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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Zaterdag 14 september 13.30-17.00 uur Expositie adellijke outfits Laurentiuskerk

Zaterdag 14 september vanaf 14.00 uur Viswedstrijd Jachthaven Raerd

Zondag 15 september 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Dinsdag 17 september vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Woensdag 25 september 19.30 uur Film van betekenis Lokaal Reduzum

Zondag 6 oktober 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Maandag 14 oktober 20.00 uur Lezing Sieger van der Zwaag Dorpshuis

Help ons de dorpskrant in stand te houden
De dorpskrant wordt iedere maand door een enthousiaste groep vrijwilligers gemaakt en verspreid onder alle 
dorpsbewoners. We vinden het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om de krant te lezen en 
kiezen daarom bewust voor een gratis verspreiding.

Gelukkig hebben we een grote groep vaste adverteerders, waardoor een groot deel van de kosten van het 
drukwerk kunnen worden gedekt. Om de begroting sluitend te maken zijn we afhankelijk van donaties.

De Rabobank heeft deze herfst een actie om lokale verenigingen te steunen. Als dorpskrant doen we hieraan 
mee. Door middel van stemmen wordt landelijk een bedrag van ruim 9 miljoen euro verdeeld onder de 
deelnemers. Leden van de Rabobank kunnen van 27 september t/m 11 oktober hun stem uitbrengen via 
internet.

Stemmen kan via www.Rabobank.nl/clubsupport. Onze deelname valt onder Rabobank Zuidoost Friesland in 
Heerenveen. Nog geen lid van de Rabobank? Dat kan gemakkelijk (en gratis) via deze site.

Iedere stem is geld waard …. Stem massaal!

Redactie Praet fan Raerd
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 16, nummer 156
September 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 oktobernummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 september (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van oktober wordt in de 
eerste week van oktober 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
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
Kerk
ds. Liesbet Geijlvoet
058-2503819
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In juli 2017 droeg ik tijdens de 
live-uitzending van PC-Kafee 
op Omrop Fryslân mijn eerste 
column voor. Drie maanden 
later verscheen deze column als 
gastcolumn in de Keats! Een 
kaatsblad dat 4x per jaar verschijnt 
en naar alle leden van de KNKB 
wordt gestuurd. Inmiddels ben ik 
eenvaste columnist in de Keats! 
Na overleg met de redactie van 
Praet fan Raerd deel ik de columns 
nu met mijn dorpsgenoten. Het is 
geschreven in mijn memmetaal. 
Hieronder de column van july 
2018.

In libben lang...
“Miskien is dit wol in takomstich 
PC-winner...”, de eagen fan myn 
buorman twinkelden. Hy wiisde 
nei myn jongste soan fan seis dy’t 
tikkertsje boarte mei de oare bern 
út de strjitte. “Je witte mar noait”, 
sei buorman. Ik seach nei myn 
jongste; hy sit fan’t jier foar it earst 
op keatsen en fynt it machtich 
moai. De lytse keatswant, it rûne 
baltsje, de goeie foet foar, it gers 
en de oare bern. Hy snapt noch 
gjin kloaten fan de spulregels, mar 
dat makket hím net út. As ik him 
tongersdeis nei de training wer 
ophelje, straalt er as de fjoertoer 
fan Skylge. Miskien in takomstich 

PC-winner, miskien ek net. Myn 
trije jonges sitte yn it foarste plak 
op keatsen om't se it leuk fine. En 
ik ha se yn de kunde brocht mei 
keatsen om't ik it moai fyn dat se 
it leare.

Yn de strjitte wêr’t wy wenje 
keatse in soad bern. Simmerdeis 
kleurje de gevels grien fan 
krânsen. Yn dyselde strjitte keatse 
ek in soad heiten. Dat diene se 
al doe’t se noch lytse jonkjes 
wiene. It binne ledekeatsers 
en op freedtejûn wurdt der 
kompetysje keatst. Keatse foar de 
gesellichheid en op ledepartijen 
ek noch foar de krâns. By de 
gesellige neisit wurdt der fansels 
hearlik ûnnoazel omeamele, mar 
der wurde ek plannen makke 
en spikers krije makliker in tik 
op ‘e kop as jo mei inoar oan de 
stamtafel sitte. Sa stiene der deis 
nei sa’n gesellige jûn ynienen acht 
mannen yn myn tún. Ik hie in hok 
kocht, mar dat moast planke foar 
planke noch opboud wurde. Der 
waard in lading sân deldondere 
en yn in pear oeren tiid stie it hok. 
In dei letter waard alles bestraat 
en kamen de punten op de i. De 
wille en de humor fan it keatsfjild 

namen se mei de tún yn. Keatsfolk 
ûnderelkoar. Sportive trochsetters 
en freonen yn alles! 

Ik tocht oan de foto fan trije 
jonges út Raerd en Poppenwier 
dy’t foarich jier nei de oerwinning 
op it NK it doarp ynrûnen. Trije 
kammeraten, stralend en mei de 
krâns om de nekke. It byld stiet 
my foar altyd op it netflues. Myn 
buorman mei de twinkeljende 
eagen is in heit fan ien fan die 
jonges. Hy fertelde my letter oer 
syn triennen doe’t de jonges it 
doarp ynrûnen. De emoasje wie 
him út de teannen weikaam. Hy 
tocht op dat stuit ek oan syn heit, 
de pake dus fan ien fan de jonges. 
Pake libbet net mear, mar hie it 
machtich fûn en wurde die deis 
noch krekt wat mear mist as oars. 
Takomstige PC-winners? Wy 
sjogge it wol. Ien ding bin ik wis 
fan. In krâns hinget trijekwart jier, 
mar de gesellichheid, de emoasjes 
en de freonskippen by it keatsen 
bliuwe jo in libben lang by.

Raerd, july 2018
Janny van der Meer
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Gymzaal Raerd
De laatste weken voor de 
zomervakantie is er door de 
bouwploeg samen met een groot 
aantal vrijwilligers ontzettend 
hard gewerkt om de grote klussen 
klaar te krijgen.

Eén van die megaklussen was het 
dak. In de avonduren werd door 
de vrijwilligers een deel van het 
dak ontdaan van de pannen en 
latten waarna de mannen van 
Bootsma de volgende dag het 
dakhout en de latten konden 
vernieuwen. ’s Avonds werd het 
vernieuwde stuk weer van pannen 
voorzien en een ander stuk dak 
leeggehaald voor de renovatie. 
Zo is met man en macht bijna 
iedere avond hard gewerkt met 
als resultaat dat in ongeveer 
twee weken tijd het hele dak van 
de gymzaal is vernieuwd. Kort 
daarna zijn de zonnepanelen 
gelegd en sinds 12 juli wekken we 
onze eigen energie op!

Niet alleen buiten, maar ook in de 
zaal zijn er grote stappen gemaakt. 
Er zit een nieuw plafond in en 
de hele zaal is door de spuiter 
wit gespoten. Helaas wilden de 
voorzetwanden niet goed dekken, 
deze zijn later nog door een aantal 
vrijwilligers overgesaust. Intussen 
is in de zaal en kleedkamers de 
lambrisering aangebracht en zijn 

alle binnendeuren geschilderd. 
Het schilderwerk zowel binnen als 
buiten is nagenoeg klaar.

