
Jaargang 16, nr. 158
November 2019 Raerder doarpskrante

P
R

AE
T

 F
AN

 R
AE

R
D

Raerd: dit is ús doarp, dêr wol ik wenje!
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Woensdag 6 november 19.30 uur Film van betekenis Lokaal Reduzum

Zondag 10 november 15.00 uur Zondagopenstelling Dorpshuis

Maandag 11 november 18.00 uur Sint Maarten Hele dorp

Zondag 17 november 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Vrijdag 22 november vanaf 18.00 uur Droge worst actie VV Jirnsum Hele dorp

Zaterdag 23 november 13.30 uur Intocht Sinterklaas Plein Dorpshuis

Zondag 24 november 10.45 uur Sneinsbarren met Sieger van der Zwaag Nicolaaskerk 
Dearsum

Maandag 25 november 20.00 uur Focuslezing biologische boer Jaring 
Brunia

Dorpshuis

Dinsdag 26 november vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Vrijdag 29 november 18.30 uur 3-gangen diner Raerder Roek Dorpshuis

Zondag 8 december 15.00 uur Zondagopenstelling Dorpshuis

Vrijdag 13 december 17.00 uur Pre kerstborrel Dorpshuis

Dinsdag 24 december 22.00 uur Kerstdienst Laurentiuskerk

Rabo Club Support 
Actie
Tongersdei 17 oktober binne 
Anneke & Anneke nei  ’t Fean 
west om de cheque yn ûntfangst 
te nimmen fan de Rabobank. In 
oanklaaide gearkomste mei ta 
beslút it iepenjen fan de envelop!

... wat in ferrassing, we ha mar 
leafst in bedrag fan € 599,57 
krigen, mei dank oan alle 
stimmers, jim dus! Wat in moaie 
aksje, die’t wy der graach ynhâlde 
foar ús doarpskrante. Sa kin we 
jim eltse moanne, noch altyd 
fergees, op’e hichte hâlde fan wat 
der spielet yn ús doarp. 

De redaksje

Repetitie kerstkoor: vrijdagen van 19.30 – 21.00 uur, 
op 8, 15, 22 en 29 november, 6, 13 en 20 december (generale)

Bedankt allegearre foar it stimmen!
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 16, nummer 158
November 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 decembernummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 december (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van december wordt 
in de eerste week van december 
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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Uitbreiding 
Dokuminte-
kommisje van 
Raerd
Wie zijn wij?
In de Praet fan Raerd hebben 
jullie jarenlang artikelen kunnen 
lezen over de geschiedenis van 
de huizen in en rond de Buorren 
en van de boerderijen rondom 
Raerd. Die maken deel uit van 
een groter activiteitenpakket van 
de commissie. Zo verzamelen 
we documenten, verslagen, 
tijdschriften, foto’s en nog veel 
meer uit het verleden, en zorgen 
ervoor dat die behouden blijven 
voor ons dorp. Er ligt een schat 
aan gegevens in ons archief 
waarover we voorlichting geven 
en presentaties verzorgen. Werk 
dat we met de huidige bezetting 
van vijf personen met erg veel 
plezier hebben gedaan en nog 
steeds doen. En we hebben nog 
allerlei plannen voor de toekomst.

Wat willen wij?
We beseffen dat we steeds vaker 
tegen de grenzen van onze 
mogelijkheden aan lopen. Om 
met de tijd mee te gaan is een 
andere, modernere aanpak 
nodig. Dat betekent enerzijds 
meer kennis en ervaring met het 
werken met nieuwe technieken 
voor de digitalisering van ons 
bestand. Anderzijds vragen 
plannen en ideeën die wij willen 
uitwerken om versterking van 

onze commissie. Met de huidige 
menskracht krijgen we dit niet 
voor elkaar.

Wat vragen wij?
Wij kijken uit naar mensen die in 
ons team willen meewerken aan 
de invulling van deze extra taken. 
We denken dan aan dorpsgenoten 
die binding hebben met ons 
dorp en het liefst ook kennis en 
ervaring hebben op het gebied 
van communicatie en digitale 
technieken. Maar als je denkt dat 
je op ander vlak ook je bijdrage 
kunt verlenen, dan ben je ook 
welkom voor nader overleg. Veel 

DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL

tijd hoeft het commissiewerk 
trouwens niet te kosten: we 
vergaderen pakweg zo’n acht keer 
per jaar. Wij deden, en doen dit 
nog steeds, op bijeenkomsten in 
een ontspannen sfeer.

Lijkt het je wat?
Stuur een mailtje of bel even met 
een van de volgende leden:
Sjoke Brunia, tel.601365,
sjokebrunia@live.nl
Jantsje Veldhuis, tel.601769
Oepie Doting, tel. 601354, 
neldoting@gmail.com
Roel Houwing, tel. 602141, 
r.e.houwing@hetnet.nl
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Ytkafee de Trilker Tel: 0566 602041
Info@detrilker.nlPoppenwier

Hofkamp 54                8731 BW Wommels                Tel. 0515-338219

Hofkamp 54                8731 BW Wommels                Tel. 0515-338219

Leauwen, ljochtjes 
en leginden
It reint pipestâlen en it waait 
dat it rikket. Ferrekte sneu 
foar de jeugd, dy ’t jûn mei 
harren ljochtsjes by de doarren 
lâns soene om mei pûdfollen 
snobbersguod wer thús te 
kommen, dêr ’t guon âldelju en de 
toskedokter elk op har eigen wize 
tige wiis mei wêze sille, tink.

Krekt… wy skriuwe hjoed 
de alfste fan de alfde, Road 
Reugeltsje. My heucht noch, 
dat der mei ús bern doetiids, 
yngeande de dei fan St.Marten oer 
dy fan Sinterklaas hinne, oant en 
mei âldjiersjûn, gjin lân te besilen 
wie. Oerdwealsk en dwars yn ’e 
kop wie it spul dan trochgeans. 
Hoe ’t dat sa kaam? No grif net 
allinne om de moaie ferhalen 
oer de hillege Marten of Klaas. 
De lytsten leauwden fansels earst 
noch al mei hert en siele oan de 
golle biskop út Spanje en woene 
net heal yn it tsjokke boek, want 
dan…..

Dy ’t in slachje âlder wiene 
leauden om it krijen en liken 
dêrmei suver al op guon grutte 
minsken dy ’t bytiden noch 
hieltyd op deselde grûnen earne 
oan leauwe. Oer sa ’n Hongaarse 
ridder Maarten, de lettere biskop 
fan Tours, dy ’t op in yslik kâlde 
dei in earme man sûnder jas 
oan yn ’e snie sitten seach, doe 
fan syn hynder stapte en mei it 
swurd syn eigen jas spjalte, om 
in helte oan it earme stumper 
te jaan, dêr hoechst de jongelju 
fan tsjintwurdich net mear mei 
oan te kommen. “Wa docht soks 
no,” soene sy samar sizze kinne, 
“dy man hie grif in gatsje yn ‘e 
kop”. Soks hoecht jin eins net 
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te fernuverjen, yn in tiid dat 
“omtinken” as begryp hieltyd 
fealer wurden is. Oandacht foar 
de djipsin fan sa ’n leginde is der 
amper mear, wat lykwols gâns 
oars komt te lizzen at it oer in 
mânsk St. Maartenfjoer giet. Dan 
is der rillegau gjin hâlden mear 
oan. Lokkich, rûnom de wjerskyn 
noch fan dizze freugdefjoeren, 
dy ’t grif de bakermatte binne fan 
wer nije sterke ferhalen.

