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Lieve kinderen en ouders, 
 

Op 23 november waren wij welkom in 
het mooie Raerd 

dit keer zonder, Ozosnel het paard. 
De Slachtemarathon-bus kwam aan 

de pieten wilden heel snel gaan. 
Maar ojee, wat nou 

het ging nu niet door asjemenou. 
Van Bingo tot aan sjoelen met 

chocolademunten  
het waren allemaal hoogtepunten 

Bedankt voor deze prachtige dag in 
het mooie Raerd 

Tot volgend jaar, wie weet wel op het 
paard. 


Sinterklaas en zijn pieten 



Sinterklaascommissie 

Intocht 
Sinterklaas
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Zondag 8 december 15.00 uur Zondagopenstelling Dorpshuis

Maandag 9 december 20.00 uur Bijeenkomst Plaatselijke Belang ‘Carbid-
schieten’ Dorpshuis

Vrijdag 13 december 17.00 uur Pre kerstborrel Dorpshuis

Zaterdag 14 december 20.00 uur Concert ‘Krystreizigers’ Laurentiuskerk

Zondag 15 december 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Dinsdag 24 december 22.00 uur Kerstnachtdienst Laurentiuskerk

Donderdag 26 t/m 31 
december 13.00-16.30 uur Oldtimershow fam. Miedema Hegedyk 21

Donderdag 26 t/m 31 
december 13.00-16.30 uur Pake Titus Boeremuseum Flânsum 5

Woensdag 1 januari 16.00 uur Nieuwjaarsbal Dorpshuis

Zondag 5 januari 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

6 januari vanaf 8.00 uur Ophalen kerstbomen i.p.v. de GFT-container Hele dorp

7 januari en 28 januari vanaf 18:00 uur Oud papier Hele dorp

Donderdag 9 t/m 12 
januari 10e (Open) Raerder Biljartkampioenschap Dorpshuis
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 16, nummer 159
December 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 januarinummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 januari (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van januari wordt in de 
eerste week van januari 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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Dag en nacht bereikbaar

T 0566 60 29 22
I www.dejonguitvaartzorg.nl

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

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

zorgvuldig 
en met aandacht
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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

Blommen en oar 
Praet
Sprookjes…?

Er valt van elke boom, struik of 
vaste plant wel iets te vertellen. 
Er zijn ook sprookjesachtige 
vertelsels. En ..sommige mensen 
geloven in sprookjes.

In het natuurgebied Harterse 
vennen (Gelderland) staat, bij 
de ruïne van de Sint Walricks 
kapel, een zomereik die tot op 
de dag van vandaag fungeert als 
koortsboom, ook wel lapjesboom 
genoemd. Volgens het volksgeloof 
kan men een stukje stof, dat op 
het lichaam van de koortslijder is 
gedragen, in de boom hangen om 
de koorts van de patiënt te laten 
verdwijnen. De oudste vermelding 
van de koortsboom rituelen stamt 
uit 1848 en Nederland heeft sinds 
de negentiende eeuw diverse 
genezende? koortsbomen gekend.

De “lapjes” die tegenwoordig 
in de boom worden gehangen, 
hebben lang niet altijd meer met 
koorts te maken. De koortsboom 
is een wensboom geworden. Er 
worden sokken, onderbroeken, 
petjes, zelfgemaakte kettinkjes en 
stroken van lakens in gehangen. 
Waarop wensen geschreven staan, 
zoals een voorspoedig herstel, 
geluk in je leven, succes met je 
nieuwe baan enz..

Enkele jaren geleden bracht ik 
een bezoek bij een boomkweker 
in Drenthe en zag daar een 
prachtige Cryptomeria (Japanse 
cypres). Hij staat nu bij ons in de 
achtertuin. De kweker vertelde 
dat ze deze boom ook wel de 
katerboom noemen. “Mocht 
het je ooit overkomen, en het 
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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. 
 
 

 
 
     
 
                             
 
 

 

overkwam mij.., neem dan een 
paar stukjes van bast en even 
flink op kauwen. Binnen een uur 
is je kater verdwenen.” Mooi niet 
dus!!! Verdorie, ik geloofde ook al 
in sprookjes…….

Ik wens u Koorts- en Katervrije 
feestdagen toe.