Iets minder zichtbaar maar 
ook behoorlijk bewerkelijk is 
het vervangen van de gehele 
elektrische installatie in de 
gymzaal. Alle oude bedrading is 
vervangen, er zijn stopcontacten 
vervangen en verplaatst, de 
meterkast heeft een metamorfose 
gehad, de PV-installatie is 
aangesloten, de verlichting is 
overal vervangen door led-
verlichting, er is een elektrische 
boiler geplaatst voor warm 
water, enz, enz. Veel van deze 
werkzaamheden vinden plaats op 
de zolder van de gymzaal.

Momenteel wordt nog gewerkt 
aan de WTW-installatie, de 

infrarood-verwarming in de 
kleedkamers en hopen we op 
korte termijn de vloerverwarming 
aan te kunnen zetten om het 
droogproces van de vloer wat 
te versnellen. Het leggen van 
de sportvloer staat gepland in 
de derde week van september, 
uiteraard moet de vloer dan 
wel droog genoeg zijn. Om de 
WTW-installatie optimaal te 
benutten is het hele plafond 
op de zolder geïsoleerd. Dit 
samen met de isolatielaag achter 
de voorzetwanden, onder de 
vloer en het vervangen van het 
enkel glas door thermopane zal 
ervoor zorgen dat er zo weinig 
mogelijk warmte verloren gaat 
en energie wordt verbruikt. De 
gasaansluiting hangt er overigens 
al even werkloos bij, hoor!
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Verder zijn er nieuwe dakgoten 
geplaatst, wordt er gewerkt 
aan hetinvalidentoilet en de 
doucheruimte, is de riolering 
opgegraven en opnieuw 
aangesloten, zijn de voegen in 
de buitenmuur bijgewerkt en 
de gaten rondom in het gebouw 
dichtgemetseld, is het terrein 
opgeruimd, zijn de rijplaten 
weggehaald en hangen de grote 
klimrekkeninmiddels weer aan 
de muur. Ook zijn de vloerputjes 
voor de gymtoestellen ingestort 
zodat deze bekleed kunnen 
worden gelijk als de sportvloer. 
Naast de sportvloer is intussen 
ook de vloerbedekking voor de 
overige ruimtes besteld, deze zal 
tegelijk met de sportvloer worden 
gelegd.

Naast het klussen zijn we 
aan het inventariseren wat 
we nodig hebben voor de 
diverse gebruikersgroepen met 
betrekking tot de inrichting van 

de zaal en proberen we het geld 
hiervoor bij elkaar te krijgen.

Vlak voor de zomervakantie 
kregen we het bericht dat de 
basisschoolkinderen van ‘t 
Raerderhiem weer terugkomen in 
de gymzaal voor hun gymlessen! 
Dit is onder de voorwaarde dat 
de zaal en de inventaris up to date 
en goedgekeurd zijn. Naast dit 
goede nieuws kregen we tevens de 
toezegging dat ’t Raerderhiem ons 
hierbij ook nog eens financieel wil 
ondersteunen.
Naast school zijn we 
tevens in gesprek met het 
Iepen Mienskipfûns, de 
gemeente Súdwest-Fryslân, 
de oudervereniging van 
’t Raerderhiem en het 
ondernemersfonds Súdwest-
Fryslân. Met nog wat financiële 
hulp van bovenstaande instanties 
hopen we de inventaris in de 
zaal en kleedruimtes alsmede 
het opknappen van het terrein 
rondom de gymzaal te kunnen 
realiseren. We zijn vol goede 
moed!

Het project loopt tot dusver zeer 
voorspoedig en wordt enorm 
gedragen door het dorp! Dit 
hebben we al ervaren door het 
grote aantal vrijwilligers dat 
zich belangeloos vaak vele uren 
inzet, maar ook de respons op de 

zakjesactie was overweldigend. 
We hebben maar liefst € 3793,80 
mogen ontvangen! Iedereen 
ontzettend bedankt voor de gulle 
bijdrage aan dit mooie project! 
Langs deze weg willen we de 
vrijwilligers van de damesgym 
hartelijk dankzeggen voor het 
deur aan deur ophalen van de 
zakjes. Top!

De officiële opening van de sport- 
en beweegruimte van Raerd zal 
waarschijnlijk in december van 
dit jaar plaatvinden. We willen 
namelijk pas officieel openen 
wanneer ook de gehele inrichting 
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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. 
 
 

 
 
     
 
                             
 
 

 

van de zaal en kleedruimtes 
compleet is. De officieuze 
openstelling voor de gebruikers 
zal, tenzij de vloer nog niet gelegd 
kan worden, volgens planning 
op 1 oktober zijn. De gebruikers 
zijn of worden hierover 
geïnformeerd. Zij kunnen alvast 
gebruik maken van de zaal en de 
reeds beschikbare attributen en 
materialen.

Vóór de openstelling voor 
de gebruikers gunnen we de 
vrijwilligers als eerste een blik 
in de vernieuwde sport- en 
beweegruimte van Raerd. Naast 
deze sneak-preview zullen zij 
ook op gepaste wijze worden 
bedankt voor hun geweldige en 
enthousiaste inzet het afgelopen 
halfjaar.

Kortom, er is weer heel veel 
gebeurd ondanks de vakanties, 
hittegolven, merke vieren enz enz. 
De laatste loodjes komen in zicht!

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



PRAET FAN RAERD Pagina 9

Ontdek hoe op Rabobank.nl/clubsupport

Wij doen ook mee aan 
Rabo ClubSupport!
 
En jouw stem is geld waard.  
Vanaf 27 september kun je op ons stemmen.
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Skûtsje Raerder 
Roek - IFKS 2019
Zo…. wat was het weer een 
superweek, met voor ons een 
fantastisch resultaat; 2e in de 
B-klasse en dus gepromoveerd 
naar de A-klasse van de IFKS.

De week begon onstuimig met 
harde wind. Het skûtsje en alle 
volgschepen lagen al een aantal 
dagen in Stavoren om daar te 
kunnen trainen op het IJsselmeer. 
Op de donderdag voor de IFKS 
trotseerden we met windkracht 
5 de hoge golven en hadden we 
een goede training. Met een week 
vol harde wind in het verschiet, 
lag de nadruk van de training 
op het zeil zo trimmen dat we 
snelheid konden houden, maar 
te veel wind wel goed konden 
lozen. Dit leek goed uit te pakken, 
maar helaas scheurde het zeil 
toen we van koers veranderden. 
De volgende dag werd een 
noodoperatie uitgevoerd, zodat 
we snel weer wedstrijdklaar 
waren.

Met een storm op komst, werd de 
eerste wedstrijd van zaterdag op 
het IJsselmeer bij Hindeloopen 
afgelast. Net voor de storm zijn 
we verplaatst naar een eiland op 
de Fluessen, voor de wedstrijd 
van zondag. De wind werd iets 
rustiger, maar wk 5-6 op het 
IJsselmeer is nog steeds wel heel 
veel. Vandaar dat de wedstrijd 
van Stavoren verplaats werd naar 
de Fluessen. Met een rif in het 
grootzeil begonnen we vol goede 
moed aan de eerste wedstrijd. 
Helaas kwamen we slecht uit de 
start en kwamen we als 13e om de 
bovenboei. Gelukkig konden we 
iets vooruit zeilen en belandden 
we op een 9e plaats, ons slechtste 

resultaat van de week.Gelukkig 
ging het daarna alleen maar beter!

