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Stralende viswedstrijd 

Zaterdag 21 september jl. was de haven het decor van de jaarlijkse viswedstrijd. Het was een 
dag met heerlijk nazomerweer, waardoor er een hoop belangstelling was. We begonnen met 
de jeugdwedstrijd, met 25 deelnemers. De winnaar had maar liefst 24 vissen aan de haak. Alle 
vissers kregen een hengel cadeau, gesponsord door V.O.F. Veldhuis. Ook bij de oudere jeugd 
en volwassenen werd fanatiek gevist, hier was wel een unicum dat twee heren de eerste prijs 
wonnen. Tijdens de wedstrijd was ook de heer Huisman de palingroker uit Raerd aanwezig. De 
prijsuitreiking van de volwassenen vond plaats in het doarpshûs, waar het nog lang gezellig bleef. 

Uitslag jeugd
1e  Kobus Nap 
2e  Nelson Wouters 
3e  Bram Tolhoek 

Oudere jeugd/volwassenen 
1e  Jelle Los en Dicky de Vries 
2e  Klaas Fransbergen
3e  Arjen Compagne
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Iepening Keatsmuorre
Op sneon 7 septimber wie it feest op it fleurich 
fersierde terrein fan Jongemakrite. It wie de offisjele 
iepening fan de Keatsmuorre. It sintsje skynde en it 
oantal besikers, sawol jong as âld, wie oerweldigjend!

Nei it wolkomstwurd fan Wobbe Kooistra, knipte 
ús doarpsgenoate en sportleafhawwer Jannewietske 
de Vries it lint troch en lutsen de bestjoersleden 
it kuilplastic fan de muorre ôf. Topkeatsers en 
wallballers Tjisse Steenstra en Kees van der Schoot 
traktearren alle minsken op in demonstraasje, 
wylst Bauke Nicolai fan de Wurkgroep Wallball de 
spulregels oan ús útlei.

Dêrnei mocht de jeugd it fjild op. Under profesjonele 
begelieding fan Tjisse en Kees krigen se in clinic. Wat 
in entûsjasme fan alle bern en wat diene Tjisse en 
Kees dat geweldich. De folwoeksenen sochten inoar 
op yn de kantine en op it terras. Under it genot fan in 
hapke en in drankje wie it in gesellige neisit. 
Sport 2000 Van der Feer út Boalsert wie der mei in 
tafel fol wallballspullen.

De fotografen Henk Bootsma en Froukje Smith 
hawwe alles moai op de plaat fêstlein. Mear foto’s 
binne te besjen op de facebookpagina fan Wêz-Wis 
en komme ynkoarten ek op de website.

Bestjoer KV Wêz-Wis Raerd / de Lege Geaën 
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Zondag 8 oktober 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Zaterdag 12 oktober 15.00 uur Kinderbingo Dorpshuis

Zondag 13 oktober 15.00 uur Zondagopenstelling Doarpshûs Dorpshuis

Maandag 14 oktober 20.00 uur Lezing Sieger van der Zwaag Dorpshuis

Dinsdag 15 oktober 20.00 uur Jaarvergadering O.S.O. Raerd Dorpshuis

Zondag 20 oktober 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Dinsdag 22 oktober vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Zaterdag 26 oktober Vrijwilligersavond gymzaal Info volgt

Zondag 27 oktober 10.30 uur Sneinsbarren Laurentiuskerk

Zondag 3 november 9.30 uur Kerkdienst, Allerzielen Laurentiuskerk

Zondag 3 november 15.00 uur Griet Wiersma Dorpshuis

Woensdag 6 november 19.30 uur Film van betekenis Lokaal Reduzum

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

Vrijdag 13 december 17.00 uur Pre kerstborrel Dorpshuis

Dicky en Jelle

Van 27 september t/m 11 oktober is de stemperiode van de Rabo Clubsupport Actie. 
Breng uw stem uit om de dorpskrant te ondersteunen!

www.Rabobank.nl/clubsupport

Wij zijn ingeschreven via Rabobank Zuidoost Friesland Heerenveen, actief in gemeente Leeuwarden,
thema Leefbaarheid, Ver. voor Plaatselijk Belang Raerd, bestedingsdoel Dorpskrant Praet fan Raerd.

Winnaars viswedstrijd volwassenen

Klaas Arjen
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 16, nummer 157
Oktober 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 novembernummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 soktober (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van november wordt 
in de eerste week van november 
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

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.

De Rabobank-leden hebben 
inmiddels een brief gekregen met 
daarin de stemcode en uitleg over 
de stemprocedure. Klanten die 
nog geen lid zijn kunnen, als zij 
voor 10 oktober lid worden, nog 
meedoen.  Dit kan via de website. 
Aan het lidmaatschap zijn geen 
kosten verbonden.

Iedere stem is geld waard …. 
Stem massaal!

Redactie Praet fan Raerd
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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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Ytkafee de Trilker Tel: 0566 602041
Info@detrilker.nlPoppenwier

Hofkamp 54                8732 BW Wommels                Tel. 0515-338219

Hofkamp 54                8732 BW Wommels                Tel. 0515-338219
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Zondagopenstelling 
doarpshûs door de straten
Op 1 april jl. is er met de straatvertegenwoordigers 
gesproken over het vaker openen van het
doarpshûs. Hier is positief op gereageerd en het 
doel is om het komende jaar, met uitzondering 
van de maanden juli en augustus, iedere tweede 
zondagmiddag van de maand het dorpshuis voor 
iedereen open te stellen. 

Vooreerst gaan we het een jaar uitproberen. Daarna 
volgt een evaluatie. 

Wat is de bedoeling?
•	Iedere tweede zondag van de maand is er een straat 

verantwoordelijk voor de openstelling van het 
doarpshûs.

•	Straat regelt mensen voor de bardienst. Let op! Dit 
mag natuurlijk ook samen met mensen van een 
andere straat zijn.

•	Indien gewenst kan er een activiteit zijn, dit is altijd 
in overleg met bestuur.

•	Opening om 15.00 uur.
•	Laatste ronde om 20.15 uur.
•	Sluit om uiterlijk 20.30 uur.
•	Indien geen bardienst geregeld kan worden dan 

blijft het doarpshûs dicht. 