Hans Stouthart
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OPROEP KERSTPAKKETTEN DONEREN/DELEN
Beste dorpsgenoten van de lege Geaën,

De diakenen van PKN de Lege Geaën doen ook dit jaar opnieuw een oproep om uw kerstpakket te doneren of te 
delen.
Voor velen van ons is het zo gewoon om een kerstpakket te krijgen maar helaas geldt dit niet voor iedereen.
Wat is het toch fijn om mensen die het financieel moeilijk hebben toch te kunnen helpen met een klein gebaar.
Wilt u uw kerstpakket doneren of spullen uit uw kerstpakket doneren die niet gebruikt worden?
U kunt de spullen vóór 30 december brengen bij de volgende adressen:

Hendrika Jellema: Tsjemlân 6 Gauw Tel:0515 416067
Etta Dotinga: Aesgewei 23 Sibrandabuorren Tel:0515 521941
Sibbel de Jong: It Mediel 6 Goaïingea Tel:06 18110181
Marieke Batteram: Fiifgeawei 22 Offenwier Tel:0515 417918
Willem/Hendrika Heeringa: de Greide 8 Tersoal Tel:0515 558789

U kunt ons ook bellen dan worden de spullen opgehaald.

Wij zorgen ervoor dat deze pakketten bij de voedselbank komen.

Alvast hartelijk dank voor uw donatie.

Wat kan ik voor jou betekenen?

Ontwerp  |  Webdesign  |  Tekst  |  
Unieke geboortekaartjes  | Workshops  |  Communicati eadvies

HAMERHEADS.COM
Plaatselijk Belang Raerd
dit is ús doarp dèr wol we wenje

Als ontwerper en tekstschrijver ondersteun ik ondernemers. Ben jij op zoek naar een mooi logo, nieuwe 

brochure of website? Wil je starten met social media en weet je niet hoe? Of heb je een mooie website, 

maar lukt het niet om regelmatige nieuwe tekst en foto’s te plaatsen? Ik help je graag. Samen kijken we 

waar de (online) kansen voor jouw bedrijf liggen en maken we een plan dat werkt! 

Deze Raerder bedrijven gingen je voor:
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Reis nei Laplân
Diel 4

Hjoed dochs noch efkes 
nei it Ajtte Museum. Cecile 
siket benammen noch nei in 
itensidersboeke, want sy wol 
it Same bôleresept ha… en ja 
hear sy fynt it! Wol fine wy 
beide dat de museumwinkel 
wat rommelich wurden is, mei 
goedkeape T-shirtsjes en dat 
soarte fan dingen. De ôfdieling 
mei hoe’t se eartiids libben, hoe’t 
se de dingen brûkten en wat se 
yn harren omjouwing fûnen wie 
tige nijsgjirrich fansels. Allinnich 
yn de winter wie der in hoartsje 
rêst en hiene se in fêst wenplak en 
bleaunen de rendieren op itselde 
sté mar sa gau’t de snie raant wie 
waarden de bisten ûnrêstich en 
woene se de fjell wer op en dan 
moast de hiele famylje der mei 
harren húsrie efteroan. In hiele 
optocht en net mei weinen of sa, 
mar alles moast op ‘e rêch fan 
de minsken en bisten fersjouwd 
wurde. Ek de meterslange stokken 
fan harren kota’s (in soarte fan 
tipi’s). Altyd ûnderweis! Yn 
maaie kamen de keallen, in 
protte drokte en yn ein augustus, 
begjin septimber krektsa want 
dan moasten de keallen merke 
wurde. Gjin earflap lykas by ús, 
mar in stikje út it ear weifykt. 
Eltse famylje hat syn eigen merk. 
Yn deselde periode wurde de 
slachtripe bisten d’r ek úthelle 
lykas ek de bisten dy’t kastrearre 
wurde moasten. Eartiids hie 
dat noch alwat fuotten yn de 
ierde: Twa man pakten de bok 
by de hoarnen, in tredde hâlde 
de efterpoaten fan mekoar en 
de lêste biet mei syn tosken de 
siedlider dwerstroch. Hjoed de 
dei brûke hja dêr oar ark foar 
fansels.

Der wie ek noch in ekspoasysje 
fan ambachtlike keunst yn 
‘e samyske tradysje fan in 
heechsteand niveau. Knyften, 
taskes, in túch fan lear foar in 
rendier om de slide te lûken en in 
garnituur mei ark om te naaien, 
wol sa smaakfol makke datst der 
oan ôfsjen kinst dat it mei leafde 
makke is.