Maandag hadden we de wedstrijd 
op het Heegermeer. Met een 
windkracht 4 een mooie wind 
voor ons. Ook deze start was 
niet fantastisch, maar we hadden 
daarna wel een goede slag en 
kwamen als 6e om de bovenboei. 
Daarna begon het grote inhalen. 
De tweede ronde schoven we 
2 naar voren en de ronde erna 
weer 2, waarna we op een mooie 
2e plek achter de Sterke Jerke 
eindigden. Een prachtwedstrijd!

Dinsdag op het Slotermeer 
hadden we een superstart. 
Ondanks dat we normaal 
gesproken veel moeite hebben 
met het ondiepe Slotermeer, 
konden we met windkracht 3, 
4 de vaart er goed in houden. 
We kwamen als eerste om de 
bovenboei. Na een aantal keer 
goed moeten strijden om die 
eerste plek, lagen we na een 
uur nog steeds op kop. En toen 
kwam er een dikke bui, met een 
windschifting en heel veel wind. 
Te veel wind voor ons. We hebben 
gestreden, maar konden de 
Sterke Jerke helaas niet achter ons 

houden, die met die aanhalende 
wind van een 4e naar een 1e plek 
zeilde. Jammer voor ons, maar 
met een 2e plek op het Slotermeer 
mochten we niet ontevreden zijn. 
De vlag kon wederom in de top!

Woensdag, de dag van de 
inhaalwedstrijd op het 
Tjeukermeer. Na 2 algehele valse 
starten, waar we overigens elke 
keer een goede start hadden, 
waren we voor de derde keer 
eindelijk los. Alleen waren we 
een minuut te laat, of eigenlijk, 
de commissie was een minuut 
te vroeg. Iedereen begon al 
met zeilen, maar onze klokjes 
zeiden toch echt dat we nog 
een minuut hadden. Toen de 
wedstrijdcommissie doorkreeg 
dat ze een minuut te vroeg waren, 
werd de wedstrijd afgeblazen 
en mochten voor de vierde keer 
opnieuw starten. Gelukkig was 
ook deze start goed en zeilden we 
wederom achter de Sterke Jerke 
op de 2e plaats naar de bovenboei. 
Na een paar keer van plaats 
gewisseld te zijn met de Redbad, 
konden we deze uiteindelijk van 
ons afschudden en konden we 
voor de derde keer op rij ons 2e 
plaats opeisen.
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Donderdag zeilden we opnieuw 
op het Tjeukermeer. Dit keer 
waaide het harder dan de dag 
ervoor, een goede windkracht 5. 
Net voor de start kwam er een 
dikke bui over met veel regen 
en windschiftingen. De start 
werd even uitgesteld en toen 
we uiteindelijk konden starten, 
waren we iets te ver weg gezeild, 
waardoor we nog een gaatje 
moesten vinden op de startlijn. 
Gelukkig pakte het niet slecht 
uit en kwamen als 3e om de 
bovenboei. De wind werd sterker 
en sterker. Daarom trokken we 
er tijdens de wedstrijd een rif in. 
Daar werd het niet minder van, 
maar we moesten helaas toch nog 
2 plekken afstaan. Uiteindelijk als 
5e gefinisht.

Toen op naar de Lemmer. 
Daar hadden we de laatste 
twee wedstrijden van het 
kampioenschap. Eerst de 
wedstrijd van vrijdag. Een mooie 
windkracht 4 in de baai van 
Lemmer, helemaal prima. We 
hadden weer een superstart, 
met een bakboordslag naar de 
vaargeul en toen op stuurboord 
naar de bovenboei. Riskant, maar 
we kregen gelukkig net op tijd de 
wind goed en zo konden we als 
eerste om de bovenboei, met de 
Sterke Jerke op onze hielen. Ook 
deze keer konden we de Sterke 
Jerke niet houden en nam hij de 
koppositie van ons over. Samen 
met de Sterke Jerke liepen we 
enorm uit op de rest, waardoor we 
mooi op tijd als 2e over de finish 
kwamen.

En toen kwam de laatste 
wedstrijd. Helaas was er weer veel 
wind voorspeld, windkracht 5, 6. 
Met het zeil voor harde wind, 1 
rif in het grootzeil en 1 in de fok, 
konden we de wind prima aan. 

NIJBOU
FERBOU  ADVYS

Hylke Riemersma
Til: 602114
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We hebben dan wel vaart, maar 
we hebben niks over ten opzichte 
van de rest. Na een algehele valse 
start, startten we de tweede start 
matig. Toch kwamen we als 6e 
om de bovenboei, waar we ook 
eindigden. Door een protest 
van een ander skûtsje schoven 
we nog een plaats op, waardoor 
we de 5e plaats kregen. Dit was 
voldoende voor een 2e plaats in 
het klassement. Na een superleuk 
feestje in de kom van Lemmer 
met alle podiumkandidaten, ’s 
avonds ook nog groot feest in de 
feesttent.

Volgend jaar zeilen we in de 
A-klasse, waar we voordat Sijmen 
de schipper werd, jaren in hebben 
gezeild. De skûtsjes om ons heen 
zijn wel steeds sneller geworden, 
dus het wordt voor ons nog 
wel een pittige strijd om mee 
te kunnen zeilen met de grote 
mannen. Dit houdt in dat we gaan 
sleutelen aan het schip. We mogen 
nog zo’n 1200 kg lichter volgens 
de regels. Daarnaast zijn onze 
zeilen uitgezeild, waardoor we 
minder wind kunnen verstouwen. 
Het wordt dus tijd voor een nieuw 
wedstrijdzeil. We staan onze plek 
in de A-klasse natuurlijk niet 
zomaar weer af!

Voor nu willen we iedereen 
bedanken voor alle support, 
donaties en sponsoring. Fijn dat 
er zoveel mensen meeleven met 
de Raerder Roek. Speciale dank 
ook voor Jurjen en Hans, onze 
fantastische koks, die ons elke 
keer weer van heerlijke maaltijden 
hebben voorzien.

Op naar volgend jaar. We hebben 
er nu al zin in!
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Trouwe bezorgers
Per 1 september stoppen John en Jeltsje Jacobs met het bezorgen van de dorpskrant. Vanaf het allereerste nummer hebben zij de Praet fan Raerd bij de bewoners van de Âldfeartswei, de Sylsterhoeke en de buitengebieden elke maand in de bus gedaan. Namens redactie en lezers: hartelijk bedankt voor jullie inzet!

We hebben inmiddels Jikke de Vries bereid gevonden de maandelijkse bezorging voor de 

Âldfeartswei en Sylsterhoeke voor haar rekening te nemen en Johanna Kooistra gaat de 

Snitserdyk doen. Voor het overige buitengebied (Hegedyk, Flânsum) zoeken we nog een 

bezorger. Wil jij dat doen? Mail dan even naar doarpskranteraerd@ hotmail.com.