We hopen dat dit een succes wordt!
Bestuur Doapshûs Raerd

Voorlopig schema met tevens de contactpersonen

Straat Datum Contactpersoon
Frijhofke Zondag 13 oktober 2019 Tamara en Petra

Sélânswei/Poppenwiersterdyk Zondag 10 november 2019 Boukje

Slingerbochten Zondag 8 december 2019 Sjoerd

Buorren/Skoallestrjitte Zondag 12 januari 2020 Peter

Hegedyk/Flânsum Zondag 9 februari 2020 Wieke

It Fintsje Zondag 8 maart 2020 Anneke en Baukje

‘t Blikje Zondag 12 april 2020 Frans en Herman

Snitserdyk/Slotsdyk Zondag 10 mei 2020 Sonja

Âldfeartswei/Sylsterhoeke Zondag 14 juni 2020 Aafke en Marian

Smitshoeke Zondag 13 september 2020 Wietse en Jildert
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Ambachtsbakker Sybesma 

*    Mantgumer Preamke, een heerlijk lekkernij maar ook 
 een leuke tip als kado.
*    Kadomand gemaakt terwijl u wacht, in de zomer kunt 
	 u	koffie	of	thee	krijgen	op	ons	terrasje.
*    Suiker of krentenbrood in elk cijfer welke u maar wilt.
*    Reklame’s staan in de Skille vermeld.
*    Ontbijtservice.
*    s`Maandag kunt u gebak afhalen op bestel in onze 
 winkel te Boksum.
*    Ook kunt u s`ochtends vroeg altijd in Boksum terecht
 om uw gebak af te halen of mee te nemen naar uw 
 werk bijvoorbeeld.  

www.ambachtsbakker.nl / email: bakkerijsybesma@hetnet.nl
Mantgum tel.: 058-2502070 / Boksum tel.: 058-2541323 / 06-38770942

Openingstijden Mantgum:

Dinsdag t/m donderdag:
 8.30 - 18.00 uur
Vrijdag: 
 8.00 - 18.00 uur
Zaterdag:
 8.00 - 16.00 uur

 

Met hart voor dieren, in het hart van Fryslân 
 

Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar 
 

Oedsmawei 13  9001 ZJ GROU  tel. 0566 - 60 14 64  E-mail: info@dierenartsgrou.nl 
 

Websites:  www.dierenartsgrou.nl  en  www.bistedokter.nl 
 
Telefonisch spreekuur:  maandag t/m zaterdag 8.00 - 9.30 u. 
 
Spreekuur gezelschapsdieren uitsluitend op afspraak! 
 
Balie geopend:  Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u. 
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Activiteiten-
commissie 2019

De Merke zit er weer op en 
dat betekent dat wij als AC 
weer van start gaan! 

Voor de zomer hebben we 
afscheid genomen van twee 
gewaardeerde AC leden: Ids 
Veldhuis & Tjeerd Veenstra! 
Twee actieve AC leden 
die vanaf het ontstaan van 
de AC zich altijd hebben 
ingezet om vele activiteiten 
tot een succes te maken. 
Heren ook via deze weg 
enorm bedankt!

Gelukkig hebben we ook 
een nieuw lid mogen 
verwelkomen, namelijk 
Heman! Met Heman erbij 
bestaat de commissie nu 
uit: Wietse van der Vliet, 
Peter Lammers, Louise 
Duhoux en Douwina 
Bosch. Kortom een gezellige 
club commissieleden die 
komende maanden weer 
diverse activiteiten gaan 
organiseren.

Hierbij kun je denken aan 
de jaarlijkse Kinderbingo 
op zaterdag 12 oktober. Een 
altijd gezellige en geslaagde 
middag, waar vele kinderen 
met een leuke prijs naar 
huis gaan. Voor meer 
informatie zie de poster in 
de dorpskrant.

Ook aan de wat oudere 
generatie is gedacht, op 

zondag 3 november vanaf 
ongeveer 15:00 uur komt 
Griet Wiersma naar het 
dorpshuis! Dit belooft 
een gezellige meezing 
middag/avond te worden! 
Uiteraard is de jeugd ook 
van harte welkom. Meer 
informatie volgt, dus houdt 
de dorpskrant, Facebook-
pagina en de posters in de 
omgeving in de gaten!

En na het grote succes van 
vorig jaar, organiseren we 

ook dit jaar weer een Pre-
kerstborrel op vrijdag 13 
december! Vele leuke ideeën 
hiervoor zijn al ter tafel 
gekomen dus we hopen ook 
dit jaar weer op een grote 
opkomst.

Al deze activiteiten wil je 
toch niet missen? Zet de 
datums dan ook snel in je 
agenda, dan zien we je in het 
dorpshuis! Tot dan!

Activiteitencommissie
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Jaarvergadering
Hierbij nodigen we iedereen uit om naar de jaarvergadering van OSO te komen op dinsdag 15 oktober om 20.00 
uur in het dorpshuis.

Volwassenengym
De OSO is nog steeds op zoek naar een nieuwe gym juf/meester. Wilt 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
Elke donderdag gaat er een enthousiast groepje peuters en kleuters naar kidsdance. Ook gaan er vanuit de 
kinderopvang Inky Pinky (naast school) een paar kinderen naar kidsdance. Voor deze lieve kinderen zoeken 
we één of meerdere vrijwilligers die hun op donderdag om 15.30 uur willen brengen van de kinderopvang naar 
dansen en hun om 16.00 uur weer willen ophalen van dansen en terug willen 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. 

Rabobank clubsupport
OSO doet mee met de Rabobank clubsupport. Vanaf 27 september 2019 kunt u op OSO stemmen via www.
rabobank/clubsupport.nl. Met deze stemmen krijgt de OSO geld dat zal worden besteed aan nieuwe toestellen 
en attributen die bij een mooie nieuwe gymzaal horen! U stemt toch ook? 

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)

Voor al uw vragen kunt u mailen naar: oso@hotmail.nl (let op: .NL). Volg OSO Raerd ook op Facebook via 
www.facebook.com/osoraerd. Like onze pagina en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. 
 
Bestuur OSO te Raerd
Anjo de Hoop, Nynke de Hoop, Jitske Klaversma, Grietsje Schaap, Teatske Punter en Tamara Struiving
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Activiteitencommissie dorpshuis “de Trijesprong” 
organiseert op: 

 

Zaterdag 12 oktober 2019 

 
Voor de jeugd t/m 16 jaar! 

 
Er worden 6 ronden gespeeld die weer verdeeld zijn 
in 3 prijzen per ronde. (Eerst 1 lijn vol, 2 lijnen vol, 

daarna voor de volle kaart) +  “ Superronde “ 
De inleg bedraagt €5 per bingokaart  

die de gehele middag geldig is. 
 