As guon dit lêze, binne de 
measten al dwaande mei wat der 
op harren ferlanglist stean sil of 
sitte by keunstljocht en kerskes 
te longerjen oant dat it kindeke 
berne is. In drokke tiid, fral foar 
de froulju, dy ’t har it fjoer út 
’e sloffen rinne om it feest fan 
’e frede op culinair mêd op in 
heger plan te bringen en yn dizze 
wiken net om it twinkeljen fan de 
“lights” noch om it rinkeljen fan 
de kassa’s hinne kinne.

En dan… is ’t wer sa fier en liede 
de klokken har eigen leginde 
fan Kryst. De tsjerkeklok fan 
Raerd is my it hillichst, it hat sa’n 
sonoar brûnzen lûd en galmet sa 
betroud oer ús gea. Op tillevyzje 
reint it yn ’e healdagen en de wike 
dêrnei noch swiete filmen en 
smulferhalen, oant dat wy op in 
moarn tige ier kjel wekker wurde 
fan de carbidsalvos, dy’t ús yn 
’t sin bringe, al gau wer ôfskie 
nimme te moatten fan in slim 
trochlein âldjier. De jeugd mealt 
net om goede foarnimmens, sy 
hawwe yn ’t foarste plak noch 
in spannende nacht (fol fjoer) 
foar de kiezzen en wat dêrnei 
komt sjogge sy dan wol wer. Te 
hoopjen, dat it waar better wêze 
sil as op dit stuit… SÛNENS alfêst 
foar elkenien!

Heidi
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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. 
 
 

 
 
     
 
                             
 
 

 



PRAET FAN RAERD Pagina 9



PRAET FAN RAERDPagina 10

Gymzaal Raerd
Tot onze spijt moesten we in 
september constateren dat we 
de deadline van 1 oktober 2019 
niet gingen halen. We hebben 
de gebruikers z.s.m. het bericht 
gestuurd dat we 14 dagen langer 
nodig hadden om alles voor 
elkaar te krijgen. En gelukkig 
konden de sporters twee weken 
langer in het Dorpshuis terecht 
of vonden het geen probleem iets 
later in het seizoen te starten. De 
1 oktober deadline bleef voor de 
klussers wel bestaan omdat nu 
vanaf die datum de medewerkers 
van Interline Sportvloeren 
ingepland stonden om de vloeren 
door het hele gebouw te leggen. 
Om de vloer niet te beschadigen 
hadden we het doel om nagenoeg 
alle werkzaamheden voortijdig 
af te ronden in het gebouw. 
Zo moesten de roosters van 
de WTW nog mooi afgewerkt 
worden in het plafond, overal 
nieuwe vensterbanken in worden 
gezet, nog wat kleine elektrische 
werkzaamheden worden 
verricht, op zolder nog een extra 
isolatierondje worden gedaan, de 
entreedeur en hal nog worden 
gesaust, buitenom nog wat 
schilderwerkzaamheden worden 
gedaan en tot slot alle spullen uit 
de gymzaal en andere ruimtes 
worden gehaald zodat er vrij baan 
was voor de vloerenleggers. 

Nadat alles ruim was gemaakt 
hebben een aantal vrijwilligers 
het hele gebouw schoongemaakt, 
alles is afgenomen en alle stof 
en puinresten van de vloer zijn 
opgezogen, de ramen zijn gelapt, 
over al het materiaal in de berging 
en het schoonmaakhok is een 
doekje gegaan, kortom alles 
spik&span en citroentjes fris! ’s 
Ochtends had de firma Baas in 
opdracht van Liander de gasmeter 
die er al even werkloos bij hing 
op een stuk leiding, verwijderd, 
dus ook hier ruim baan voor de 
nieuwe vloer. Diezelfde avond 
is na het schoonmaken de 
schilderploeg bezig geweest met 
het aanbrengen van een harde 
beschermlaag over alle grijze 
delen op de wanden. Door het 
aanbrengen van deze zogenaamde 
hufterproof laag wordt de muur 
beter beschermd tegen harde 
inslagen van voorwerpen en is de 
muur tevens eenvoudiger schoon 
te maken. 

Pfff, alles wat klaar moest zijn 
voordat de vloeren gelegd konden 
worden was voor 1 oktober klaar. 
De medewerkers van Interline 
sportvloeren waren er al rond 

de klok van half 8, zij hadden 
erop gerekend in de file te komen 
vanwege het boerenprotest maar 
dit viel reuze mee. Nu meenden 
wij al dat we een mooie vlakke 
vloer hadden maar….het kan 
altijd vlakker! In alle ruimtes 
zijn de vloeren eerst geëgaliseerd 
alvorens zij de uiteindelijke 
vloeren aanbrachten. 

Na het leggen van de vloeren 
hebben ze de plinten en lijnen 
aangebracht. De zwarte lijnen zijn 
voor zaalvoetbal, de groene voor 
badminton, de gele voor volleybal 
en de rode voor het muurkaatsen 
oftewel wallball. Het is een 
prachtig geheel geworden!

Wel was het weer wat vies 
geworden dus is wederom een 
groepje vrijwilligers aan het 
schoonmaken geweest. Op 
een zaterdagmiddag heeft een 
groepje dames alle toestellen 
en attributen die in opslag 
stonden in Raerd en Sneek een 
flinke poetsbeurt gegeven en op 
maandagavond hebben een aantal 
sterke mannen alle spullen met 
karren naar de gymzaal gebracht 
en in de berging gezet. De dagen 
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erna zijn ernog diverse dingen 
opgehangen zoals handdoek 
en zeepdispensers, wc brillen, 
prullenbakjes, gymattributen, 
nooduitgang bordjes, wc-
papierhouders, handdoekhaakjes, 
enz enz. Kortom de puntjes zijn 
nog even op de i gezet voordat de 
eerste gebruikers op maandag 14 
oktober voor het eerst in de zaal 
kwamen te sporten.

Op dit moment kunnen de 
sporters gebruik maken van de 
reeds aanwezige materialen en 
attributen en moeten ze het nog 
even stellen zonder kapstokjes 
in de kleedkamers, wel staat 
in beide kleedkamers een 
bankje dat we nog hadden. De 
kleedkamerinrichting evenals 
de uitbreiding van attributen en 
materialen in de zaal stond al 
wel op ons verlanglijstje en dat 
ging er ook zeker komen maar 
dan wel over langere termijn. 
Nu we de toezegging hebben 
dat de basisschool-kinderen met 
hun gymlessen weer in Raerd 
terugkomen, indien er voldoende 
materiaal is en dit alles inclusief 
het gebouw goedgekeurd is, is 

de wens om het inventaris aan te 
vullen in een stroomversnelling 
gekomen. We zijn dan ook al 
fanatiek bezig geweest om geld in 
te zamelen hiervoor.