Gevonden: trouwring

Tot onze verbazing vonden wij deze zomer een trouwring in de dakgoot van ons houthok. Door 

eksters meegenomen? Er staat een datum in, 12-07-06 en een naam die niet meer goed te lezen is. 

Van wie is deze ring???

Anne de Jong en Jan van Erp

Buorren 23
0566-602034
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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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Midsimmerfeest
Wie it net om lêbich fan te wurden? It woe yn earsten mar net simmerje fan ’t jier. Grif mar in stikmannich lju 
dy ’t sizze kinne dat se it troffen hawwe mei harren fakânsje (útsein de âlde garde en de heechfleanders fansels). 
Mar hawar, wylst ik no yn ‘e tún sit te stinnen oer myn “pinneprintsje” skynt Gleone Ype my allernoflikst op ‘e 
rêch. As wie ’t noch yn ’t langst fan ‘e dagen. Krekt!! En dat bringt my ús “midsimmernacht” wer yn ’t sin, dy ’t sa 
hiel oars ferrûn dan dat wy him bedoeld hiene. 

It begûn mei de twa lytse wynfleskes dy ’t ik op myn jierdei krigen hie. Mooglik omdat der echte minikoarkjes 
op sieten wist ik ynienen wat ik der mei oan moast. De moarns fan‘e St. Jansdei skille ik myn freondinne . Sy 
is yn Scheveningen bêrne en har langstme lûkt har altyd wer nei de see ta. Op myn útstel om de sinne dy jûns 
by Harns it nêst yndûken te sjen gong hja fuort yn. Dat sy in winsk of in koarte boadskip op in lyts papierke 
skriuwe moast fûn sy wol ik leauwe wol wat nuver, mar doe ’t ik sei dat wy dy dan by middernacht oan ‘e weagen 
tabetrouwe soene seach sy it wol sitten. It moast wol in symboalisk barren wurde, te mear omdat it ek nochris 
ljochtmoanne wie, dus oer tsjusterens soene wy gjin kleien hawwe.

In stik hinne healwei âlven teagen wy mei in piknikkuorke fol snypsnaren de Harnser pier op. Wy moasten oan 
in kliber jongfolk foarby dêr ’t wy wol oan seagen dat sy ús krewearjen net botte heech hiene, mar dat wjerhâlde 
ús der net fan om ús noflik del te jaan op de betonnen bank healwei de pier. It lytse hûntsje fan Wil setten wy 
op ’t lêst mar yn it kuorke, wylst wy ús fermakken mei de ynhâld (ek fan de wynfleskes fansels, oars koe ús 
missie gjin plak hawwe). Doe ’t it measte folk ôftaaid wie, krige de jûn suver wat plechtichs en kamen de briefkes 
foar it ljocht. Wat der op W. harres stie is my ûntsketten, mar wol is my bybleaun dat it op in hiel âld fergiele 
bloknoatbriefke fan har mem stie. Dat fûn ik noch it moaiste. En dat wat ik der hinne kloddere hie, noch wol 
yn ’t hollânsk: Wel (-) licht een neiging midzomernacht nu zo doet blozen, ver(-)kerend ’t krieken al reeds weer 
wil kozen. Dat rekke kant noch wâl fansels en hoe giet soks. Mei ús hillige wurden stiif oprôlle ûnder de sierlike 
koarkjes op nei ús kultplak op it úterste puntsje fan de pier en ek noch mar efkes by de basalten helling del om 
noch tichter by ’t wide wetter te kommen en ja… dêr lei ik! Ferd… dy snotterige algen. It waard my swart foar 
de eagen en myn luchtpomp die it ek net mear sa ’t it heard. Efter my hearde ik it lûd laitsjen,  dochs doe ’t myn 
maatsje yn ‘e gaten krige dat ik yn ûnmacht lei, skeat se op my ta… en asto it sa ha wolst krigest it sa net… dêr 
leine wy ek al tegearre.

Hja âle it út en begûn drok yn it skilderwykhaachs te oarearjen.  Dat betsjutte net folle goeds. Hoe moasten wy 
hjir wer wei komme? Op hannen en fuotten en op ’t lêst as twa earme kriichshelden dy hiele ferrekte lange pier 
wer del en it like wol dat de ienichste nuchtere lytse Saartje wie, it hûntsje dat triljend efter ús oan huppele. Yn 
Harns wie by nacht ek gjin spoedeisend help mear . Hoe’t  wy dochs noch mei eigen ferfier yn it MCL telâne 
kaam binne is my noch in riedsel, mar it slagge! En doe’t wy der nei in oere as wat wer útstrompelen, de iene mei 
in brutsen pols en de oare mei kniesde ribben, wie de sinne al wer drok dwaande syn deistich baantsje te lûken 
as wie der neat bard en sa hiene wy elts op ús eigen wize de langste dei al wer efter ús litten. (En earlik sein: Ik 
hie it ûndanks alle ellinde net graach misse wolt.)

Heidi
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 Van harte welkom in onze winkel     
               

‘iel en mear’
  

Oan it Swin 9, Reduzum

Gerookte paling
Gerookte zalm

Bak- en stoofpaling
Snoekbaars
Én… meer                                                   

Geopend op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot17.00

Ale en Marjan de Jager
Fiskerijbedriuw de Jager

0566 602039
www.praamvissenadejager.nl

Uitslagen Merke 
2019
FlipFlop Race

Onderbouw:
1. Senna Bosma
2. Kjeld Zantema

Bovenbouw: 
1. Rixt Punter
2. Lisanne Boersma

Volleybal

1. It Fintsje
2. It Blikje
3. Frijhofke
4. Smitshoeke
5. Buorren/Skoallestrjitte/Kleaster

Hegedyk/Flânsum
6. Sélânswei/Poppenwiersterdyk
7. Aldfeartswei/Sylsterhoeke
8. Slingerbochten
9. Snitserdyk/Slotsdyk

Straatspelletjes

1. It Blikje
Buorren/Skoallestrjitte/Kleaster

2. It Fintsje
Frijhofke
Slotsdyk/Snitserdyk

3. Hegedyk/Flânsum
4. Smitshoeke
5. Slingerbochten

Sélânswei/Poppenwiersterdyk
6. Aldfeartswei/Sylsterhoeke

Best bedachte straatspelletje

1. Slingerbochten
2. Smitshoeke
3. Sélânswei/Poppenwiersterdyk
4. It Fintsje
5. Hegedyk/Flânsum
6. Frijhofke
7. Slotsdyk/Snitserdyk
8. Aldfeartswei/Sylsterhoeke
9. It Blikje
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10. Buorren/Skoallestrjitte/
Kleaster

Mooist versierde straat

1. It Blikje
2. Slotsdyk/Snitserdyk
3. Aldfeartswei/Sylsterhoeke
4. Frijhofke
5. Hegedyk/Flânsum
6. Sélânswei/Poppenwiersterdyk
7. Buorren/Skoallestrjitte/Kleaster
8. Slingerbochten
9. Smitshoeke
10. It Fintsje