Wy sille Samysk ite yn it 
restaurant; ierpelpuree mei 

No moat it net Raerder
Op in moarn sil in swaan oerstekke op de Snitserdyk, it is der 

smoardrok.
Der wurdt al toetere en remme, it griist mij oan.

Komt dit wol goed, lokkich fljocht der einliks de loft mar yn.

De froulju fan de yoga lizze op harren matte ek al yn de gymseal.

Der binne in protte ûlen yn Raerd.
Âlde en jonge.

It is in moai gesicht as se mei syn allen om fleane.

De hjêrst hat kleuren die de simmer net kin.
Sjonge, dat moatte minsken mear dwaan dan raze se net.

Better hjoed pine as moarn spyt.
It no is hjir, genietsje der fan.

Freonlik wêze kostet neat, lytse muoite grut plesier.
Ik doch net dreech, ik bin gewoan in útdaging.

Sint Maarten hat alwer west.
Sinterklaas komt der oan.

De Kryst duorret noch efkes.
In drokke mar gesellige tiid.

foksebeien en rendierskaafsel ( 
tin snijd rendierefleis) en dan gau 
nei ús hut om ús klear te meitsjen 
foar moarn!

Miskien noch wol efkes 
nijsgjirrich om te neamen is dat 
Jokkmokk in opperflak beslacht 
fan 19.477km2 en dat mei 5080 
ynwenners (Fryslân is dêr mar in 
sechsde part fan mei sa’n 600.000 
ynwenners.).

Geart Leystra
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Vrijwilligersfeest!
Omstreeks 19.30 uur druppelden 
de eerste bezoekers op 26 oktober 
binnen in de gymzaal. De 
verwonderde, trotse en tevreden 
blikken van de vrijwilligers, 
die ditmaal op sokken of 
overschoentjes in de zaal liepen 
in plaats van werkschoenen, 
zeiden genoeg! Wat een mooi 
eindresultaat! Op de posters 
die op verschillende plaatsen in 
de zaal hingen was het verschil 
tussen de oude situatie en de 
nieuwe mooi zichtbaar, ook 
hingen er diverse actiefoto’s van 
de vrijwilligers. Wie de foto’s 
gemist heeft kan ze op de website 
terugzien. 

Intussen hadden de eerste 
vrijwilligers ook al een plekje 
gevonden in het gezellig 
ingerichte dorpshuis, waar 
zij door de vrolijke bardames 
Annette en Jolien een drankje 
kregen aangeboden. Deze 
bardames hadden zich tijdens 
de voorbereidingen van dit 
feest spontaan als vrijwilligers 
opgegeven. Top dames! Bedankt 
voor jullie inzet.

Omstreeks half negen was het al 
gezellig druk in het dorpshuis, 
terwijl de vrijwilligers onder 
het genot van een drankje de 
foto en video presentatie van de 

werkzaamheden bekeken, werd 
in de keuken schalen met lekkere 
hapjes klaargemaakt. Want bij een 
borrel hoort natuurlijk een hapje, 
dus tijd om te gaan trakteren! 
Voor deze taak hadden we de 
jonge dames Alissa, Hedwig, 
Nynke, Marije, Eliza en Alida 
bereid gevonden. De hele avond 
hebben zij de vrijwilligers met 
grote regelmaat verwend met 
allerlei heerlijke hapjes. De koude 
hapjes: kaas, worst, tomaat, 
komkommer waren gesponsord 
door de Jumbo Grou, Bedankt 
Jumbo! 

Door ons plaatselijke palingroker 
Harm Huisman werd heerlijke 
paling op toast verzorgd. Doordat 
de weersverwachting voor die 
avond niet al te best leek, hebben 
we ’s middags besloten het roken 
van de paling ter plekke tijdens 
het feest af te blazen. Harm heeft 
de paling waar iedereen ’s avonds 
van konden genieten, s ’middags 
thuis gerookt. Samen met zijn 
vrouw Anita heeft hij de toastjes 
tijdens het feest in de keuken 
van het dorpshuis voorbereid. 
Wie iets meer wil weten over de 
dorpsgenoten die deze heerlijke 
traktatie hebben verzorgd kan 
een kijkje nemen op www.
huismandoetmeer.nl.  
Tussen de kaas, worst en 
palinghapjes kwamen de dames 
ook nog regelmatig langs met 
diverse gefrituurde snackjes welke 
ons aangeboden werden door het 
Dorpshuis en met veel zorg zijn 
bereid door Redmer. Tja zelfs op 
een vrijwilligersavond kun je niet 
zonder vrijwilligers, dank aan 
iedereen die heeft bijgedragen om 
deze avond te laten slagen. 