Op 19 september heeft het 
Plaatselijk Belang Raerd een 
buitengewone ledenvergadering 
georganiseerd waarin zij haar 
leden vroeg of zij instemden met 
het besteden van de restgelden 
2016 2017 en 2018 uit het 
ondernemersfonds Sudwest 

Fryslân, aan diverse projecten 
in en rondom de gymzaal. De 
restgelden zouden anders per 1 
oktober 2019 voor Raerd komen 
te vervallen en ingezet worden 
voor Sudwest Fryslân brede 
projecten. De leden hebben 
ingestemd en hierdoor is er nu 
een mooi potje beschikbaar 
gekomen voor o.a. de inrichting 
van het gebouw en het terrein. 

(lees verder op volgende pagina) 
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Voorafgaand aan deze Plaatselijk 
Belang vergadering is een 
afvaardiging van de stichting 
naar de Pitch avond van het 
Iepen Mienskip funds geweest 
om de ingediende aanvraag 
voor inventaris toe te lichten. 
Tijdens de presentatie lieten we 
geen powerpoint met tekst zien 
maar een groot aantal foto’s van 
de verbouwing, dit sprak de 
adviescommissie zeker aan. Zij 
vonden ons project, het aanpassen 
van de gymzaal aan de eisen 
en wensen van deze tijd, al een 
mooi en echt mienskips project. 
En alhoewel deze aanvraag iets 
minder input van vrijwilligers 
vraagt, waren zij toch wederom 
enthousiast. Intussen is het 
projectplan voor het inrichten 
van de gymzaal en kleedkamers 
ingediend en op 21 of 22 
november kunnen we de uitslag 
verwachten. De concurrentie is 
groot maar we hopen natuurlijk 
op een mooie bijdrage. De 
bijdrage vanuit het IMF is 
maximaal 40% van de gehele 

projectkosten, de rest moeten we 
zelf uit andere bronnen halen. 

We hebben naast het geld 
dat met de zakjesactie is 
opgehaald en de bijdrage uit 
het ondernemersfonds ook nog 
een bijdrage mogen ontvangen 
vanuit de gemeente SWF loket 
onderwijs, het PW Janssen 
fonds, de oudervereniging van ’t 
Raerderhiem, de Merkecommissie 
en Autobedrijf Sypersma uit 
Easterwierrum. Daarnaast 
kunnen we zodra we de facturen 
hebben van de materialen, die 
we naar we hopen in november 
kunnen aanschaffen, indienen 
bij DUS-I. Zij dragen 20% bij 
aan het project. Dan is er nog 
de toezegging vanuit Odyssee 
voor een financiële bijdrage 
en hebben we wederom bij het 
kernenfonds van de gemeente 
Sudwest Fryslân aangeklopt.
Wanneer de IMF aanvraag wordt 
toegekend dan gaat het zeker 
lukken de inrichting voor de 
officiële opening in januari 2020 

te realiseren. 

Op het moment van het 
schrijven van deze update 
wordt er hard gewerkt aan de 
bestrating rondom het gebouw, 
dit is door het zware materieel 
en het opgraven van de riolering 
dusdanig slecht geworden dat 
de risico’s op blessures op de 
weg naar de gymzaal toe haast 
groter zijn dan een blessure 
oplopen in de gymzaal. Ook zijn 
de voorbereidingen voor het 
vrijwilligersfeest in volle gang, ten 
tijde van het verschijnen van deze 
krant hebben dit feest al achter de 
rug en kijken we naar we hopen 
terug op een zeer geslaagde en 
gezellige avond!

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



PRAET FAN RAERD Pagina 13

Brandwondenstichting

De collecte voor de Nederlandse Brandwonden Stichting heeft dit jaar € 343,63 opgebracht. 

Julia (17x), Grietje (5x), Jan (9x), Gea (10x) en Fenna (6x), geweldig dat jullie ook nu weer 

op pad gingen. Hoe vaak jullie dat met mij hebben gedaan staat tussen haakjes achter jullie 

naam. Heel veel dank daarvoor en natuurlijk ook alle gulle gevers.

Na lang zoeken heb ik Janna Boersma (Slingerbochten) bereid gevonden om de organisatie 

van de collecte in Raerd van mij over te nemen. Fantastisch Janna. Heel veel succes !

Bedankt allemaal en niet vergeten:

Eerst water, de rest komt later!!!

Jeltsje Jacobs

Schoonmaker(s) gezocht
Op korte termijn zoeken wij een schoonmaker voor het dorpshuis “De Trijesprong”. 
Het aantal uren is in overleg en de werkzaamheden zijn tegen betaling. Je mag ook 
samen met iemand anders komen schoonmaken en/of de uren verdelen. Heb je 
interesse en/of wil je meer informatie? Stuur een e-mail naar stichtingdoarpshusraerd@
gmail.com of benader één van de bestuursleden.

Bestjoer Stichting Doarpshûs

Vrijwilligers gezochtVoor de peuteropvang op maandag-, dinsdag- 
en woensdagochtend van 8.30-11.45. Voor 
informatie of opgave kunt u mailen naar 
inkypinky@ziggo.nl.

Kindcentrum Inky Pinky

Kom badminton 

spelen!

Zoek jij nog een leuke, actieve en sociale 

bezigheid? Kom dan elke woensdag van 

19:45 tot ongeveer 21:15 uur samen 

met ons badminton spelen. Wij spelen in 

de gymzaal in Raerd. Voor vragen neem 

contact op met Vivianne Miedema 

(mail: viviannevanhemel@msn.com).
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Tryntsje Schaap 

It Fintsje 16 

9012 CR Raerd 
 
 
 

Telefoon: 06-43832299 
E-mail: tryntsjeschaap@hotmail.com  

Steekje Los? 
Laat het naaien. 

Voor kledingreparaties en het opmaat maken van kleding 

No moat it net 
Raerder
• Better mei dyn holle yn de rein, 
as dyn fuotten wiet.
• De hazzen rinne moarns betiid 
rûntsjes op it sportfjild, echt wier.
• Doch wat foar in oar, dêr wurdst 
bliid fan.
• As ik âld bin sil ik oeral oer 
seure, dat wurdt laitsjen.
• Eltse twadde snein yn de moanne 
is it doarpshûs iepen mei help fan’e 
strjitten. In hiel goed plan.
• Net allinne de lytse bern mar alle 
bern fan ‘t Raerderhiem komme 
yn it Gymlokaal.

Hjerst

De blêden fleane je 
om de earen.

De rein komt mei 
bakken ùt de loft.

Soms wurdt it de hiele dei 
net droech.

De ien fynt it gesellich de oar net.
En wurdt al in bytsje waarsiik.

Ach mei in goed boek op de bank.
In kop kofje en ûnder in tekkentsje.

Is dat sa gek noch net.
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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

Hedy’s 
Pedicure Praktijk

 

Gespecialiseerd in het behandelen van 
 

diabetes
– 

en reumapatiënten
                          

 

Doarpsstrjitte 35  

9021 CK Easterwierrum 

058-2501116 
hedyspedicurepraktijk@gmail.com 

 

 

 

bel/mail of kom
 gerust even

 langs. 