Kaatsen

Welpen Beginners:
1. Liv Los

Kyran Talsma
2. Marije Punter

Brent v/d Wal
3. Elske Siesling

Nick v/d Staal
Sverre Veenstra

4. Ilva Los
Tjarda Tysma

Welpen Meisjes:
1. Rixt Punter

Elzemaaike Raap
2. Anouk Stelwagen

Hannah de Vries

Welpen Jongens:
1. Jentsje Wiarda
2. Noel v/d Staal

Roan Tjalsma

Schoolmeisjes:
1. Ilse Kooistra

Sigrid Timersma
Renske Wiarda

2. Marrit de Groot
Ilja Wytsma
Brecht de Groot

Schooljongens:
1. Jens Kooistra

Tieme Siesling
2. Daan Kooistra

Jelke Veldhuis

Harde bal klasse:
1. Ynso Bart van der Meer

Sjirk Sietse de Groot
Folkert Kiestra

2. Wobbe Kooistra
Gerard van der Meer
Jan Zantema

3. Dirk Kooistra
Jacob Fokkens
Tara van der Meulen

Zachte bal klasse:
1. Cornelis Timersma

Sido van der Wal
Jitske Plantinga

2. Tryntsje Schaap
Harmen Talsma
Sjouke Kalsbeek

3. Feike van Beenen
Alida Miedema
Aeltsje Siesling

1ste verliezersronde:
Andre van der Staal
Dirk van de Bos
Johannes de Jager

DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL
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Dag en nacht bereikbaar

T 0566 60 29 22
I www.dejonguitvaartzorg.nl

Dag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaar

TTT 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22
III www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl

zorgvuldig 
en met aandacht

2de verliezersronde:
Folkert Punter
Klaas Fokke Plantinga
Femke de Vries

Jeu de Boules

1. Klaas Fransbergen
Metty Deinum

2. Wiebe Stelwagen
Johan Keuning

1ste verliezersronde:
John van Vilsteren
Tom Hospes

2de verliezersronde:
Germ Postma
Katja Romein

Kinderspelletjes

Onderbouw:
1. Isa, Indra, Brent, Marije, Iris
2. Doutzen, Thirza, Mirjam, 

Sanne, Sarai
3. Sverre, Sinne, Lotus, Finn, 

Fimme, Mats

Bovenbouw:
1. Elzemaaike, Jessy, Tjarda, 

Femke, Ruerd
2. Silvan, Marijn, Tieme, Janna, 

Jurre

Prijsschieten

1. Sélânswei/Poppenwiersterdyk
2. It Blikje
It Fintsje
3. Hegedyk/Flânsum
4. Slingerbochten
Aldfeartswei/Sylsterhoeke
5. Slotsdyk/Snitserdyk
6. Frijhofke
7. Buorren/Skoallestrjitte/Kleaster
8. Smitshoeke

Mannen:
1. John van Vilsteren
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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

Vrouwen:
1. Grietsje Schaap

Kinderen:
1. Werner Bosma
2. Eelkje Dijkstra 

Attribuut

1. Smitshoeke
Buorren/Skoallestrjitte/Kleaster
Hegedyk/Flânsum
It Blikje
Sélânswei/Poppenwiersterdyk

2. Aldfeartswei/Sylsterhoeke
Frijhofke
It Fintsje

3. Slotsdyk/Snitserdyk
4. Slingerbochten

Mooist verkleed op matinee

1. Berend Raap
2. Folkert Kiestra

Jan Kameel

1. Gerard de Jong
2. Tsjalling Faber

Ontbijtpot voor de verbouwing 
van de gymzaal

€ 527,20

Eindstand

1. It Blikje
2. Hegedyk/Flânsum
3. Sélânswei/Poppenwiersterdyk
4. Frijhofke
5. It Fintsje
6. Slotsdyk/Snitserdyk

Aldfeartswei/Sylsterhoeke
7. Smitshoeke
8. Buorren/Skoallestrjitte/Kleaster
9. Slingerbochten
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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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Reis nei Laplân
15 maaie binne Geart en Cecile 
fan wâl stutsen. Om 5 oere giet 
de wekker: der út, in stikje ite en 
dan yn’e auto. Nei dat Cecile de 
ljochten noch efkes neigiet binne 
wy al ûnderweis. De Raerder 
Toer sille wy de kommende 6 
wike misse moatte. Sûnder file 
troch Grins. Yn Dûtsklân ferlitte 
wy by Westerstede de autobaan 
en stekke skean oer nei de 
Wesertunnel. Yn de omkriten 
fan Bremerhafen slaan wy ôf 
rjochting Wischhafen om ek de 
de Elbe oer te stekken. Fia de 
E45 op nei Velje. Dêr nimme 
wy efkes de tiid om it stedsje te 
ferkennen. Gesellich! Dan fierder 
rjochting Hirtshals, dêr’t wy jûns 
7 oere oankomme. Yntsjekke 
en om 8 oere oan board. De 
BERGENFJORD is in mânske 
ferry, wol ol 12 dekken heech. 
Us hut leit njoggen heech mei 
in royale patryspoarte en in 
machtich útsjoch. Foar ús is dizze 
dei moai west en nei in stikje iten 
lizzze wy op ‘e tiid yn ‘e koai. 

16/5 
Yn’e moarntiid (al om fiif oere) 
waard der omroppen dat de 
reizigers foar Stavanger nei it 
autodek ta moasten foar de 
“ontscheping”. Wy draaiden ús 
noch mar ris om en diene de 
fuotten om acht oere by it bêd del. 
In tal dekken leger wachtte ús in 

hast oerdreaun stik moarnsbrea, 
gjin nee te keap! ( wy holden ús 
mar wat yn). Underwilens farre 
wy tusken de eilantsjes yn’ e fjord 
troch. It waar is prachtich en it 
útsjoch krekt sa. Om tolve oere 
nei it autodek en nei wat fiven en 
seizen ha wy wer fêste grûn ûnder 
de tsjillen. Cecile hat de Tom 
Tom ynregele rjochting Bergen 
en sa steane wy binnen ’t kertier 
by ús bern (Nynke en Yared) 
foar de doar. Yn it souterain fan 
harren ûnderkommen sille wy de 
kommende wike sliepe. 

17/5 
Nei it brea iten sette wy ôf nei de 
stêd. Dêr fiere se it feest dat mei 
har ûnôfhinklikens te krijen hat. 
Wy nimme de auto want rinne 
soe wol in oere duorje!) Bergen 
is grôtfol, it is dêr al folop oan ‘e 
gong, mar lokkich fine wy dochs 
in plakje foar de auto. Der wenje 
sa’n 40.000 studinten yn Bergen 
op in befolking fan 250.000 en 
dy binne al hielendal los hjoed. 
Geweldich sinneskyn waar en 
wynstil boppedat! Wy fine in 
gaadlik plakje op in hichte yn it 
sintrum en kinne de optocht sa 
moai fan trije kanten oereagje. 
Dêr komt de staasje oan mei twa 
plysjes foarop, harren motors 
mei bjirketwigen fersierd. Der 
efteroan in grut ferskaat; Soldaten, 
matroazen, de seefeartsskoalle , 
sportferienings, 
motorcrossers, dy’t wheelys 
demonstrearje, drumbands, it 
fakbûn, turngroepen, dy’t in show 
sjen litte en gean sa mar troch. 
Dêr tuskenyn ôfwiksele mei 
muzykkorpsen, want elke skoalle 
hat syn eigen korps. It hiele 
spektakel moat wol in lengte fan 
sa’n 10 km. beslaan. 