Aanvang 15.00 uur.   
Wie als eerste een lijn vol heeft wint een prijs, daarna spelen we voor 2 lijnen wie als 
eerste de 2 lijnen vol heeft mag een prijs uitzoeken, daarna spelen we verder voor de 

volle kaart en mag de winnaar ook een prijs uitzoeken enz. zodat alle prijzen voor die 
ronde eruit gaan. Bij een dubbele bingo wordt er gedobbeld en degene die het hoogst 

gooit mag een prijs uitzoeken en de andere(n) krijgt een troostprijs.  
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KWF
De opbrengst van de collecte voor de Kanker Bestrijding (KWF) bedraagt dit jaar €597,80 en dat is een geweldig mooi resultaat voor de dorpen Raerd en Poppenwier. De Inwoners en natuurlijk alle collectanten worden hierbij heel hartelijk bedankt namens het KWF voor hun bijdrage en inzet. Wil je volgend jaar ook collecteren? Meld je dan bij mij aan, want een paar collectanten stoppen er mee!Ineke Schulting602154/0615830102

Fibrose Actie

De Fibrose Actie is erop gericht om kinderen die aan fibrose lijden een langer leven te 

geven. Daar is veel hulp bij nodig. Dhr. Hans v.d. Meulen uit Sneek zet zich al 38 jaar in 

voor deze goede actie. Ook oud-Raerder dhr. Bennie Berkepas, Leppedyk 36, appartement 

21A in Akkrum, zet zich al meer dan 25 jaar in voor deze mooie actie, d.m.v. het sparen van 

postzegels en D.E. punten. Van de D.E. punten zijn in de loop der jaren 72 koffiezetapparaten 

gehaald, die vervolgens verkocht zijn en waarvan de opbrengst uiteraard geheel ten goede 

kwam aan de Fibrose Actie. De totale opbrengst is in die 38 jaar opgelopen tot een bedrag van 

€ 252.000! Maar we gaan door met sparen! Mocht u iets hebben, dan kunt u contact opnemen 

met: Dhr. Berkepas 0566-602237 of Dhr. H. v.d. Meulen 0515-415251. Hieronder de enorme 

opbrengst van het afgelopen jaar. Voor een ieder die meegeholpen heeft: Heel hartelijk dank!

 
Tot 01-09-2018 

Afgelopen jaar Totaal op 31-08-2019

Postzegels 
129.214 

72.340 
201.554

D.E. punten 
70.122 

32.458 
102.580

Tige by tige!
Wat in reaksjes op ús opropke foar it besoargjen 
fan’e doarpskrante yn it bûtengebied, super! We 
ha de earste die’t reageard hat freege om it op 
te pakken en dat is Sylvia de Boer. Sy sil fanôf 
oktober de Praet fan Raerd troch de brievebus 
smyte op’e Hegedyk en Flansûm.

Lâns dizze wei ek noch foar de oaren die’t 
reageard ha in dankwurd foar jim entûsiasme, 
tige by tige!

Redaksje Praet fan Raerd

Nierstichting
De opbrengst van de collecte voor de 
Nierstichting bedraagt dit jaar € 338,08.Hartelijk dank voor alle donaties!
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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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Griet Wiersma 
komt naar “De 
Trijesprong” in 
Raerd
Op zondag 3 november komt de 
bekende Friese volkszangeres 
en comédienne Griet Wiersma 
naar het dorpshuis “De 
Trijesprong” in Raerd.

Griet heeft haar bekendheid 
gekregen door de theatershows 
met Teake van der Meer. Maar 
ook van het “Frysk Sjongers 
Gala” dat zij al 6 jaar samen met 
Piter Wilkens organiseert. Toen 
Teake in 2015 aangaf te stoppen 
i.v.m. zijn leeftijd, is Griet in 
2016 gestart met de succesvolle 
theatershow “FLJIMSK” waar zij 
wordt bijgestaan door niemand 
minder dan goochelaar Minze 
Dijksma en troubadour Piter 
Wilkens.

Met haar eigen geschreven 
liedjes, waaronder Frysk 
Hynder, Frijheid en Pake/
Beppe ferskes enz., steelt zij de 
harten van het Friese publiek. 
Ook zingt Griet bij al haar 
optredens de oude vertrouwde 
Friese meezingers. Klassieke 
countryliedjes worden ook 
graag door Griet ten gehore 
gebracht. Heerlijke luisterliedjes 
en altijd een hoog meezing- en 
dansgehalte.

Naast het zingen van de 
prachtige liederen, beschikt 
Griet ook over acteertalent. 
Zij speelt komische typetjes, 
zo uit het leven gegrepen, die 
toevallig even langs komen. 

Griet wordt dan ook niet 
voor niets in de volksmond 
de Friese Tineke Schouten of 
vrouwelijke André van Duin 
genoemd. Wereldbekend in ons 
Friesland... en heerlijk gewoon 
onder de mensen! 

Griet treedt met groot succes 
op door heel Friesland, maar 
ook ver daarbuiten… en op 
zondagmiddag 3 november 

2019 in dorpshuis “De 
Trijesprong” in Raerd.

Kom er gezellig bij, dan maken 
we er samen een fijne middag 
van! Vanaf 14.30 uur gaat de 
zaal open en we beginnen 
om 15.00 uur. U bent van 
harte welkom, dus koop uw 
entreekaartje à € 10,- bij:
Louise Duhoux : 06 10742756 
of via: Acdoarpshus@hotmail.nl



PRAET FAN RAERDPagina 16

NIJBOU
FERBOU  ADVYS

Hylke Riemersma
Til: 602114

Sieger L. van der Zwaag



PRAET FAN RAERD Pagina 17

Sneinsbarren
Een poging tot uitleg zonder alle verrassingen meteen prijs te geven.....

Laten we beginnen bij de naam Sneinsbarren. Vrij vertaald 
betekent het - het zondagsgebeuren- en dat zegt ongeveer net 
zoveel als niks. Dan maar naar de vraag: Wat gaat er gebeuren? 
Hopelijk iets wat u niet had willen missen, dus reserveer alvast 
de vierde zondagochtend van de maand oktober 2019, november 
2019, februari 2020 en maart 2020 in uw agenda.