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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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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Gymzaal
De nieuwe gymzaal is inmiddels alweer een tijdje in gebruik, we zijn super trots op het eindresultaat. Iedereen 
die hier een bijdrage aan heeft geleverd, op wat voor manier dan ook, ontzettend bedankt! Er kan weer met veel 
plezier gesport worden.

Volwassenengym
De OSO is nog steeds op zoek naar een nieuwe gymjuf/meester. Bent u of kent u iemand die per direct 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.

Vrijwilliger pendeldienst kidsdance
Ook zijn we nog op zoek naar iemand die iedere donderdag om 15.15 uur een enthousiast groepje peuters vanuit 
de kinderopvang InkyPinky (naast school) naar kidsdance wil brengen en hun om 16.15 uur terug wil brengen 
naar de kinderopvang. Als er meerdere aanmeldingen zijn kunnen we een schema maken, zodat je niet iedere 
week hoeft. Aanmelden kan via de OSO mail of bij een OSO bestuurslid.

Grote clubactie
Ook doet de OSO mee aan de grote clubactie. Met het kopen van deze loten steunt u de OSO enorm, het geld 
kunnen we besteden aan spullen voor in de nieuwe gymzaal, iedereen hartelijk dank voor het kopen van de 
loten!

Aanbod OSO
Het nieuwe sportseizoen is alweer volop begonnen. Mocht u een keer vrijblijvend willen kijken of zich willen 
opgeven? Dat kan nog steeds. Dit is op dit moment het aanbod van OSO:

Maandag:  Damesgym 09.00 – 10.00 uur (mits er een juf gevonden wordt)
 Kindergym 17.15 – 19.45 uur (meerdere groepen)
 Dancefit 20.00 – 21.00 uur

Donderdag: Kidsdance 15.30 – 16.15 uur
 Streetdance 16.15 – 19.45 uur (meerdere groepen)

Bestuur
Tijdens de jaarvergadering hebben we als bestuur afscheid genomen van Anjo Veenstra en wordt deze plek door 
Wike van der Goot in gevuld. 

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 OSO te Raerd: Nynke de Hoop, Jitske Klaversma, Grietsje Schaap, Teatske Punter, Wike van der Goot en 
Tamara Struiving



PRAET FAN RAERDPagina 18

NIJBOU
FERBOU  ADVYS

Hylke Riemersma
Til: 602114

Kerknieuws
Film van Betekenis
Op woensdagavond 6 november 
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 e-mail sturen 
naar laurentiuskerk@planet.nl.

Sneinsbarren
Als alles gelopen is zoals we 
verwachten, hebben we zondag 27 
oktober in Raerd de eerste editie 
van Sneinsbarren gehad onder 
de ongetwijfeld bezielende regie 
van Sieger van der Zwaag. Het 
is de bedoeling om in het najaar 
nog een sessie te houden, nu in de 
Nicolaaskerk van Dearsum. We 
hebben het dan over zondag 24 
november om 10.45 uur (inloop 
vanaf 10.15 uur). Voor de inhoud 
citeren we nog maar even Sieger 
zelf uit zijn aankondiging in de 
vorige dorpskrant:
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Een vast onderdeel zal het 
GESPREK zijn. Een uitgebreid 
moment waarop we onze 
gedachten mogen laten gaan 
over alles wat ons raakt en 
bezighoudt. Maar we luisteren 
naar elkaar omdat we van elkaar 
willen weten en leren. Onverhuld 
maar bovenal onbevangen en 
onbevooroordeeld.
Dat is soms knap lastig….

Laten we kijken en grote ogen 
maken
Laten we luisteren en geraakt 
worden
Laten we een kopje koffie drinken 
en ons verbonden voelen
Laten we genieten van samen 
dingen in gesprek te houden
Het format zijn we zelf en dat 
maken we dan ook zelf. 
Al doende en al luisterend

Van harte welkom op 24 
november in Dearsum!

Focuslezing: biologische boer 
JaringBrunia, een jonge boer 
met een missie

Maandagavond 25 november in 
het dorpshuis te Raerd, aanvang: 
20.00 uur, toegang: gratis.

Jaring Brunia heeft, na 
de overname zeven jaar 
geleden, het ouderlijk bedrijf 
volledig gereorganiseerd en 

toekomstbestendig gemaakt, juist 
door onconventionele keuzes te 
maken. Alles op de boerderij is 
gericht op ecologische processen. 
De natuur is de grootste bron 
van kennis, en de kracht van de 
natuur wordt optimaal benut. 
Daarom kalven alle koeien in het 
voorjaar, en wordt er zodra het 
kan maximaal beweid.

De koeien weiden in kruidenrijke 
graslanden; goed voor de 
koeien, maar ook goed voor de 
weidevogels. Deze kruidenrijke 
weiden worden geweid middels 
een stripgraas-systeem waarbij 
de dieren enkele uren dicht op 
elkaar weiden waarna het gras 
weer rust krijgt om volledig 
te herstellen. Volgens Jaring 
ontstaat er op deze manier een 
ideale weidevogelbiotoop in het 
voorjaar wat de kans dat jonge 
vogels overleven vergroot. Een 
van de eerste keuzes die gemaakt 
werden op het bedrijf was het 
realiseren van een plasdrasgebied 
van ongeveer 1 ha, deze plek 
ontwikkelt zich tot een plek 
waar de weidevogels graag op af 
komen.

Als biologisch melkveehouder 
doet JaringBrunia uitFlansumdus 
alles anders, hij gebruikt de 
natuur alsbron van kennis en 
inspiratie. “Als je naar de natuur 
kijkt, zie je dat alles klopt. Endat 

er verder weinig nodig is. Als ik 
de koeien enhet grasland dus weer 
terugbreng in hun natuurlijke 
ritme, dan verandert mijn rol van 
boer in een soortvan boswachter”, 
aldus JaringBrunia. 

Waarom enhoe hij precies dit 
doet, komt hij vertellen tijdens 
zijn lezing.

Krystkoar
Net als voorgaande jaren nemen 
we ook nu weer het initiatief 
voor het opstarten van een 
kerstkoor. Dus iedereen die wil, 
wordt van harte uitgenodigd 
mee te doen. We proberen niet 
al te ingewikkelde stukken uit 
te zoeken. Onder de leiding van 
Foppe Reitsma repeteren we 
zeven keer in de kerk, telkens 
op vrijdagavond van 19.30 tot 
21.00 uur. Na afloop drinken 
we nog even samen koffie en 
thee. De data zijn 8, 15, 22 en 29 
november, 6, 13 en 20 december 
(generale). De dienst wordt 
gehouden op 24 december ’s 
avonds om 10 uur. Voorganger 
is Catrien Bos-Switynk uit 
Kimswerd. Wie er belangstelling 
voor heeft om mee te zingen of 
nog iets meer wil weten, kan 
bellen met Jantsje Veenstra 
(601164). We weten dan meteen 
op hoeveel zangers/zangeressen 
we ongeveer kunnen rekenen.Beeld  Raymond Rutting / De Volkskrant
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  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 
 

  
 
 

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
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zorgvuldig 
en met aandacht

Wa binne dat
Waar tot vorig jaar nog een 
grote bosschage te zien was, 
waar nauwelijks zichtbaar 
een donkerbruine bungalow 
verscholen lag, is nu, als een 
feniks uit de as verrezen, een 
prachtig, licht geverfd huis 
zichtbaar.