Om een uur of negen brak het 
speech moment aan, Ton en 
Atte hebben namens het bestuur 

hun dank en trots uitgesproken 
over de geweldige inzet van alle 
vrijwilligers. De inschatting 
van de hoeveelheid uren 
vrijwilligersinbreng die we aan 
de start van het project hadden 
gemaakt is ver overschreden! 
Daar kon zeker op geproost 
worden! En dat is deze avond ook 
ruimschoots gedaan, we zijn dan 
ook erg dankbaar dat stichting 
Dorpshuis de Trijesprong een 
deel van ieder genuttigd drankje 
heeft gesponsord! Dank aan het 
Dorpshuis voor de gastvrijheid!

Als dank kon iedere aanwezige 
na afloop van de feestavond een 
aardigheidje in vorm van een paar 
werkhandschoenen mee naar huis 
nemen. Zo is iedereen alvast klaar 
voor een eventuele volgende klus. 
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Het was een super gezellige 
avond die iets later eindigde dan 
de planning was, dus hadden 
we als bestuur afgesproken 
om de volgende dag rond 
13.00 uur het Dorpshuis op te 
ruimen en schoon te maken. Bij 
binnenkomst werden we zeer 
aangenaam verrast, alles was 
opgeruimd en schoon! Na wat 
speurwerk kwamen we er achter 
dat Otto, Roel en Durk dit ’s 
ochtends hadden gedaan voor 
ons. Geweldig bedankt heren! 

Vlak voor het vrijwilligersfeest 
zijn de straatwerkzaamheden 
rondom de gymzaal afgerond. 
De bestrating is zo aangebracht 
dat de hoge stoep voor de entree 
er helemaal in verzonken is. De 
fietsenstalling is recht tegenover 
de ingang geplaatst zodat deze 
dichtbij en goed verlicht is. Ook 
is het pad voor het gebouw langs 
wat breder geworden. Door de 
invallende herfst met behoorlijk 
wat regen is het niet meer gelukt 
de veldjes in te zaaien, dit komt 
nog. 

Intussen wordt er al volop 
gesport in de gymzaal. Iedere 
dinsdagavond, de enige avond 
waarop er niet gesport wordt op 
dit moment, is het bouwteam nog 
aanwezig om wat kleine dingetjes 
te doen, het fine tunen! Voor de 
privacy is er folie op de ramen 
van de kleedkamers aangebracht. 
Op zolder zijn nog wat buizen 
extra geïsoleerd, de scherpe 
hoeken zijn van de plinten 
afgeschaafd en ook de inrichting 
van de materiaalberging krijgt de 
nodige aandacht. Er zal straks een 
bergingsplan worden gemaakt 
zodat iedereen weet wat waar 
hoort te staan.
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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 

Begin november zijn er 
gesprekken geweest met de 
basisschool en de OSO over het 
gebruik van de reeds aanwezige en 
de gewenste materialen. Tijdens 
dit gesprek bleek dat de prachtige 
vintage kleurige kast eigenlijk 
nooit gebruikt wordt omdat 
deze te wiebelig is. Dus deze 
staat nu te koop op marktplaats 
(kan intussen verkocht zijn 
natuurlijk…) Intussen wachten 
we af of we voldoende subsidie 
krijgen om alle gebruikerswensen 
straks te kunnen inwilligen. We 
houden jullie op de hoogte. Tot 
zover weer even een update! 

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

Na het succes van vorige jaar organiseert de AC ook dit jaar een gezellige kerstborrel voor jong 

en oud. Voor de kinderen organiseren we een filmmarathon op groot scherm. Vooraf kunnen de 

kinderen een beker versieren om deze vervolgens te vullen met popcorn! 