Op deze ochtenden van ongeveer 10.45 tot 12.15 uur gaan we 
elkaar vermaken, beproeven, onderhouden, nieuwsgierig maken, 
stimuleren, verbazen en wat al niet meer. Puttend uit gedichten, 
verhalen, beelden, kunstwerken, muziek, films, boeken en niet in 
de laatste plaats uit onszelf…

In een serieuze maar ongebonden setting willen we proberen 
elkaars gedachten te ontdekken en waarderen. Elkaar uit te 
dagen maar niet te provoceren. Naar elkaar te luisteren maar ook 
met elkaar in gesprek te komen. Doel: ontdekken wat de ander 
ervan vindt en er ons voordeel mee te doen. Met alle respect en 
waardering die daarbij hoort of sterker voorwaardelijk is.

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. Onverhult maar bovenal onbevangen 
en onbevooroordeeld. Dat is soms knap lastig….

De vorm zal zich al doende wel wijzen en staat - dit ter geruststelling 
- nog niet helemaal vast. Een raamwerk waarin nog veel kan en mag. 
Zolang ik maar de leiding houd, sprak hij ootmoedig…

De plaats(en): de eerste keer 27 oktober 2019 zal plaatsgrijpen in 
de Laurentiuskerk in Raerd en de tweede keer waarschijnlijk in de 
geborchten van het kerkje van Dearsum. Daarna zien we wat een 
goede vervolgplek zou zijn. 

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.

Wie mee wil doen en denken en uitvoeren, zij/ hij is welkom. Hoop 
u in getale te zien op zondag 27 oktober aanstaande rond de klok 
van half elf. In de Laurentius van Raerd.

Leeuwarden, 31 augustus 2019
Sieger L. van der Zwaag

Allerzielen
Op zondag 3 november 
herdenken we in de dienst 
van 9.30 uur in onze 
Laurentiuskerk de (oud) 
dorpsgenoten die het 
afgelopen jaar zijn overleden. 
Hun familieleden zijn, als het 
goed is, inmiddels voor deze 
dienst uitgenodigd, maar ook 
andere belangstellenden zijn 
uiteraard van harte welkom. 

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.
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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
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zorgvuldig 
en met aandacht

Blommen en
oar Praet
Laat u niet “mis”leiden

Weet u waar ik mij de 
laatste tijd mateloos 
aan erger… de kreet 
hoog en laag opgeleid. 
Laagopgeleiden eten 
ongezonder, sporten en 
bewegen minder, roken 
en drinken meer alcohol 
dan hoogopgeleiden. 
Laagopgeleiden hebben 
meer kwalen zoals: obesitas, 
hart- en vaatziekten, stress 
en diabetes type 2. Alsof de 
hoogopgeleiden gezondheid 
hebben uitgevonden!

Ben zelf laagopgeleid en heb 
jaren voor hoogopgeleiden 
gewerkt. In de beginperiode 
als hovenier mocht ik mijn 
kunsten vertonen bij een 
(zeer) hoogopgeleide man, 
Meneer X. Ik onderhield 
niet alleen de tuin maar 
ook zijn whisky, cognac, 
sigaretten, sigaren en 
bitterballenvoorraad. 
Meneer X was een gezellige 
man maar mankeerde van 
alles, “dat komt door de 
stress Hans” zei hij altijd, 
niet door de drank.

Zo ook bij een tuinaanleg 
in Bloemendaal waarbij 
de hoogopgeleide dames 
‘s morgens om tien uur al 
witte wijn dronken. Zich 
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om twee uur verkleden 
in hun tenniskleding en 
lichtelijk aangeschoten de 
kantine van de tennisbaan 
bezochten zonder één bal 
te hebben geraakt. Om 5 
uur huiswaarts te keren 
en dan zwaaiend met de 
tennisrackets luidkeels 
roepend, “tuinmannetjes, 
jullie zetten toch ook elke 
dag de bloemetjes buiten!”.

Enkele weken geleden bij de 
supermarkt. In de rij bij de 
kassa staat een behoorlijk 
corpulente dame voor me. 
In haar winkelwagentje zie 
ik alleen maar snoepgoed. 
Chocolade, chips, 
frikadellen, patat, enz… 
Ik kon er niets gezonds in 
ontdekken.

Loop achter haar aan de 
winkel uit, er staat een 
magere bleke (dakloze?) 
man en vraagt aan haar, 
“mevrouw mag ik alstublieft 
een paar euro van u? Ik heb 
al twee dagen niet gegeten.” 
Waarop zij antwoordde: 
“Joh, mijn complimenten, 
probeer het al jaren maar 
het lukt mij niet”. Gezien 
al dat lekkers, een wagen 
vol, moet deze vrouw 
hoogopgeleid zijn, dat 
kan een laagopgeleide niet 
betalen.

Hans Stouthart

Raerderbosk: witte bovistRaerderbosk: herfsttijlloos

Raerderbosk: singel
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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 december 2018.

In bekentenis
It sit my al in skoftke dwers... 
myn oandacht leit mear 
by manljuskeatsen dan by 
frouljuskeatsen. Ik ha it ek 
mei reedriden. As der riden 
op telefyzje is, hingje ik as de 
froulju ride de wask op of helje 
ik gau in pear boadskippen. Nei 
in stik of wat columns, wêryn 
manlju de oerhân hiene, fiel 
ik my wat ûngemaklik as ik 
frouljuskeatsers tref. In freon fan 
my sei lêstendeis dat der neat 
moaier is as in aksjefoto fan in 
frouljuskeatser. Dizze freonis 76 
jier en hat yn syn jonge jierren 
de hiele wrâld oer west. Hy 
besjocht alles mei de krityske 
eagen fan in keunstskilder, want 
dat is wat hy is. Hy is noch nea 
by it haadklassekeatsen west, 
mar folget it keatsen al jierren 
fia de krante en draacht ús 
sport in waarm hert ta. Neffens 
him sit der yn in aksjefoto fan 
in frouljuskeatser krekt alles: 
‘Eén en al innerlijkekracht, 
schoonheid en gratie. Een 
harmonieus geheeltot in de 
perfectie.’ Ik sjoch ynienen oars 
nei foto’s...

