘e grûn bjirketûken 
mei dêroerhinne rendierefellen. 
Yn ‘e midden in houtfjurke om 
de miggen bûtendoar te hâlden. 
Troch in gat yn it tek fynt de 
reek syn wei. Myn suster en har 
man wiene ek fan de partij, myn 
dochters lykwols seagen it net sa 
sitten mei dy miggepleach dêr sa 
fier fan de bewenne wrâld ôf. Us 
seremoanje wie in ûnderdiel fan 
de sneinske tsjerketsjinst mei de 
pleatslike samebefolking yn har 
tradisjonele klaaiïng. Wy hiene 
wat fleskes wyn meinommen 
mar de “prest” sei dat soks yn 
harren Laestidianenmienskip 
(in ôfsplitsing fan de Noarske 
Lutherske tsjerke) net op priis 
steld wurde soe. It wie lykwols in 
barren yn styl en foar ús reden 
om der nei 17 jier nochris wer 
te kommen om alles jitris yn 
ús omgean te litten en op nij te 
belibjen.

It ferslach fan dizze reis sil yn 
ferskate delen folgje.

Geart Leystra
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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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Raerders
Verhuisbericht
Na 34 jaar met plezier te hebben gewoond en gewerkt 
in Raerd, is de tijd aangebroken om het wat rustiger 
aan te gaan doen.We hebben in Wommels een leuke, 
kleinere woning gevonden en na de woning te hebben 
verbouwd, zijn wij daar in april gaan wonen.We 
wensen Fokko, Doete en de kinderen veel geluk en 
plezier op ons oude adres.

Hierbij bedanken wij voor alle donateurschappen en 
lidmaatschappen. 

Ons nieuwe adres is Hofkamp 54, 8731 BW, 
Wommels. Tel: 0515-338219. Wij zetten het bedrijf 
voort tot en met 2020 vanaf locatie Walperterwei 47/1 
te Wommels.

Groeten van Iede en Roelie

Rectificatie
In de ‘Wa binne dat’ van juni 2019 zijn de namen 
van de nieuwe bewoners niet goed vermeld. Aan de 
Slotsdyk 8 wonen Mirella Geenen en Jitze Dam.

Sjong 2019
Tara van der Meulen (Raerd) en Nynke van der Eems 
(Easterein) hawwe de tredde priis wûn mei hun liet 
‘Gewoan’, oftewol ‘I would stay’ fan Krezip.

No moat it net Raerder
•	Der wie strjitkeatsen foar de leden, mar no ek foar 

de bern. It wie hiel gesellich yn it doarp.
•	Yn it doarp hingje wèr in protte flaggen mei in 

skoaltas der oan. Foar allegearre die slagge binne, 
LOKWINSKE.

•	De bern fan it Raerderhiem binne alwèr op 
skoalreiske west. Grif mei in protte plesier fansels.

•	Der binne alwèr minsken, die sitte te betinken 
wat se dwaan sille foar de merke. Dat bringt in 
soaddrokte mar ek wille teweech.

Heit wurde is in geunst.
Heit wêze in hiele keunst.

Ik ha safolle fan myn flaters leard.
Tink dat ik noch mar in pear meitsje.

Sukses is net de sleutel nei gelok.
Gelok is de sleutel nei sukses.

Dyn bêst dwaan is net genôch.
Do moast dwaan wat needich is.

AnnekeVeenstra
Notitie
is dit in andere kleur of ligt het aan mijn laptop?
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Zaterdagavond 15 juni vloog deze luchtballon laag over Raerd en landde in het weiland van fam.Landman, 
achter de Slotsdyk. (foto: Sonja van der Veen)

In juni waren er weer een aantal verjaardagsmijlpalen. Petra Riemersma werd 50 en Nynke de Hoop 40 jaar. 
Van harte gefeliciteerd allebei!