Ek rinne der in protte “russen” 
tusken. Dat binne studinten fan 

it heger ûnderwiis, dy’t dit jier 
har eksamen dogge. In kleurryk 
skouspul: Learlingen fan it kristlik 
ûnderwiis hawwe in blauwe en de 
oaren in reade oerstrûper/overall 
oan mei in pet op yn de selde 
kleur. Der moatte grif tûzenden 
dielnimmers op ‘e lappen wêze. 
It libbet hjir enoarm. Harren 
ûnôfhinklikens is noch net iens 
oardel ieuw âld. Hjirby falt (mei 
alle respekt fansels) ús keningsdei 
suver wat yn it skaad. Trije kwart 
fan de froulju en ien kwart fan 
de manlju binne klaaid yn de 
tradysjoniele dracht fan harren 
bertestreek. In grut ferskaat fan 
lokale drachten, koart sein in 
kleurich, fleurich gehiel! Sa’n 
BUNAD mei syn fijne borduursels 
en de sulveren versiersels kostet 
samar sa’n 4000,00 Euro. De 
famkes krije as regel sa’n kostuum 
foar har tsjerklike (Lutherske 
eftergrûn) of humanistyske 
Konfirmation en binne dan in jier 
as 16. De jonges binne der wat 
letter mei, at har postuer in stik 
hinne folwûksen is. Middeis giet it 
feest yn de wenwiken fleurich 
troch mei muzyk en spultsjes oant 
it skoallekorps mei it Noarske 
Folksliet “ Ja vi elsket dette 
landet…” de finale ynset. 

Wy bliuwe noch in deimannich 
by de bern yn Bergen ear’t wy wer 
fierder reizgje. 

Geart
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Vamos de 
vacaciones! 

Twintig jaar geleden had ik nooit 
kunnen bevroeden dat ik zo 
graag naar Spanje op vakantie 
zou gaan. Wars van massa en 
hitte dat ik ben. Toch kreeg ik 
de smaak te pakken. Je moet 
alleen de juiste plekken zien 
te vinden! Tien jaar geleden 
beschreef ik al eens uitgebreid 
in een ‘kerstbistedokter’ 
(Vamos al acuario) onze 
vakantiebelevenissen in 
het Spaansche aan de 
Oranjebloesemkust. Over de 
waterfauna, een behoorlijke 
uitstap van mijn dagelijkse 
bistedoktersactiviteit, in het 
algemeen en het ‘snorkelparadijs’ 
langs de bovengenoemde Spaanse 
Costa in het bijzonder. Dat was de 
afgelopen zomer weer één van de 
reisdoelen van mijn lief en mij. 

Maar eerst gingen we naar 
Madrid. Hadden we het mondaine 
en supertoeristische Barcelona 
vier jaar geleden al eens bezocht, 
nu was de hoofdstad aan de beurt! 
Madrid is niet eens een hele oude 
stad. Het zestig km zuidelijker 
gelegen Toledo is veel ouder 
en was vroeger de residentie 
van Spanje. Maar de stad heeft 
enorm sfeer en is ontegenzeglijk 
‘Spaanser’ dan de evenknie in 
Catalonië. En opvallend: het is 
een van de groenste metropolen 
ter wereld. En dat verwacht je 
niet. We merkten dat er beter 
met huisdieren wordt omgegaan 

dan we eerder wel meegemaakt 
hebben. Zo hebben we ooit 
op een verlaten parkeerterrein 
in een kartonnen doos een 
levend nest ongewenste puppy’s 
aangetroffen. Ik zal niet beweren 
dat zoiets nu niet meer voorkomt, 
maar we zagen zelfs een heus 
hondenklasje in het grote stads-
Parque del Retiro in actie. Waar 
overigens menig Madrileen zijn 
hond uitlaat of daar samen mee 
loopt te joggen. Of dat laatste wel 
verstandig is voor baas en hond 
in de warme zomermaanden 
laat ik maar in het midden. De 
‘gevaarlijke’ honden dienen 
overigens een muilkorf te dragen 
in Spanje. We zagen dat daar 
breed gehoor aan gegeven wordt 
door getatoeëerde baasjes met 
hun pittbullachtigen. Verder 
zagen we veel zwerfhonden. En 
dan bedoel ik geen loslopende 
scharminkels, doch zwervers die 
samen met hun viervoeter op 

de stoep lopen, zitten of liggen 
te bedelen. Frappant is de goede 
conditie waarin die ‘straathonden’ 
verkeren. Getuige de foto waar 
een dakloze samen met twee 
(!) honden onder een parasol 
bivakkeert, met elk een eigen 
voorraadzak brokjes! 

Na vier dagen waren we de drukte 
van de hoofdstad beu en togen 
we naar een dorpje vlakbij de 
kust om bij hele goede vrienden 
tot rust te komen. Wandelen, 
zwemmen, lezen, lekker eten en 
heel veel gezellige gesprekken 
wisselden elkaar af. Maar ook had 
ik me heel erg verheugd om bij de 
kaap van de Heilige Marten weer 
een snorkelduik te kunnen nemen 
om de prachtige Mediterrane 
onderwaterwereld te bewonderen. 
Dat liep helaas uit op een enorme 
deceptie. Zelfs tot vier jaar 
terug waande ik me daar in een 
zeeaquarium in het kwadraat met 



 

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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een grandioze variatie aan zee-
flora en fauna. Vissen in allerlei 
kleuren en formaten zwommen 
om me heen en de rotsbodem lag 
er bezaaid met wier, anemonen, 
zee-egels en dito sterren. Ik las 
onlangs dat de Middellandse Zee 
enorm aan het vervuilen is, maar 
dat ook hier de biodiversiteit 
zo rap zou verschralen? Het 
kwam bij mij binnen als een 
geweldige schok. De begroeiing is 
verdwenen en slechts een enkele 
vis schiet schichtig voor me weg. 
Om mij heen dwarrelen stukken 
plastic en troep. Ook hier dus… 
En ik ben er zelf mede debet aan. 
Hadden we niet het vliegtuig 
genomen naar Madrid? Het 
drukt je opnieuw met de neus 
op de feiten dat de wereld in rap 
tempo naar de ratsmodee gaat 
door overbevolking, vervuiling en 
klimaatverandering. 

Verander de wereld, maar 
begin bij jezelf. We hebben ons 
huis laten isoleren en er liggen 
zonnepanelen op het dak. We 
ondersteunen de dorpsmolen 
en we eten wat minder vlees. 
We scheiden ons afval en in 
de tuin staan zoveel mogelijk 
vlinderstruiken en ander bloeiend 
spul. Bovendien maai ik het 
gazon minder vaak en minder 
kort. Het gras is daardoor met 
die warme zomer groener en er 
huizen ontegenzeggelijk veel meer 
insecten in. De schapenweide 
achter ons huis is ingezaaid met 
een speciaal zaadmengsel om 
de monotonie te doorbreken. 
En onze volgende vakantie is 
gewoon weer naar Skylge. Of dat 
allemaal genoeg is? Of het wel 
op tijd is? Tja, als we gaan zitten 
somberen komt het glas nooit 
meer halfvol… 

menno@bistedokter.nl 
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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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Ontdek hoe op Rabobank.nl/clubsupport

Wij doen ook mee aan 
Rabo ClubSupport!
 