Fan’t simmer wûnen trije 
prachtige famkes út myn 
doarp ûnferwachts it NK foar 
Pupillefamkes. Sels wie ik 400 
km fierderop, mar doe’t ik op 
facebook de freugdebylden 
seach, moast ik laitsje en gûle 
tagelyk, sa moai, it rekke my 
djip. As bleu jong famke pisse ik 
hast yn de broek fan benaudens, 
dy trije of fjouwer kear dat ik 
KNKB keatst ha. We ha it oer 
mear as tritich jier lien. De 
oare famkes wiene leaf, mar 
sá selsfersekere en koene sá 
ferrekte goed keatse. Der stie ik 
as ledekeatserke en dan ek noch 
út in hoeke dat net bekend stie 
as keatshoeke. ‘Hurdegaryp, leit 
dat net ergens boppe Ljouwert? 
Wurdt dêr ek keatst dan?’ 
Doe’t myn broer op syn 18e 
syn rydbewiis helle, sei ús heit 
tsjin my: ‘Thom kin him no sels 
rêde, asto wolst gean ik no alle 
wykeinen mei dy de klaai oer te 
keatsen.’ Ik wie doe 13. ‘Hoecht 
net, heit’ sei ik ‘ik fiel my mear 
thús by it manljuskeatsen.’ 
En sa wie ik alle wykeinen op 
it keatsfjild te finen... by de 
manlju. It frouljuskeatsen, dêr 
kaam ommers dochs gjin kop. 
Boppedat wiene it allegearre 
bekstikken, dêr hie ik neat te 
sykjen. Noch wol gauris tref 
ik se... de famkes fan doe en ik 
ha ûntdutsen dat dy saneamde 
bekstikken bysûnder iepen, 
spontaan, oprjocht en altyd 
belangstellend binne. 

It is 2018... ik sjoch oars nei 
de wrâld. De frouljuskeatsers, 
dat binne de sporters dy’t 
alle lof fertsjinje. It binne de 
trochsetters fan it keatsen. Sy 
keatse net foar it publyk of de 
grutte prizen. Sy keatse foar de 
sport, foar de wille, foar harren 
sels. Mei linige kracht en in 

soad flair bewege sy harren elk 
wykein grasjeus oer de fjilden. 
Se rinne rjochtop en sizze wêr 
it op stiet. Se spuie net de flibe 
neist harren del en jammerje 
net as de kramp yn ‘t skonk 
sjit. It binne fjoerfretters en 
as se ûnrjocht fiele, binne it 
krekt tongerwolken. Mar by 
in nije slach, brekt like hurd 
de sinne wer troch. Se ramme 
net alles nei de boppe, mar ha 
oersjoch yn it spul en tinke 
foarút. As ik hjoed-de-dei de 
frouljuskeatsers yn aksje sjoch, 
dan ha ik stikem spyt. In miste 
kâns! En wylst dizze bekentenis 
op papier ferskynt, begryp ik 
ynienen wêrom ik jierrenlang 
it frouljuskeatsen út ‘e wei gong 
bin... Takom jier sykje ik se faker 
op en yn plak fan spyt fiele, sil 
ik grutsk wêze. Grutsk op dizze 
sporters dy’t sawol ambassadeur 
binne foar de frou as foar it 
keatsen! Der giet my op it flak 
fan reedriden ek in ljochtsje 
banen... wask en boadskippen 
wachtsje tenei mar even.

Raerd, desimber 2018
Janny van der Meer
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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 

Wrafke: Sin
Myn namme is noch immer Afke, 
folút Afke fan it Fryske Wetterlân. Ik 
bin in Labrador fan it jachtsoartich 
slach. Nea haw ik in min sin;ik bin 
nammentlik wakker fleurich fan 
aard. Ik bin sljocht op trene mei 
de Frou. Kinsto my midden yn ‘e 
nachtkoes foar wekker meitsje! Dat 
wol net sizze dat myn stimming 
altitengelyk is. Oer de dei sjoen kin 
dat like goed fariearje as by minsken. 
Mar dat wol dyselde minsken faaks 
net oan.

Nim no bygelyks it iten. Jou in 
Labrador wat yn syn hûnebak en hy 
fret it daliks op. At it no te fretten 
is as net. Ikke net. Ik yt allinne at ik 
d’r ferlet fan haw. Sa net, dan lit ik 
it grif stean. Myn baaskes moasten 
dêr bot oan wenne. Sy wiene daliks 
ûngerêst at ik myn itensbak in heale 
dei net oanrekke. Hiel oars is dat as 
ik bliid bin. Dan moat ik earne wat 
yn ‘e bek hawwe. Sa haw ik in trijetal 
krûpbisten, ‘knuffels’ neame myn 
bazen dat. Myn favoryt is Gnoarreke, 
in barchje mei in ûnbidich lange 
krolsturt. At d’r oanrin komt, 
begroetsje ik dyjinge steefêst mei 
Gnoarreke yn myn waffeltsje. 
Eltsenien fernuvert him deroer dat 
it bistke, en mei nammen syn sturt, 
hiel bliuwt. Fansels! Ik haw in sêfte 
bek. In jachthûn mei it wyld ommers 
ek net ferropje!

Dochs hawwe se my te pakken 
hân. Ik liet mei it apportearjen de 
dummy’s te gau los. Smiet se Frou 
foar de fuotten. Dat mocht net fan 
Âldbaas Pyt. Om my dat ôf te learen 
wie it better dat Gnoarreke ‘op 
fekânsje gie’. Dat waard alhiel yn sêne 
set mei kofferke en al, saneamd nei 
‘Skylge’ ta. No, dat hawwe se witten! 
Ik krige dêr net in min sin fan, mar 
waard suver swiermoedich. Ik tink 
dat ik my krektlyk fielde as Frou doe’t 
ik net mear mei har mei mocht nei 
it sprêkoere ta. Noch gjin twa wike 
letter wie Gnoarreke wosken en al 
wer werom. En se wolle it wol litte 
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om him wer ôf te pakken. Koartlyn 
binne we sels wer nei Skylge west 
en dan triuw ik Gnoarreke as earste 
yn myn reistas. En no’t wy it d’r 
dochs oer hawwe, ik mei stomme 
graach mei op fekânsje gean. Wy 
troffen ek noch ris prachtich waar en 
sadwaande wiene wy de hiele dei op 
‘e sweef it eilân oer. Troch de bosken 
strúne, oer it strân dwale en yn ‘e see 
swimme mei Baas. Geweldich fyn ik 
dat! Ik mei oerol mei hinne! En as 
d’r wat bard? Ik bin net sa gau fan’t 
hynder, hear.