Voor de volwassenen is het een gezellige borrel, waarbij je zelf lekkere borrelhapjes mee kunt 

nemen. Hierbij kun je denken aan komkommer, worst, wraps of gewoon een zak chips of 

borrelnootjes.

Kortom een gezellige middag/avond, tot dan!

Activiteitencommissie

BEVRIJDINGSFEEST
Houd deze datum vrij! In de volgende Praet van Raerd meer informatie 
over de viering van 5 mei 2020.

Bestuur Plaatselijk Belang Raerd

Tige by tige leave minsken, foar jimme 
waarme meilibjen tidens myn útfanhûzjen 
yn Grins. Dat hat der ek grif ta dien dat ik 
de wyn no lokkich wer yn‘e seilen ha.HeidiSint-Maarten en intocht Sinterklaas 

Alle vrijwilligers en inwoners van Raerd en omstreken.

Hartelijk dank voor jullie bijdrage, het beschikbaar stellen van materialen en jullie aanwezigheid bij Sint-Maarten en de intocht van Sinterklaas. Zonder jullie steun hadden wij er niet zulke prachtige kinderfeesten van kunnen maken. 

Tot volgend jaar!

De Sint-Maarten en Sinterklaascommissie

Wenskaarten

Wederom dit jaar zijn bij de 

Dokumintekommisje fraaie 

wenskaarten te koop met afbeeldingen 

van schilderijen van onze dorpsgenoot 

Otto Doorenbos. 

Ze kosten 5 euro per setje van vijf 

stuks en ze zijn verkrijgbaar bij Sjoke 

Brunia, Jantsje Veldhuis en Roel 

Houwing.
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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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NIEUWJAARSBAL 
MET  
WEIMA&VD WERF 
 

 

 Nieuwjaarsbal  
01-01-2020 

 

2201  

16:00 uur 
Dorpshuis Raerd 

 

Dress to impress 

 

Komt allen 
toasten op een 

gezond en 
gelukkig 

nieuwjaar! 

 

Food 

 
 
 
 
 
 
 
 

MERKECOMMISSIE 
RAERD 
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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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Pake Titus Boeremuseum
Het Pake Titus Boeremuseum is van 26 december tot en met 31 december weer open voor bezichtiging. Het 
boerenleven van 100 jaar geleden is hier bewaard gebleven. Zo als pake en beppe toen geleefd hebben. Met de 
oude werktuigen en gereedschappen van het werk van wat toen nog meest met de hand gedaan werd. Of het 
werk met de paarden.

De oude boerenkeuken waar de familie leefde is nog helemaal in oude staat. En in de kasten staan de 
voorwerpen en middelen van toen . Wie weet nog van de levertraan die je vroeger in de winter moest nemen 
om gezond te blijven? Het staat hier nog. Naast de historische schoonmaakmiddelen. Kek, valma, combiwit, 
enzovoort.

En boeren hadden vroeger ook altijd een mooie kamer. De zondagse kamer. Deze is weer precies in dezelfde 
staat als vroeger. Met de bedstee klaar om zo weer in te slapen. En in die mooie kamer wordt weer thee 
gedronken. 's Middags vanaf 3 uur kan iedereen weer aanschuiven voor een bakje thee. De oude boerentraditie. 
En verhalen vertellen over het leven van vroeger.
In de boerenschuur staan tegenwoordig de oude tractoren. Tussen de 50 en 100 jaar oud. De hele ontwikkeling 
van het merk Mc Cormick is te volgen. Van 1920 tot 1963. Allemaal in pronkstaat gebracht. Intussen 15 stuks.

Wie nog een kijkje in de koeienstal wil nemen, zal zien dat hier nog de vroeger zo gangbare en bekende Fries-
Hollandse koeien worden gehouden. Ze zijn intussen ook al zeldzaam. De meeste boeren zijn overgegaan op 
Holsteinkoeien. Maar hier zijn de echte Friese nog te vinden. En daar kun je tegenwoordig ook best mee boeren; 
die hoeven nog lang niet in het museum.

We zijn van 26 tot en met 31 december open van 13.00 uur tot 16.30 uur. En het kost niets.

Titus de Wolff
Flansum 5
9012DC Raerd

Oldtimer kerstshow in nieuw 
museum in Raerd 
Kom tussen Kerst en Oud & Nieuw genieten van een 
bijzondere collectie oldtimer auto’s en motoren bij de familie 
Miedema in Raerd. De verzameling beslaat met name 
klassieke motoren en auto’s uit de twintiger tot zestiger 
jaren; van bijzondere Franse auto’s tot een grote collectie 
Amerikaanse motoren. 