En jouw stem is geld waard.  
Vanaf 27 september kun je op ons stemmen.
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Praet mar raak
Deze keer zal Marjolein Roest 
vertellen wie ze is en wat haar zoal 
bezighoudt.

Waar en in welk jaar ben je 
geboren?
Ik ben geboren op 16-10-1989 in 
het oude ziekenhuis van Sneek. 
Daarna tot m’n 12e opgegroeid 
in Hidaard, daarna een paar keer 
verhuisd en nu in ’t mooie dorpje 
Raerd terechtgekomen.

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of vrijgezel en heb je 
ook kinderen/kleinkinderen?
 Ik ben verliefd en woon samen 
met mijn vriend Daniël.

Wat doe je overdag?
Ik ben 1e operator en rijd een 
route door Friesland en verzorg 
koffieautomaten op projecten, 
o.a. het CJIB in Leeuwarden (die 
heeft 31 automaten), Arriva en 
Heineken, om er een paar op te 
noemen.

Hoe lang woon je al in Raerd?
Ik woon sinds 23-2-2015 in 
Raerd.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken?
Ik ben niet echt betrokken bij het 
dorp, ik zit wel in onze buurtapp.

Wat is je favoriete muziek?
Mijn muzieksmaak is nogal breed, 
vind veel dingen wel leuk. Maar 
af en toe een stukje hardcore met 
een beste bas is óók wel fijn.

Waar mogen ze jouw midden in 
de nacht voor wakker maken?
Liever niet midden in de macht 
mij wakker maken …. Maar als 
dat gebeurt is dat als er iets met 

m’n moeder, familie of huisdieren 
is.

Wat is je grootste hobby?
Dat zijn meerdere dingen … 1. 
Mijn katten, 2. De planten/tuin en 
natuurlijk de BMW!

Wat vind je het lekkerste eten?
Graag maak ik pasta’s, ben ook 
niet zo van de aardappelen. 
Tagliatella met zalm en spinazie is 
wel één van de favorieten.

Welk type vervoer heb je?
Sinds ik mijn rijbewijs heb rijd 
ik BMW, alweer 10 jaar (klinkt 
wat verwend, maar zelf voor 
gespaard). Ik ben begonnen met 
een 2.18is en rijd nu een 3.20 
diesel waarmee ik al 613.246 km 
heb gereden!

Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit?
Ik kijk geen televisie. “Als” de tv 
aanstaat, is het iets van Netflix. 
Liever m’n puzzelboekje en een 
kat op schoot.

Welk boek lees je op dit 
moment?
’s Avonds lees ik nu het boek van 
Stephen King “De eerlijke vinder”.  

Overdag zit ik in de studieboeken 
van m’n opleiding dierenarts-
assistente.

Waar praat je graag over?
Waar ik over praat … van alles. 
Vooral over de planten, zaden en 
dieren.

Wat doe je het liefst in het 
weekend?
In het weekend tijd voor mezelf. 
Als het kan lekker zwemmen en 
100 baantjes trekken of wandelen.

Waar ga je het liefst heen in de 
vakantietijd?
Vakantie hoeft niet persé, zo lang 
kan ik toch niet zonder mijn 
huisdieren. Wel zou ik  nog wel 
eens het Adelaarsnest van Hitler 
op willen zoeken.

Wat is jouw beste eigenschap en 
wat is jouw slechtste?
Mijn beste eigenschap is een 
luisterend oor zijn. M’n slechtste 
is dat ik een (best wel) kort lontje 
heb als ik niet heb gegeten.

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd en wat is het minst 
mooie?
Het mooiste plekje van Raerd is 
het Raerder Bosk, minder mooi is 
dat er best wel hard word gereden 
door het dorp.

Wat mis je op dit moment in 
Raerd?
Wat ik mis …? Een zwembad!

Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je 
hem/haar vragen?
Ik stap niet in het vliegtuig of 
trein, te paard lijkt me leuker en 
dan met Orlando Bloom van Lord 
of the Rings.
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Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
Met een grote zak geld, 
afhankelijk van de inhoud, een 
leuk vrijstaand huisje in the 
middle of nowhere kopen met een 
flink stuk grond. Een huisje erbij 
laten bouwen en als m’n moeder 
en Dries er aan toe zijn kunnen 
we ze verzorgen en hoeven ze niet 
naar het bejaardenhuis.

Bedankt voor je openhartigheid 
en medewerking!

Kerknieuws
Adellijke outfits
Inmiddels hebben al een 
kleine tweehonderd personen 
de afgelopen zaterdagen 
een bezoek gebracht aan de 
Laurentiuskerk, 50% meer dan 
voorgaande jaren. De expositie 
van de ‘adellijke outfits’ blijkt 
dus een publiekstrekker te zijn. 
Na de lezing over de wereldreis 
van de gezusters van Slooten 
op 7 juli - waar we meer dan 

tachtig belangstellenden konden 
verwelkomen! - spraken we nog 
kort met de vorige eigenaars van 
de kleding, de heer en mevrouw 
Dieben-Brantsma uit Arnhem. Ze 
gaven aan eigenlijk stomverbaasd 
te zijn over wat er uit de hutkoffer 
bij hen op zolder tevoorschijn was 
gekomen. Nu alles op paspoppen 
gepresenteerd werd, was ook voor 
hen pas duidelijk wat ze werkelijk 
al die jaren in huis gehad hadden.

•	 Een paar reacties van 
bezoekers uit het gastenboek:

•	 Heel mooie expositie! Uniek.
•	 Mooie kerk en bijzondere 

collectie kleding.
•	 Moaie eksposysje en in moaie 

skiednis fan de Van Slootens.
•	 Mooie kerk. Prachtig. Ook die 

oude kleding en doopjurkjes 
zien er nog gaaf uit.

•	 De tentoonstelling is werkelijk 
een topper! Wat fijn dat dit 
door de tijden heen zo goed 
bewaard is.

•	 In moaie útstalling mei âlde 
klean.

•	 Een prachtige tentoonstelling 
en een mooie rondleiding 
door een vrijwilliger! Al 
die mooie kleding uit lang 
vervlogen tijden! Dat dit alles 
bewaard gebleven is, héél 
uitzonderlijk!

De expositie nog is nog tot 
en met zaterdagmiddag 14 
september te bekijken tijdens de 
kerkopenstelling van 13.30-17.00 
uur. 

Film van Betekenis
Op woensdagavond 25 september 
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.