Ik ben op bezoek bij Piet 
Sikkema en zijn partner Merel, 
die sinds het begin van dit jaar 
hun intrek hebben genomen 
in het huis op It Fintsje 2. Wat 
is er dit jaar door beiden hard 
gewerkt om van het huis een 
paleisje te maken! Piet vertelt 
enthousiast over het avontuur 
met het afvoeren van toch wel 
zeker 22 ton aan boomstammen 
en minstens 3 volle vrachtwagens 
met takken. Maar het resultaat is 
er dan ook naar: ik kom binnen 
in een licht, warm en gezellig 
huis, dat met veel liefde en 
aandacht is ingericht.

Piet vertelt dat hij is opgegroeid 
in Gytsjerk. Hij is de op een na 
de jongste uit een gezin met 
zeven kinderen, vier jongens 
en drie meisjes. Dat moet 
vroeger een gezellige drukte 
geweest zijn! Hij heeft van alles 
gedaan in zijn leven: de MTS 
Motorvoertuigentechniek, hij is 
ook nog groenteboer geweest, 
maar heeft uiteindelijk zijn 
stekje gevonden bij de Marine 
in Den Helder als IT-er, waar hij 
zich onder andere bezighoudt 
met het onderhoud van de 
marineschepen. Als hobby’s 
heeft hij schaatsen en volleybal. 
Hij speelt bij de recreanten in 
Grou en zegt dat ze daar nog 
graag wat nieuwe leden willen 
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verwelkomen. Of dat ook in de 
Praet fan Raerd genoemd kan 
worden?

Merel is geboren in Duitsland, als 
dochter van een beroepsmilitair. 
Toen ze tien jaar was, werd 
vader in Wier gestationeerd en 
zodoende kwam het gezin in 
Friesland terecht. Sportief is 
Merel zeker: alle dagen gaat ze 
op de fiets naar Leeuwarden, 
waar ze werkt bij een 
verzekeringsmaatschappij. 

Voor hen beiden is de woning 
in Raerd een nieuwe start: voor 
het eerst samen een huis! Ook 
hebben ze samen vier kinderen 
en zijn ze de trotse opa en oma 
van twee kleinkinderen.

Dan vertelt Merel dat ze het nog 
niet hebben gehad over de grote 
hobby die ze delen: motorrijden. 
Ze hebben al heel wat van de 
wereld gezien. Vaak gaan ze met 
een groep, de ene keer verblijven 
ze in B&B’s of hotels, de andere 
keer bespreken ze kant-en-klare 
tenten. Om maar wat landen te 
noemen: Frankrijk, Macedonië, 
Noorwegen en Zweden. Op het 
verlanglijstje staat nu Finland 
bovenaan.

Het huis is nog niet af: Piet somt 
de plannen voor de komende 
tijd op: zonnepanelen, nieuwe 
openslaande deuren, en dan 
natuurlijk de tuin. Dat is Merels 
passie: ze heeft leuke ideeën 
voor de indeling, met een 
moestuinhoek, een fruithoek 
en uiteraard een zithoek om te 
genieten van het weidse uitzicht.

Piet en Merel voelen zich thuis in 
Raerd. Ze zijn blij met de warme 
ontvangst van buurtgenoten en 

het vriendelijke karakter van 
het dorp. Op den duur hopen 
ze actiever te worden in Raerd, 
maar dan moet eerst het huis wat 
verder klaar zijn. Voorlopig is 
Piet begonnen met biljarten en 
heeft Merel aangegeven dat ze 
wel wil helpen in het Dorpshuis.

We wensen Piet en Merel een 
lange en gelukkige toekomst in 
Raerd toe!

Tjitske
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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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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 een vaste 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 april 2019.

Tusken de bôle en 
de brij troch
Se fersette bergen wurk, mar 
steane net op de foargrûn. Se 
binne ûnmisber foar de sport. 
Sûnder harren soe it keatsen noch 
in boartersspultsje op de dyk 
wêze. Ik ha it oer alle minsken, 
jong, âld en dêr tuskenyn dy’t foar 
in skoftke of soms al jierrenlang 
harren belangeleas ynsette foar it 
keatsen. Sichtber en ûnsichtber en 
somtiden tusken de bôle en de brij 
troch.

Yn in tiid en in wrâld wêryn alles 
jild kostet en wêryn faak op de 
ferkearde saken besunige wurdt... 
(!), is de ynset fan minsken dy’t 
harren belangeleas ynsette mear 
as goud wurdich. Mar we binne 
it al sa gewoan dat we it ferjitte. 
It wurdt wolris tusken noas en 
lippen troch neamd, mar de 
oandacht giet faak wer nei de 
minsken yn de skynwerpers. 

Sûnt jannewaris bin ik belutsen 
by it keatsbestjoer yn myn eigen 
doarp. Yn in bestjoersgearkomste 
kamen de frijwilligers ta 
sprake... en ik skrok der suver 
fan. Safolle?! En sommigen 

al mear as tweintich, tritich 
jier?! Jawis, in bestjoer bestiet 
út frijwilligers, dat witte we 
allegearre en dizze nammen en 
gesichten binne faaks wol bekend 
yn it doarp. Mar in bestjoer kin 
en docht it net allinnich. De 
karmasters, blokjerinners en 
tillegrafisten binne by leden- en 
federaasjepartijen faak partners, 
heiten, memmen, bruorkes, suskes 
en kollegakeatsers dy’t sûnder 
te eameljen de ferantwurdlike 
taak op harren nimme. De 
krânsemakkers en de fjildlizzers 
dogge altyd trou en stil harren 
wurk. Der binne minsken dy’t 
elk jier soarchje dat in keatsfjild 
der in seizoen lang kreas by leit, 
dat it paad nei de kantine ta fry 
fan ûnkrûd is. Dyselde kantinen 
draaie faak op frijwilligers. En 
ik ha, wêr ik ek kom, noch nea 
oars as fleurige minsken achter 
de bar sjoen. Neist lekkere kofje, 
broadsjes mei boerebûter en 
selsmakke sop is der altyd tiid foar 
in freonlik wurd of in kwinkslach. 

Wa tinkt noch oan de minsken 
dy’t ferline simmer yn in soad 
doarpen de fjilden wyt holden 
ha? Faak boeren dy’t fanwege 
de drokte mei harren bedriuw 
letterlik tusken de bôle en de 
brij troch harren ynset joegen. 
Wa binne de minsken dy’t de 
fersoarging fan materialen op 
har nimme, of de minsken dy’t 
huldigingen regelje, wêrtroch in 
oerwinning ekstra glâns kriget? 
En dan de shirtsjes, broekjes en 
trainingspakken. Ik wist net iens 
dat we yn it doarp in frijwilliger 
ha dy’t elke wike it spul wasket en 
klearleit. Ik sjoch har alle dagen 
rinnen mei har hûntsje, mar dat se 
ien fan de stille krêften achter de 
feriening is, wist ik net. De list is 
lang en ik ferjit de helte. It binne 
faaks minsken dy’t net op de 

foargrûn wolle. Se setten harren 
yn om’t se waarm fan hert binne.