Sa sieten wy bygelyks by ‘Storm’ op 
it terras. Wy hiene krekt allegeare te 
drinken krigen. Ik hiel attint yn in 
hûnepanne en myn beide baaskes 
krigen beide sa’n grutte faas giel 
huppeltsjewetter mei skom foar 
harren te stean. Frou moast lyk 
as altyd efkes nei’t húske ta en hie 
my oan de tafelpoat fêstbûn, mei 
ynstruksjes oan Baas om op my te 
passen. Dat is alhiel net nedich, ik 
jou my wol del. Doe’t se wer werom 
kaam krige Baas it yn ‘e holle in kykje 
te meitsjen fan Frou en my tegearre 
op dat terras mei dy lompe fjoertoer 
op de eftergrûn. Nijsgjirrich wêr’t hy 
bedarre dikere ik him nei om ‘e stoel 
hinne en luts sadwaande justjes myn 
line oan de tafelpoat strak. 

Dat koenen dy beide faaskes op it 
taffeltsje net ferneare en dy nukten 
om. Dêr waard ik efkes sa kjel fan 
dat  ik dy hiele tafel om skuorde fan 
it terras ôf de strjitte oer. Dat joech in 
konsternaasje! Glês, reau, tafelplant 
en piper & sâltlokje, de hiele brot 
lei yn diggels oer de wrâld. Ik moat 
bylje dat Baas & Frou dêr mear lêst 
fan hiene as ik. En mar omtsiere 
dat ik net oan de tafelpoat fêstbûn 

wurde moatten hie. De beide froulju 
fan de betsjinning hiene rap de 
saak opromme en gelyk nije faaskes 
huppeltsjewetter ynskonken. Wol 
spitich dat Baas yn dy alteraasje dít 
barren net mei syn kykdoaze fêstlein 
hat, wylst er de hiele dei mei dat 
ding yn ‘e oanslach stiet… Sels bin 
iklykwols net gau fan ’t sintrum.

Frou fynt my wolris wat ûndogensk. 
Dat ik bygelyks net lústerje at sy my 
ropt. Ja, duh, at ik op ‘e sneup bin en 
hast in mûs te pakken haw, dan kin 
ik dy dochs net slûpe litte? Eins hear 
ik har dan net iens. Ik bin krektlyk as 
Baas, dy kin ek mar ien ding tagelyk!
Ik haw in stabyl moed en bin dus 
meastentiids fleurich. Mar ik kin ek 
ferskuorrend út de skroeven wêze! 
Fral at d’r besite komt. Bygelyks 
famylje of goeie kunde fan myn 

baaskes. Ik reitsje hielendal optein at 
sy in soartgenoat meinimme dêr ’t ik 
mei boartsje kin. Lekker troch de tún 
rauze en hûntheie. Hearlik! Dan wit 
ik betiden net mear fan ophâlden. 

Op soksoarte mominten lûk ik in 
sprintsje en giselje yn ‘e rûnte oan ’t 
ik suver op apegapen liz… Sa kaam 
op Skylge Puckin dei lâns. Puck is in 
jonge swarte teef fan it itselde laach 
as my.Geweldich, wat in wille hawwe 
wy hân. Mei-inoar trene, boartsje 
en oer it strân fleane. Grutter deugd 
kinne se my net dwaan. Benijd at 
ik ite wol nei sa’n dei? No, dêr haw 
ik dan wol sin oan! Net fierder 
trochbylje, hear, mar faaks krij ik d’r 
ek noch wat op ta fan Baas...

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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Kenniscafé 23 
oktober a.s. Sneek
Friesland al in 2030 
klimaatproof? Het kan!
De energietransitie speelt een 
sleutelrol in de klimaatplannen 
van het kabinet. Of we het 
willen of niet, we krijgen in ons 
dagelijkse leven binnen afzienbare 
tijd allemaal te maken met de 
overgang van fossiele brandstoffen 
naar duurzame, schone energie. 
Vervoer gaat straks steeds meer 
via elektrische auto’s, ons huis 
moet op een duurzame manier 
worden verwarmd met biogas 
of warmtepompen en het 
opwekken van eigen energie met 
zonnepanelen is nu al razend 
populair.

Op 23 oktober a.s. organiseert 
platform & community De 
uitdaging haar eerste kenniscafé 
over de vraag of en hoe 
Friesland al in 2030 volledig op 
duurzame energie kan draaien. 
Aanvang 19.45 uur, locatie 

Noorderkerkzaal van Cultureel 
kwartier Sneek. Hoofdspreker 
deze avond is Ruud Koornstra.

Wie is Ruud Koornstra?
Ruud Koornstra is de meest 
activistische ondernemer van 
ons land, op verzoek van het 
kabinet probeert hij als landelijk 
energiecommissaris een 
versnelling van de energietransitie 
te organiseren door ons als 
burgers en bedrijven over te 
laten stappen op duurzame 
energie. Als we de Nederlandse 
creativiteit, onze innovatiekracht, 
geld en ondernemerszin aan 
elkaar te koppelen in de strijd 
tegen de klimaatverandering, 
dan halen we volgens Ruud met 
gemak de doelstellingen van 
het klimaatakkoord van Parijs. 
Als Ruud in de jaren tachtig 
na drie jaar met de pabo stopt, 
begint hij met een schoolvriend 
filmpjes te maken voor een 
reclamebureau. Dat groeit in 
1987 uit tot een productiebedrijf 
van tv-programma’s (Lingo, Wie 
is de Mol?, Breekijzer) dat hij 

in 1999 weer verkoopt. Daarna 
wordt hij duurzaam ondernemer 
met bedrijven als Oxxio (het 
eerste en snelst groeiende 100% 
groene stroombedrijf) en Lemnis 
Lighting (de uitvinders van de 
hedendaagse led verlichting).

Waarom De uitdaging?
Een nieuwe duurzame 
samenleving vraagt om flexibiliteit 
en nieuwe economische modellen. 
En om samenwerking en kennis 
delen. Platform De uitdaging is 
een dynamische ontmoetingsplek 
waar programma’s worden 
georganiseerd over thema’s die 
variëren van duurzame energie 
tot de nieuwe democratie, van 
biologische landbouw tot groen 
toerisme. De vorm kan variëren 
van stadsgesprek
tot theatercollege. Maar altijd 
bijeenkomsten met inspirerende 
en boeiende gastsprekers in of 
rond Sneek.
 
Wil je meer weten?
Kijk dan op onze website www.
deuitdaging.frl of bel met 
Thea van Wijk 0515 22 8000 
of stuur een mail naar info@
vanwijkproducties.nl.
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Kindercentrum 
Inky Pinky neemt 
Peuteropvang 
Peuterpret over
In juni 2019 werden wij 
gebeld door Kids-First of wij 
belangstelling hadden om de 
peuteropvang over te nemen. 
Daar hebben wij niet lang over 
na hoeven denken en met 
enthousiasme op gereageerd. 