Lezing Sieger van der Zwaag
Op maandagavond 14 oktober 
houdt Sieger van der Zwaag een 
lezing in het dorpshuis. Daarover 
meer in de volgende editie van de 
Praet.
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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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Raerder bosk
In de zomermaanden is de kerk 
van Raerd elke zaterdagmiddag 
open en kan, naast het mooie 
interieur van de kerk ook de 
tijdelijke expositie bezichtigd 
worden. Dat betreft allemaal 
prachtige kleding uit de 18e en 
19e eeuw uit de nalatenschap 
van waarschijnlijk de familie 
van Slooten.  Ook was er nog 
meer meer informatie over 
Jongemastate en het daarbij 
horende park.

Plotseling zag ik, keurig ingelijst, 
een klachtenbrief uit 1917, 
geschreven door een paar 
verontruste en boze inwoners 
van Rauwerd en gericht aan de 
Kerkvoogden en andere notabelen 
van Rauwerd. Het park was 
toen nog niet in bezit van het 
Fryske Gea en blijkbaar ..... was 
er toen nog niet zo'n ijverige 
vrijwilligersploeg! Dat al ruim 100 
jaar veel inwoners van Raerd zich 
betrokken voelen bij 
al het leven in het Raerder Bosk, 
dat is toch prachtig?

I.S.

-----------------------------------------

Rauwerd, 18 mei 1917 

Aan College van HH Kerkvoogden 
& Notabelen Rauwerd

Ondergetekenden nemen bij 
dezen de vrijheid het volgende in 
Uwe welwillende aandacht aan te 
bevelen. 

Toen eenige jaaren geleden door de 
familie van Slooten het bosch van 
Jongema-State aan de ingezetenen 
van Rauwerd werd geschonken 
om te dienen als wandelpark, 

werd deze schenking door allen 
hooglijk gewaardeerd, en niet 
zonder reden, niet waar? In onze 
uiteraard aan natuurschoon zoo 
arme kleistreek was het behoud 
van het bosch van Jongema-State 
van dubbele waarde. Èn schenkers 
èn ingezetenen hadden met reden 
het recht te verwachten, dat 
het onderhoud van en de zorg 
voor bosch en singels van wat 
nu ons aller wandelpark was, 
met de grootst mogelijke zorg en 
toewijzing zou geschieden. 

En wanneer wij ons nu afvragen, 
is aan die verwachting voldaan? 
Het doet ons leed, dat het 
antwoord op deze vraag beslist 
ontkennend moet zijn. Wat 
toch is het geval? Nauwelijks 
zijn de eerste voorjaarsbloemen 
ontloken, of bij massa’s worden 
zij afgerukt of met wortel en 
tak uit de aarde gescheurd, 
nauwelijks is het voorjaar in de 
vogelwereld of vogelnesten worden 
uitgehaald, eieren stukgeslagen, 
jonge vogeltjes doodgemarteld; 
in de zomer worden heesters 
en boompjes vernield, zóo, dat 
– is het geen schande voor ons 
dorp! – b.v. de aanplantingen op 
den “berg” aan den singel door 
prikkeldraad-versperringen tegen 
vijandelijke aanvallen moeten 
worden beschermd en tot overmaat 
van ramp velt in den herfst des 
houthakkers strijdbijl zonder 
eenige reden boomen waar nog 
zeker een menschengeslacht van 
zou kunnen genieten. 

Het komt ons voor, dat het een 
onafwijsbare eisch is dat aan 
deze wantoestanden zoo spoedig 
mogelijk een einde worde gemaakt; 
dat eischt onze plicht tegenover de 
schenkers, dat gelast ook de eer van 
de plaats onzer inwoning. 

Wij zijn er zeker van, dat u dit 
met ons eens zult zijn; het is 
allerminst onze bedoeling te treden 
in Uwe rechten als beheerders van 
het park, maar wij menen toch 
verplicht te zijn in groote trekken 
aan te geven, op welke wijze 
afdoende verbetering te bereiken 
zou zijn. 

Er wordt door Uw college 
aangewezen een commissie voor 
zorg en beheer van het park. 
Vereischten voor de leden der 
commissie zijn, dat zij zoo veel 
mogelijk deskundigen en in ieder 
geval liefhebbers van natuurschoon 
zijn en daar warm voor voelen. 
Nieuwe aanplantingen – wat 
zijn er met weinig kosten mooie 
groepeeringen en “kijkjes” in 
ons park te maken – geschieden 
op advies en onder toezicht van 
die commissie, des houthakkers 
strijdbijl worde begraven en zonder 
uitdrukkelijke toestemming der 
commissie niet weer gebruikt. 

Voor dagelijksch toezicht, ter 
voorkoming van vernieling, 
wordt een daartoe geschikt 
persoon aangewezen, die met 
gestrengheid dient op te treden. 
Er wordt bekend gemaakt, dat zij 
die zich op eenigerlei wijze aan 
vernieling schuldig maken uit 
’t park en van de singels zullen 
worden verwijderd en daarin niet 
weder zullen worden toegelaten 
gedurende langer of korter tijdvak. 

“Uit het park en van de singels”. 
Het komt ons noodzakelijk 
voor dat èn park èn singels – de 
verwoestingen zijn op de singels 
vooral erg – tot één geheel 
vereenigd onder het beheer van 
de Commissie komen. Door 
het sluiten van het groote hek 
kunnen dan ook de singels worden 
afgesloten. 
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Intusschen wij drukken de hoop 
uit, dat afsluiting overdag, zooals 
tot nu toe gedurende het grootste 
deel van het jaar voor het park 
helaas noodig is gebleken, in het 
vervolg weinig of niet meer nodig 
zal zijn en wij spreken ten slotte 
het vertrouwen uit, dat het park 
en omgeving in de toekomst moge 
zijn de trots van en een sieraad 
voor ons dorp, een dagelijksch 
genot voor den beminnaar van 
natuurschoon.

J. van Dam (?)
A. Alberda 
 J. de Boer 
???? 
W. (of M.?) Venema (?) 
M. Talsma 

-----------------------------------------

Simmer
It is stil yn Raerd.

Der binne mar in bytsje bern yn de buorren.
Mar der is no ek fan alles te dwaan yn Fryslân.

De PC, de Freule, it Skûtsjesilen, Concours Hippique Bûtenpost en noch 
folle mear moaie aktiviteiten.

En mei moai waar is swimme ek fijn.
Op in kaart stiet, de sinne skynt altyd yn Fryslân.

Dat is net sa fansels.
Mar dat hoecht ek net.

Hjêrst, winter en maaitiid binne ek moai.

No moat it net raerder
•	 Beppes binne eins in bytsje frjemd. Wat har eigen bern eartiids net 

mochten, meie de beppesizzers no wol.
•	 In pessimist is in optimist mei ûnderfining.
•	 Ergerje dij net, fernuverje dij.
•	 Se kinne mij wol bliid meitsje, mar net bang.
•	 Yn it lân oan de Snitserdyk en de Hegedyk rinne in hiele protte fûgels 

samar tusken de kij. In hiel moai gehiel, fijn dat it sa kin.
•	 Jan Wiebe en Marieke harren hûs sjit al moai op. Ek it hûs fan Sjouke 

en Jantine is hast al klear.
•	 As Jaring Brunia moarns op de trekker syn jongfee iten bringt, fleane 

de bistjes sa bliid al nei harren baas.

Jountiid
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