De minsken yn de skynwerpers, 
dêr kinne we fansels net 
sûnder. En dêrmei bedoel ik ús 
topkeatsers, de sponsoren, de 
minsken fan it bûn en de hearen 
fan de PC. Mar absolút ûnmisber 
binne ek al dy oare minsken dy’t 
it keatsen mei drage. De grutte 
groep leden- en federaasjekeatsers 
dy’t simmerdeis jild byleit foar 
harren hobby. Sy hâlde mei harren 
ynset en gesellichheid it keatsen 
libjend en binne neist it keatsen 
faaks ek warber as frijwilliger. 
Datselde jildt foar de keatsers 
dy’t noch net of net mear by 
de toppers hearre. Ferjit net de 
heiten en memmen dy’t stêd 
en lân ôffleane om harren bern 
keatse te litten. De grutte groep 
minsken dy’t elk jier belangeleas 
soarget dat alles draait, al as net 
yn in bestjoersfunksje, al as net as 
keatsend lid...

Foar ál dizze minsken is de Keats!! 
En oan jímme draach ik de 
column op! Chapeau!

Raerd, april 2019
Janny van der Meer
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Lyts kolleezje yn‘e iglo
Doe’t ik it boerehiem opried, seach ik de beide 
bruorkes strie tôgjen nei de kealle-iglo. Dêr sil it 
‘slachtoffer’ dan ek wol lizze, tocht ik. Ik hie hoedsum 
riden en stoppe foarsichtich om’t ik de ynfúsen op it 
byridersplak stean hie yn in amer dampend wetter 
om se alfêst op lichemstemperatuer te krijen. Ik hâld 
net sa fan griemerij yn myn praktykwein; bûtendoar 
wie it oars al wiet genôch troch in oanhâldende 
storein. Bepaald net oanloklik foar de aksje der’t ik 
foar kaam, ‘k hie it kealtsje leaver yn de skuorre hân... 

Ate en syn broer kamen op my ta wylst ik myn ark 
byinoar socht. Ik smiet in slang en in skjirre by it 
ynfús yn de amer waarm wetter en in nudletsje stuts 
ik, yn it hâlderke, tusken myn kiezen. Sa doch ik dat 
meastentiids, krektlyk as in smoker.Myn toskedokter 
ried my soks ôf, mar it is wakker noflik as jo hannen 
tekoart komme. Ate drobbele foar my út nei de iglo: 
“Sjoch, it is al hast dea...” “Kinsto my helpe?” Jawis, 
en de lytse man dûkte troch it gat nei binnen ta; ik 
folge him en siigde op myn wrakke knibbels yn it 
strie njonken it sike kealtsje mei in smoarge kont fan 
skiterij. It earme bist lei útdroege en fersoere, heal yn 
koma noch súntsjes te sykheljen.

In ynfús is de iennichste remeedzje yn soksoarte 
fan gefallen. Ik knipte it hier yn de hals fuort om de 
ier sjen te kinnen en ynstruearre Ate de kop fan it 
keal stabyl te hâlden. Mei syn trijen wie it aaifol en 
suver smûk yn de wite koepel, wylst it reinwetter 
súntsjes op it dak klettere. Wy misten noch immen 
om de flesse heech te hâlden enAte syn bruorke wie 
yntusken wat oars oan’t dwaan. Lokkich kaam Heit 
krekt om ‘e hoeke: “Jimme binne al drok dwaande!” 
“Ha goeie, jawis.” Ik keppele de slang oan de 
ynfúsflesse en joech dy oan de boer, stuts de nudle 
yn de ier fan it kealtsje en ferbûn it spul oan elkoar. It 
rûn fuortendaliks as in tierelier. Soks docht my dan 
deugd!

No moasten wy geduld hawwe, al gau in tweintich 
minuten ear’t in liter floeistof yn it keal sit. Tiid 

om in pypfol te praten. “Wolsto ek boer wurde?”, 
frege ik oan Ate. No nee, leaver bistedokter. “Just! 
Kinsto in bytsje leare?” No, dat foel net ta want Ate 
is dyslektysk, sa sei er tsjin my. Lêstich,sa wit ik út 
ûnderfining mei myn eigen soannen. “Haw mar gjin 
noed”, sa besocht ik, “asto it wier wolst, moast gewoan 
ferskuorrend dyn bêst dwaan.”

Ûnderwylst stie de boer yn de rein de flesse fêst te 
hâlden njonken dy iglo. Hy sei dêr gjin hinder fan te 
ûnderfinen om’t it foar it goeie doel wie. Mar hy hie 
bûtendoar ek net yn ‘e rekken hokker praat wy hiene. 
“Hasto de fee-arts al ferteld watsto wurde wolst?” 
No, dêr hiene wy it al oer hân. Myn stive skonken 
moast ik efkes ferskikke om’t ik murk dat de knibbels 
wiet waarden. Wy leine wol yn skjin strie, mar de 
ûnderlaach wie sodzich troch de skiterij. Dit binne 
altyd och sokke lekkere, frisse putsjes... Net dus! De 
flesse rekke hieltyd fierder leech en no waard it tiid 
foar in twadden ien. Dizze earste is frâl om it tekoart 
oan focht oan te foljen, dy twadde is mear tsjin de 
fersoering. Ik joech Ate ynstruksjes om no net allinne 
it kopke goed fêst te hâlden, mar ek de nudle en de 
slang. Sels gûchele ik dy folgjende flesse oan de oare 
ein fan myn flutter. Dat stekt nau om’t d’r gjin luchtbel 
yn komme mei. Ek dizze flesse begûn mei faasje leech 
te brobbeljen en ik joech him de boer wer oer.

Doe wie d’r tiid om Ate in lyts kolleezje te jaan hoe‘t 
it kin dat in keal it iene momint sels noch út de amer 
stiet te sûpen en in oerke letter foar pampus lizze kin 
troch slimme skiterij. Hokker lytsebeesjeboel yn de 
terms húsmannet dy’t wy net mei it bleate each sjen 
kinne en dêr debet oan wêze kin. En wat jo dwaan 
kinne om soks foar te kommen. Fansels lústere Ate 
mei in protte nocht en hij knikte begryplik mei 
syn heldere kikers. Ek de eagen fan it keal begûnen 
te kniperjen. De twadde flesse rûn op syn ein en 
meastentiids komt sa‘n kealtsje troch de bikarbonaat 
dy’t dêryn sit ynienen folle mear wer by sûpe en stút.
Dat wie in goed teken! Ik keppele de slang los, joech 
it keal noch twa spuitjes medisinen troch de nudle 
yn it bloed en treau dy doe wer yn de hâlder dy’t ik 
noch hyltiten tusken myn kiezen sitten hie. Tegearre 
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stuollen wy it slachtoffer yn sithâlding yn it strie 
omheech en it keal begûn daliks wakker helderder 
om him hinne te koekeloeren. Dat like d’r op! Ik 
bespruts de neisoarch mei de boer en liet noch wat 
guod achter.