Werken met kinderen is onze 
passie en een peuteropvang 
hoort daar natuurlijk bij. Na 
een aantal gesprekken met 
Kids-First en de gemeente 
was de overname een feit. 
Vanaf 1 augustus 2019 is 
Kindercentrum Inky Pinky 
de eigenaar van Peuteropvang 
Peuterpret.

De peuteropvang is open op 
maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdagochtend van 8.15 tot 
11.45 uur. Peuters die ook gebruik 
maken van onze dagopvang 
nemen wij mee om 8 uur naar de 
peuteropvang en om 11.45 uur 
nemen wij ze weer mee terug naar 
de dagopvang.

De peuteropvang is een 
voorbereiding op de basisschool. 
Kinderen vanaf 2 jaar mogen 
naar de peuteropvang. Op de 
peuteropvang spelen en leren 
peuters met elkaar in een veilige 
vertrouwde omgeving. 

De activiteiten worden met zorg 
voorbereid. Daarbij maken we 
gebruik van het VVE programma 
Uk en Puk. VVE staat voor Voor- 
en Vroegschoolse educatie. We 
zijn op dit moment druk bezig om 
onze locatie VVE klaar te maken. 

Wij hopen dat dit snel wordt 
goedgekeurd door de gemeente en 
de GGD. 

Wilt u eens een kijkje komen 
nemen bij onze peuteropvang, dat 
is altijd mogelijk. Wilt u dan eerst 
even bellen, e-mailen of appen 
om een afspraak te maken? Dan 
weten wij wanneer we u kunnen 
verwachten.

Telefoonnummer: 06-49 88 80 08
E-mail adres: inkypinky@ziggo.nl

Aanmelden kan via de site 
van Kinderwoud, aanmelden 
peuteropvang Inky Pinky 
Peuterpret.

Met vriendelijke groeten 
Team kindercentrum Inky Pinky
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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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No moat it net 
Raerder
•	Noch efkes en dan ha wy yn Raerd 

in gymlokaal om grutsk op te 
wêzen.

•	 Sneon 14 septimber wie der in 
fiskwedstryd.  Wat in minsken en 
bern en sok moai waar.

•	Der wurdt oan de Aldfeartswei 
hurd wurke oan moaie hùzen. Rin 
der marris lâns, it is in aardichheid 
sa at se dêr oan’e gong binne.

•	De echt hiele moaie klean yn de 
tsjerke binne wier in pronkje.

Alles wêr wat yn it ritme nei 
de fakânsje. It moat earst wat 
wenne fansels.

De bern nei skoalle. Yn in 
oare groep. Soms nei in hiele 
oare skoalle. De Heiten en 
Memmen wêr oan it wurk.

Mar it hat ek moaie kanten.
Foar in hiele protte in echte 
útdaging.

Mar it komt allegearre wol 
goed.

Wêrom dyn holle hingje 
litte ast ek dyn skouders 

ophelje kinst.

De sin fan it libben
skriuwst sels.

In rôltrep rôllet hurd.

Ast gjin reden hast om te 
gûlen, laitsje dan.

Gjin pech ha is al
mazzel genôch.

De eerste tekenen van najaar in het 
Raerder Bosk
De zomer heeft nog niet zijn hielen gelicht of de herfst dient zich alweer 
aan. Nee, de echte mooie roodbruine herfstkleuren zijn nu, midden 
september, nog niet te zien. Het is er nog helemaal groen en toch voel 
en ruik je nu de herfst.  Het is er rustig, de eenden die net een nieuw 
verenpak hebben,  dobberen rustig rond in de met kroos bedekte 
grachten. Een enkele meerkoet en waterhoen met al grote jongen zorgt 
soms nog voor wat reuring.

Bij de ochtendwandeling slierten de herfstdraden aan de bomen en 
overal zijn spinnen druk in de weer (geweest). Een enkele vlinder waagt 
zich nog in het bosk in het zonnetje, maar zoekt nu toch liever de tuinen 
met bloemen op. 

Er liggen nu overal veel eikels en op een paar plaatsen staat de 
herfsttijloos of herfstcrocus mooi in bloei. Ook zijn er nu, alweer een 
tijdje  de witte bollen van de reuzenbovist te zien.  Ze zijn eerst mooi wit 
en voelen vlezig aan, maar na een tijdje zijn de sporen rijp en verandert 
de mooie witte bol in een bruine, zachte massa. Je ziet ze meestal in een 
groepje bij elkaar staan. En in het binnenbos, op een boomstronk, is nu 
een prachtige bruin/rood gekleurde houtzwam te zien.

Veel plezier!
I.S.

Raerderbosk: houtzwam
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Reis nei Laplân
Wike twa fan ús reis: 23-30 maaie

Om 8 oere moat Nynke (myn dochter) op har wurk 
wêze. Dat is in heal oere riden mar om reden fan files 
en drokte op ‘e dyk giet sy om 7 oere de doar al út yn 
har elektrysk autootsje. Omtrint een fierde part fan 
de Noarske autos is elektrysk. Wy nimme ôfskied, 
hoewol dreech hoecht soks net te wurden want oer in 
wike as 6 is de famylje alwer by ús yn Raerd útfanhûs.

Cecile hat de auto al ynpakt en nei’t wy ek ôfskied 
nommen ha fan ús skoansoanYared sette wy om in 
oere of 10 ôf rjochtingVoss, in wintersportplak mei in 
protte hotels. Wy binne der alris earder op in treinreis 
fan Oslo nei Bergen trochhinne kommen (ien fan 
de moaiste treintrajecten fan Europa). By Finse op 
1154 meter hichte leit midden yn de simmer noch 
snie. Minsken kamen op ski’s nei de trein ta en wat 
fierderop seagen wy in man mei in slide, lutsen troch 
wol 8 hûnen. Soks wol jo suver net oan. 

Voss foarby moatte wy in heechflakte oer, 
sigesaagjend omheech, net te hurd want it binne dêr 
allegearre hierspjeldebochten en op plakken leit ek 
nochris snie. By Vangsnes nimme wy de boat nei 
Djorvik (mienden wy) mar wy komme oan yn Hell. 
Mei in lytse ombocht komme wy lykwols dochs noch 
út by Fjaerland, wat ús bedoeling wie.