Afgelopen jaar is er door Gerrit en Greetje hard gewerkt aan 
een nieuw museum aan de Hegedyk in Raerd. Zij geven je 
graag een rondleiding in het nieuwe museum. Wees welkom!

De oldtimershow is van 26 tot en met 31 december.
Dagelijks geopend van 13.00 tot 16.30 uur.
Entree: €3,50 inclusief een kop koffie in de gezellige kantine.

Gerrit en Greetje Miedema
Hegeyk 21, 9012 DL te Raerd
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NIJBOU
FERBOU  ADVYS

Hylke Riemersma
Til: 602114

Wa is dat?
Al een hele poos geleden 
kwam ook mij het gerucht ter 
ore, dat er oan de buorren een 
politieagent was komen wonen. 
Vast spannend voor een “petearke 
“ bedacht ik toen. Het pand 
waar onze hoofdpersoon samen 
met haar robuuste roodharige 
huisgenoot woont, (inmiddels 
al weer een jaar), valt op door 
zijn afwijkende stijl t.o.v. de 
omringende historische huisjes 
aldaar. De vorige bewoners 
hebben de groentezaak van Piet 
v.d. Ploeg destijds met de grond 
gelijk gemaakt en er in 1990 een 
nieuwbouwhuis voor in de plaats 
gezet. Daar woont Marije Peul nu 
dus, zeer naar genoegen met haar 
“reade boarre”.

De afspraak was vlot gemaakt, 
maar toen ik er op de stoep stond, 
was er niemand thuis. Daarvan 
heb ik geleerd om vervolgens 
mijn telefoonnr. achter te laten, 
want bij iemand met het werk wat 
zij doet kunnen de dingen zomaar 
anders lopen dan dat ze gepland 
waren, natuurlijk. De tweede 
afspraak liep gesmeerd en nog 
voordat ik het wist zaten wij al 
midden in de story.

Marije is in Leeuwarden 
(ziekenhuis) geboren, maar 
groeide op in Reduzum, samen 
met haar jongere zus. Op haar 15e 
is het gezin verhuisd naar Irnsum. 
Daar heeft Marije het ook erg 
naar de zin gehad en zat zij wel 
bijna 10 jaar in het bestuur van 
de jeugdsoos en hoorde bij een 
grote vriendenclub. Zij bezocht 
de Middelbare School Piter 
Jelles op Aldlân te Leeuwarden 
en heeft daarna diverse baantjes 
gehad, alvorens zij begonnen was 
aan haar opleiding Hoofdagent. 
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Al als klein meisje wist Marije 
dat ze politie wilde worden. Ze 
volgde deze opleiding aan de 
politieacademie in Drachten. 
Een mooie formule vond ze het; 
4 maanden school afgewisseld 
met 4 maanden praktijk en 
dat 3 jaar lang. Zij is in die tijd 
ook diverse malen verhuisd, 
zoals naar Sybrandaburen en 
Scharnegoutum, samenwonend. 
Helaas kwam er aan haar relatie 
een eind en ging zij tijdelijk weer 
bij haar ouders in wonen. Na drie 
maanden kon zij het huis oan de 
buorren in ons dorp kopen, en 
wat heel comfortabel was voor 
beide partijen, dat de overdracht 
pas 10 maanden later plaats zou 
vinden. Raerd was voor Marije 
geen onbekend begrip want in 
haar “fammejierren” was zij op 
zondagmiddag vaste gast in het 
beregezellige BLIKJE.

Raerd voelt voor haar dan ook 
als een warm dorp, waar je je 
meteen opgenomen voelt en de 
Buorren is een fantastische buurt, 
volgens haar. Er komen alras 
vrolijke verhalen bovendrijven 
over De Raerder Merke.: Samen 
met “de buorlju” één groot 
feest van vreugde!! Zij doet 

ook al vrijwilligerswerk in het 
Dorpshuis. Nou hulde voor 
iemand die gebonden is aan 
wisselende werktijden en niet 
over al te veel vrije tijd beschikt. 
Voordat wij wat dieper ingaan op 
haar roeping bij de politie doet 
ze nog uit de doeken dat ze van 
puzzelen houdt en van een goed 
boek lezen, sport/fitness en graag 
naar Festivals gaat. 