Doe’t alles wer yn de auto siet, stie de hiele 
húshâlding achter op it hiem my tankber út te 
swaaien. Myn lêste boadskip foar’t ik ynstapte: ‘En do 
wist it, Ate, goed dyn bêst dwaan op skoalle, jonge!’ 
Hij knikte oertsjûgjend.

menno@bistedokter.nl
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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  
of 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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Koken met...
Anita Huisman

Familierecept met een verhaal

In de jaren ‘60 kwamen er naar mijn idee in 
Nederland geen tot weinig buitenlandse gerechten op 
tafel. Hollandse pot, met groentes van het seizoen. 
Alhoewel, ik zie mijn moeder nog staan in de keuken 
met het  aanrecht vol weckpotten waarin snijbonen, 
sperzieboontjes en wat al niet meer ingemaakt 
werden en deze in de kelder kwamen te staan, zodat 
we in de winter toch nog heerlijk zomergroente 
konden eten. Toen later de diepvrieskist in de keuken 
kwam, werden de groentes geblancheerd en kwamen 
ze in plastic zakjes in de diepvries (de plastic ellende 
begon helaas toen al).

Onze moeder was graag in de keuken bezig en al jong 
vond ik het heerlijk om haar daar te helpen.

De “buitenlandse” gerechten bestonden uit rijst 
met kaneel, suiker en boter. Macaroni werd bereid  
met boterhamworst en/of ham, uien een blikje 
tomatenpuree en wat maggi, niet erg Italiaans dus. 
Deze macaroni maak ik overigens nog wel eens klaar 
en zeg er altijd bij “we eten vanavond macaroni  
hollandia”.

Eén recept was echt buitenlands … de bami van ome 
Wim. Oom Wim was getrouwd met de oudste zuster 
van onze moeder en was kok in Bronbeek, het tehuis 
voor oude KNIL soldaten. Oom Wim was eerder 
getrouwd geweest met een Indonesische vrouw en 
had zich zodoende de Indonesische keuken eigen 
gemaakt. Van hem kreeg onze moeder eens een 
bamirecept wat wij allemaal erg lekker vonden. Bij 
speciale gelegenheden kwam het dan ook vaak op 
tafel. Aangezien ik de jongste ben uit een groot gezin 
van 6 meisjes en 1 jongen, zaten er regelmatig veel 
zwagers bij ons aan tafel en ook die verheugden zich 
altijd weer op de bami. Eén van de zwagers opperde 
eens om er taugé door te doen maar o jee, daar wilde 
moeder niets van weten!!

De grote bamipan is na het overlijden van onze 
moeder bij één van de zussen terechtgekomen en 
ook zij maakt nu bij speciale gelegenheden nog vaak 
de bami van ome Wim.Als ik nu terugdenk aan hoe 
speciaal het eigenlijk was, moet ik toch een beetje 
lachen, maar … lekker is het nog steeds, schaaltje 
zilveruitjes en augurk, maggi, ketjap en kroepoek op 
tafel en smullen maar!!!

Ingrediënten
N.b.: deze hoeveelheden werden gebruikt in de jaren 
’60, we denken nu in grotere hoeveelheden.

2 ons varkensvlees
2 ons lever
1 speklap
4 uien
3 bouillonblokjes
Bosje selderij
Stronkje andijvie
2 preien
1 pond gesneden witte kool
1 pak mie 

werkwijze
Kool aan de kook laten komen. Dan de andijvie,prei 
en selderij bij de kool voegen en met  water, 

 Het originele recept zoals het door onze moeder werd 
opgeschreven en gemaakt.
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bouillonblokjes, zout en gemalen 
kruidnagel aan de kook brengen 
en gaar laten stoven. Dit 
afgieten en laten staan. Het vlees 
bestrooien met zout en peper, 
bakboter in de pan. Speklapje 
eerst bakken, dan varkensvlees 
erbij, later de lever erbij. Alles 
lekker bruin bakken en laten 
sudderen, water en knoflook 
toevoegen zodat er een fijne 
bruine jus ontstaat, Ui fruiten, 
sambal erbij en bij het vlees 
voegen. Laten staan zodat het 
lekker door kan trekken. Mie 
koken. In een grote pan alles in 
laagjes mengen.

De zussen aan de bami.

Blommen en oar 
praet
Wondermiddelen!?
In mijn leven heb ik al heel 
wat “wondermiddelen” langs 
zien komen, onder andere 
Dichloordifenyltrichloorethaan. 
Alleen al bij dit woord lopen de 
rillingen over je rug. Het staat 
voor de afkorting D.D.T. Dit 
insectendodende middel was in 
de jaren vijftig van de vorige eeuw 
een algemeen gebruiksmiddel. 
Kakkerlakken, vliegen, vlooien, 
luizen, zilvervisjes enz. legden 
binnen de kortste keren het loodje. 
Mijn zusje had een keer hoofdluis, 
“dit lossen we even snel op” zei mijn 
moeder, even inpoederen met wat 
D.D.T. en jawel: binnen een uur geen 
luis meer te bekennen! Ze kreeg wel 
rode vlekken in haar gezicht en het 

duurde heel lang voordat die waren 
verdwenen. Begin jaren zestig werd 
dit middel verboden, ziekmakend.

Ook een wondermiddel: asbest…. 
Half Nederland was bekleed met 
asbest. Niet in boren, niet schuren, 
niet in zagen, asbeststof ziekmakend, 
verboden in 1985.

Glyfosaat (Roundup) is een 
onkruidbestrijdings “wonder” 
middel. Veel gebruikt in de land- 
en tuinbouw, door hoveniers en 
particulieren. Roundup werkt 
alleen op de plant en verontreinigt 
de bodem niet. Nu weten we wel 
beter. Roundup zit zelfs in het 
grondwater en door het vele gebruik 
hebben we waarschijnlijk allemaal 
een beetje glysofaat in ons bloed. 
Advies van de overheid: niet meer 
gebruiken, ziekmakend, nog steeds 

verkrijgbaar!!

Dan het wondermiddel... plastic. 
In de jaren zeventig vierden 
huisvrouwen plasticfeestjes, de 
tupperware-party’s (tot mijn 
verbazing bestaan deze plasticfeestjes 
nog). Daarna kwam de plasticwereld 
echt in opgang. Handig en niet duur!! 
Maar nu blijkt dat we er nog een keer 
voor moeten  betalen. Plastic zit in 
shampoo, in tandpasta, make-up, vis, 
mosselen, theezakjes, zelfs in bier. 
De minuscule kleine plasticdeeltjes 
ademen we in, eten we en je poetst je 
tanden ermee. Is dat ziekmakend??? 
Niemand die het weet!! Eén ding 
weet ik wel: wat vandaag een 
wondermiddel is, kan morgen 
dramatisch zijn. Het wachten is op 
het volgende “wondermiddel”….