Fjaerland leit deun tsjin de Jostedalbreen (gletscher) 
oan. Yn it gletschermuseum dêr kinne jo yn in 
sebeare gletscherspleet stean en saitlûd fan de 
skowende iismassa hearre. Fierder giet it oer de 
hystoarje, de iistiden en fansels oer it weromlûken fan 
de gletschers troch it opwaarmjen fan ús ierde.

Wy fine yn Fjaerland ús sliepplak yn in ienfâldige 
hut. De oare deis fierder; de iene tunnel yn en de 
oare út. Noarwegen hat mei tank oan syn oalje flink 
ynfestearre yn syn diken ensafh. Der binne dêr sa’n 
900 tunnels boarre. De langste is 24,7 km. En de 
djipste leit 287 meter ûnder de séspegel.

Sa no en dan moatte wy ek mei in fearboat in fjord 
oer. Fjorden binne ek oerbliuwsels út de iistiden. 
Se binne lang en djip. De Sognefjord bygelyks is 
wol sa’n205 km lang en dan is sa’n ferry in útkomst. 
Sa komme wy by Geiranger oan it lyknammige 
fjord. Oan beide kanten fan it plakje rize de Bergen 

hûnderten meters steilrjocht omheech. Alle jierren 
komme der sa’n 150 cruiseskippen del. Wol in aparte 
ûnderfining om fan in dyk dy’t in pearhûndert meter 
heger leit op harren del te sjen. Sa op it each binne it 
boartesguodboadsjes, dy’t yn it echt lykwols enoarm 
grut binne.

Op dizze etappe nei Andalsnes moetsje wy it 
folgjende hichtepunt: De Trollstigen, 20 km lang en 
1000 meter heech. Fan ûnderenôf in machtig oersjoch 
op alle 20 hierspjeldebochten dy’t wy noch nimme 
moatte, wylst njonken ús in stream as in wetterfal syn 
paad siket. Wy komme eagen te koart!

Eartiids wiene der noch net iens fangraljes foar de 
feiligens en waarden jo warskôge om it net te weagjen 
en gean der mei in karavan oerhinne. Nammenstemear 
omdat de dyken op plakken te smel wiene om inoar 
mei fatsoen foarby te kommen. Yn sa’n sitewaasje 
moast de omheechridende tebek nei in breder plak 
dêr’t soks wol mooglik wie. Dat is no gâns ferbettere. 
Sa kamen wy dy dei nei Andalsnes yn Molde (fan 
dat cruiseskip, mar dat lei der fansels net mear). Yn 
Kristiansund fûnen wy nei wat sykjen ús sliepplak. 

Op sneon 25 maaie binne wy ôfset nei de ferry foar 
Tømmervåg rjochting Aure, dêr’t goekunde fan ús te hôf 
leit. Wy woene dêr no perfoarst hinne omdat wy net by 
harren ôfskied wêze koene. Yn Aure oankaam sochten wy 
op it tsjerkhôf om de stien fan Ingeborg Todal. Dat wie in 
hiele toer mar lang om let slagge it dochs. Neffens joadske 
wizânsje hawwe wy in stientsje op har grêfstien dellein. 
Doe binne wy nei it plak ta riden wêr’t sy wenne hat. 

Yn it doarpke Todal dêr’t elk nei  de efternamme 
Todal lústeret. Wy troffen it want har soan Per Anders, 
journalist yn Oslo, wie op it âlderssté. In grut boerespul, 
net mear yn bedriuw. It lân en it bosk wurdt ferhierd. 
Simmerdeis is it bewenne en wurdt de boel ûnderholden. 
Per Anders noege ús deryn en wy moasten ek bliuwe te 
sliepen.

Efkes ferdútskje dat myn dochters nei harren foartset 
underwiistiid in jier op in Noarske folkshegeskoalle sitten 
hawwe. Soks om tiid en romte te nimmen en in kar te 
meitsjen foar harren ferfolchstúdzje. Dêr hawwe sy in 
protte freonen fan oerholden fan oer de hiele wrâld, ek 
Per Anders.

Sadwaande kamen wy yn ‘e kunde mei syn mem 
Ingeborg. Hiele petearen mei Per oer it ferline, it klimaat 
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en ek oer deistige dingen. Middeis ha wy noch te 
fiskjen west want neffens ús gasthear  wie it no krekt de 
tiid dat de salm de stream foarhûs oplûke moast, mar 
spitigernôch gjin byt! It waar wie der net neffens.

De oaremoarns nei de moarnsbrogge binne wy 
wer ôfsetten rjochting Trondheim (it Delft fan 
Noarwegen). Yn Trondheim woene wy de Nidaros 
Dom besjen (Nidaros is de âlde namme fan 
Trondheim). De âlde dom wie oarspronklik troch 
kening Oloaf stifte yn de 11e ieuw en wie sa wichtich 
dat it foar hiel Skandinavië in beafeartsoard waard. 
Yn de 19e ieuw wie der net folle mear fan oer dan in 
ruïne mar de Noaren fûnen harren dom sa wichtich 
dat se jild ynsamle hawwe en de restoraasje plakfine 
koe.

No stiet der in tsjerke dy’t boud is neffens deselde 
neogoatyske Styl, dy’t Cuypers yn ús lân ek brûkt hat. 
Sa as ek yn Blauhûs; moai, mar net bot oarspronklik. 
Mar foar de Noaren is dizze dom wol de tsjerke mei 
it greatste oansjen. Wol moai mar gjin Nôtre Dame 
fansels. De entree liigde der net om, dat wy hawwe 
der mar fan ôfsjoen en in kuier by de rivier lâns 
makke. Prachtich mei al dy âlde pânen, dy’t op pealen 
yn de rivier steane yn harren ferskate pastelkleuren. 
Doe mar wer yn ‘e auto. Wy fernúveren ús deroer
hoefolle frachtweinen hjir op snein ûnderweis binne. 

Earne tusken Steinkjer en Namsos stopje wy by it 
plakje Snäsa. It is moai west foar hjoed, aanst grauwe 
earte mei spekjes, hearlik!!

Geart Leystra

Nidaros rivier

Nidaros dom
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Raerders

Lâns dizze wei wolle wy elkenien 
tanksizze foar alle bliken fan 
belangstelling tidens de sykte en 
it meilibjen nei it ferstjerren fan 
myn leave frou, ús mem, beppe en 
oerbeppe

Anneke Berkepas-Nijdam

It hat ús tige goed dien.

Beint Berkepas
Bern, beppe- en oerbeppesizzers

Septimber 2019 Baukje van Vilsteren is op 16 septimber 50 jier wurden. Lokwinske!

Iepening keatsmuorre