Wellicht breng ik haar enigszins 
in verlegenheid om haar zomaar 
te vragen wat zij b.v.de leukste 
belevenis van haar werk ooit 
vond. Maar toen schoot haar 
spontaan te binnen dat zij de 
spreekbeurt met buurjochie 
Werner op de O.B. school It 
Raerder Hiem wel als heel 
bijzonder heeft ervaren. Kinderen 
zijn zo puur! Hebben nog geen 
vooroordelen en zijn zo oprecht 
nieuwsgierig. Als zij nu soms 
door Raerd loopt klinkt het van 
alle kanten: Hoi, politievrouw!! 
Dat is toch geweldig?

Dat je wel stevig in je schoenen 
moet staan als je voor dit beroep 
kiest staat buiten kijf, maar dat 

een Agent meer is dan iemand 
die mensen op de bon slingert 
blijkt uit de verhalen die nu ter 
tafel komen! Sommigen zijn 
onthutsend, maar anderen ook 
heel ontroerend en allemaal 
getuigend van: Niets is de mens 
vreemd! Door Marije diskreet 
en met een grote menselijke 
betrokkenheid verteld.

Als politie ben je soms een beetje 
psycholoog, soms een beetje 
verpleger, soms bemiddelaar en 
soms ook opvoeder en wat al 
niet meer, zegt ze, en vindt dat ze 
mooi werk heeft.

“Mensen op het dieptepunt in 
hun leven een helpende hand te 
mogen bieden, ze te begeleiden en 
ze weer richting trachten te geven, 
dat is het wezenlijke ervan!” Dat 
zijn de indrukwekkende woorden 
van Marije Peul: Wat een MENS!! 
Ik heb van deze avond heel 
veel opgestoken en mocht mij 
daarvoor bij mijn gastvrouw 
bedanken in de hoop dat ze 
zich nog lang Raerder wenst te 
noemen. 

Heidi
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CARBID-CARBID-CARBID-CARBID-CARBID-CARBID-CARBID-CARBID  
  

“Nieuwe tijden vragen om andere manieren”  
  
In opdracht van de Gemeente SWF en de wijkagent, nodigen wij 
belangstellenden uit om in gesprek te gaan omtrent het traditionele 
carbidschieten in de nacht van 30 december. Dit om deze nacht in 
goede harmonie te laten verlopen.  
  
Datum: 9 december 2019  
Tijd: 20:00 uur 
Plaats: Dorpshuis   
  

  
   

Met vriendelijke groet,   
 
Bestuur Plaatselijk Belang Raerd:   
 
Baukje van Vilsteren         Germ Postma  
Clara Rosier                        Sietze Rosier  
Tjitske Kamstra                  Wietse van der Vliet  
Ype de Vries                       Anja de Jong  

31 DECEMBER 2019

HARDLOPEN

NA AFLOOP
MUZIEK VAN 
ROB MEYER

IN DE 
TRILKER

INSCHRIJFGELD
€5,- T.B.V.

HET GOEDE DOEL 
HET VERGETEN

KIND

5 KM, 10 KM 
OF 10 MIJL

WANDELEN

STARTTIJD OM 13:00 UUR. STARTTIJD 
WANDELEN 18 KM OM 12:00 UUR. START BIJ DE 

TRILKER IN POPPENWIER. 

5 KM, 10 KM 
OF 18 KM

Krystreizgers 2019 - Een gemoedelijk kerstoptreden 
 
In 2017 vonden ze elkaar, vier vocale enthousiastelingen met elk een imposant muzikaal verleden/heden. Om 
naast werk en andere muzikale bezigheden tijd vrij te kunnen maken voor dit kwartet, werd gekozen voor een 
project met een kop en een staart: de Kerst. Tien repetities later moest het programma er staan. Een 
‘gemoedelijk Kerstoptreden’, zo werd het programma op een voorzichtige manier omschreven. Om maar niet 
gelijk te hoog van de toren te blazen… Het werd een daverend succes; alle vijf concerten waren uitverkocht en 
het publiek was super enthousiast. Ook in Raerd was het een sfeervol optreden met circa 70 bezoekers. In 2018 
vijf Kerstconcerten en nu, in 2019, zijn de Krystreizgers weer present in Raerd, op zaterdagavond 14 december, 
aanvang 20:00. Koffie/Thee plus iets lekker is bij de entree van 10 euro inbegrepen. 
  