Hans Stouthart
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Reis nei Laplân
Tredde etappe fan ús reis

Tongersdei 30 maaie: Wy sitte yn Jokkmokk en binne 
fan’e moarn nei it Ajtte Museum west. Foar de Samen 
is dit ek in kultureel sintrum. Mar it wie sletten en 
doe’t wy earne oars hinne woene, die bliken dat alles 
ticht wie! Doe gong ús in ljochtsje op; it wie ommers 
himmelfeartsdei! Allinnich by de âld Apteek lieten 
se ús deryn. Twa froulju wiene in eksposysje oan it 
gearstallen fan Sameslöjd (slöjd betsjut handwurk) 
fan ienfâldich oant tige keunstsinnich. Mei niget 
hawwe wy dêr prachtige dingen sjoen, sieraden fan 
tintried, weefde bannen, Sjamaantrommels út Kola (It 
Russyske part fan Sapmi) ensafh. Sapmi is it gebied 
fan de Samen, dat yn fjouwer lannen leit, benammen 
Noarwegen, Sweden, Finlân en Ruslân. Doe werom 
nei ús hut om ús ta te rieden foar it folgjende doel: 
Kvikkjokk en Staloluokta, dêr sjogge wy nei út.

Freed 31 maaie: Alles is ynpakt, wy binne der klear 
foar! Wy ride rjochting Kvikkjokk. It is rêstich op ‘e 
route nei Kvikkjokk. Underweis komme wy troch 
in tal delsettinkjes fan it formaat Flânsum. It is in 
dearinnende dyk, mar wol 120 km lang en oan de 
ein sitte jo noch mar 60 km fan de Noarske grins ôf. 
Cecile hat wilens al wat rendieren sjoen, in eland 
en wat sniehinnen. Sels hâldt ik my mar wat by de 
dyk, want dy is net om nei hûs te skriuwen. Der falt 
wiete snie en op de thermometer lêze wy dat it mar 2 
graden + is, dus waarm is oars.

At wy it buordsje Kvikkjokk sjogge krije wy al rillegau 
de ôfslach nei it Helifjild (it lei yn ‘e bedoeling dat in 
helikopter ús yn ‘e wyldernis droppe soe). Wy sette 
de auto op it parkearplak del en rinne nei it kantoar.
In tsjustere boel en….op slot!! Men koe in nummer 
skilje, wat wy dan ek diene. In juffer sprekt wat yn 
mar hoewol’t ik weet ha fan in “in liten Svensk talar” 
giet dit my te rap.No dan earst mar nei ’t Fjellstation 
(in soarte fan jeugdherberg). At wy dêr oankomme is 
it der eangstich stil… it sil dochs net?....ja hear, want 
alle doarren sitte op slot en in briefke op ‘e doar fertelt 
ús dat sy op 17 juni wer iepen binne.

Wy ride dus mar werom nei Jokkmokk om ferhaal te 
heljen op Turisteninformation. Begjin maart hiene sy 
my tillefoanysk fersekere dat de fjellstations it hiele 
jier iepen en bemand wiene en dat de heli’s dan ek 
fleagen. Mar oankommen yn Jokkmokk die bliken 

dat de Turisteninformation en in protte oaren mei 
de healdagen frijôf hawwe. In tsjinfaller fan komsa!!! 
Wat no? Wy beslúte om de dingen mar sa te nimmen 
sa’t se binne, want dit feroarje wy no ienris net. Wy 
sjogge wol wat der op ús paad komt, soms kin soks 
hiel ferrassend wêze, wa wit. Wy boeke wer foar twa 
dagen en pakke de fytsen fan de drager.

It is moai waar wurden en wy fytse nei it doarp. 
By de âld apteek binne de froulju noch hieltyd 
drok dwaande en sy litte ús der jitris yn. Wy reitsje 
yn petear en fertelle fan ús tsjinslach en ek oer ús 
trouwerij fan doe yn Staloluokta en oer de kunde 
dy’t wy dêr doe krigen. Hoe’t wy útnoege waarden 
troch in man en syn oare helte, dat wy kofje krigen 
en yn pleats fan in koekje waard der in stik droech 
rendierefleis op ‘e tafel dellein,dêr’t fan ferwachte 
waard, dat elk d’r mei syn eigen mes in tin stikje fan 
ôfsnije soe. En it moat sein wurde, it smakke tige. 
Dêrnei noege de frou ús út om mei nei it bakhûs. 
Dêr lei op in ferheging fan stiennen in mânske platte 
stien. Se fertelde ús dat sy dy mei in protte moaite fûn 
hie en dat er fanôf dat momint by har hearde.

Earder hie hja it fjoer ûnder de stien al oanmakke, sa 
dat dy al moai hjit wurden wie. Sy hie in stikmannich 
platte bôlen klearlizzen en dy kamen ien foar ien op 
‘e stien telâne. Der waard mei in soarte fan foarke 
gatsjes yn makke. Yn in eachwink wiene se klear en 
mochten wy priuwe… De “gahke”,sa wurde dizze 
bôlen neamd, smakken mar bêst. Ien fan de dames 
fan de apteek knikte kear op kear ynstimmend wylst 
ik myn ferhaal die. Sy sei dat sy de bôle ek sa bakte, 
wol net op sa’n stien, dochs op in grilplaat. De gatsjes 
makke sy der mei in kartelrôler yn. Dat komt wakker 
op it selde del.

Doe hawwe wy noch wat aardichheidsjes foar it 
thúsfront by harren kocht en sjogge wol wat der 
fierder op ús paad komt.

Geart Leystra
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Raerders

112 voor haarproblemen
Ik had een leuk cadeautje voor mijn kleinzoontje 
gekocht, echter belandde het op zondag 6 oktober 
in de prachtige lokken van zijn zusje. Bij tientallen 
raakten ze steeds verder verstrikt in haar haren en de 
wanhoop was nabij. Op internet bleek dit speelgoed 
berucht te staan als haarvernietiger en blijken vele 
meisjes inmiddels met kort haar rond te lopen. 
HELLUP!!! Kleindochter met de “Bunchems” in het 
haar en ik met mijn handen in het haar. Wat nu??? 
Piety Veldhuis bellen? Op zondagmiddag? It kin 
net Raerder! Wel gedaan en ze was zo aardig direct 
te komen en presteerde het om met veel geduld en 
vakmanschap alle klittenballetjes uit het haar te 
verwijderen. En dankzij Piety hoefde de schaar er 
gelukkig niet in.

Piety, nogmaals bedankt namens oma, dochter en 
kleindochter.

Anita Huisman

Berne
Mijlpalen

Op 12 oktober 
vierde Gerrit van 
der Meulen zijn 
50ste verjaardag.

Op 14 oktober 
is Niels Schut 30 
jaar geworden.

Gefeliciteerd 
allebei!

Nei 15 jier, binne wij foar de tredde kear pake en 
beppe wurden!! Op 20 oktober is berne 

Ilse
prachtig lyts famke fan Jan Jelle en Lucy Veenstra-
IJsselmuiden

Wij binne sa grutsk as wat!
Jelle en Jantsje Veenstra

Op 12 september 2019 zijn Johan en Peekje Brouwer 
voor de derde keer Pake en Beppe geworden van een 
kleinzoon, genaamd Tieme Brouwer.