Wat maakt Krystreizgers zo leuk? Misschien is het de fluwelen 
sound van het kwartet in de meerstemmige carols, misschien 
zijn het de solistisch gezongen kleinkunstliedjes die je kippenvel 
bezorgen, wellicht raakt het pianospel van Jan van Erp je. Een 
fijne bijkomstigheid is, dat er tussendoor korte momenten zijn 
waarin een praatje, een gedachte of wat humor je weer met 
beide benen op de grond zet. Even de kerstdrukte parkeren, tijd 
voor verbinding, tijd voor een mijmering, een glimlach… Graag 
tot 14 december!                    

        V.l.n.r. Klaas de Vries (zang), Jan van Erp (zang/piano)  
Marijke Rodenburg (zang) en Frederike Kleefstra (zang) 
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Kerst 
BORREL 

pre 

VR. 13 DECEMBER - 17 UUR 

DOARPSHUS DE TRIJESPRONG 

KINDEREN: 
POPCORN 
BEKER MAKEN 
&  FILM 
MARATHON 

 AMERICAN STYLE: 
NEEM EEN LEKKER 
BORRELHAPJE MEE 

OM TE DELEN 
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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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KERST  IN  DE  LAURENTIUS 
 

         
dinsdag 24 december 2019 

aanvang 22.00 uur 
in de Laurentiuskerk te Raerd 

 
Kerstnachtdienst 

 
 

Aan deze dienst werken o.a. mee: 
Het “Krystkoar Raerd” 
o.l.v. Foppe Reitsma  
Jelle Rollema, orgel 

Catrien Bos-Switynk, voorganger 
 
 

U bent van harte welkom! 
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Vrijwilliger pendeldienst kidsdance:
Iedere 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 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. 

Tot op heden is het nog niet gelukt om iemand te vinden voor deze pendeldienst en komt het iedere donderdag 
op twee bestuursleden neer, dit is niet heel fijn. Daarom nogmaals de dringende oproep voor vrijwilligers!

Volwassenengym:
Na lang zoeken hebben we een gymdocent voor de volwassenengym gevonden. Berber Brenninkmeijer gaat 
op de donderdagen van 9.00 – 10.00 uur de lessen verzorgen, eerst voor een proefperiode op de donderdag en 
mocht het van beide kanten klikken, kijken we of het weer naar de maandagochtend kan. 

Jaarvergadering: 
Notulen Jaarvergadering 15 oktober 2019 

• Aanwezigen: 
Y.B., T.K., J.J., A.V. W.van der G. & J.K. 
• Aanwezig van bestuur: 
Nynke de Hoop, Teatske Punter, Grietsje Schaap, Anjo Veenstra, Tamara Struiving, & Jitske Klaversma 
 
1. Opening 
Nynke opent de vergadering rond 20.00 uur 
 
2. Ingekomen stukken/ meldingen
Afmeldingen: Fam. S., J.A. & K.T.
 
3. Notulen jaarvergadering 3 oktober 2018 
De notulen van de 2018/2019 worden doorgenomen. 
• Er zijn nieuwe ballen aangeschaft door de O.S.O.-vereniging hierop moeten we de naam O.S.O even zetten. 
i.v.m. de niet teruggebrachte ballen door school. 
• Sinterklaas viering school in de gaten houden omdat vorig jaar de gymzaal vol stond met klaar gezette 
attributen. Hierdoor werd het lesgeven bemoeilijkt. Eventueel even met school overleggen hoe we dit het beste 
kunnen oplossen. 
• De sleutel van de gymzaal van de O.S.O is bij Jitske Klaversma. 
• Verder geen op of aanmerkingen op de notulen van 2017/2018 
 
4. Jaarverslag 
• Volwassenengym juf J. heeft aangegeven te stoppen i.v.m. gezondheidsklachten. Hierdoor zijn we opzoek naar 
nieuwe docente. 
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• Omdat kindergym hulp F.W. aan het einde van het seizoen heeft aangegeven te willen stoppen als assistent van 
gymjuf J. hebben we sinds het nieuwe school jaar een nieuwe assistent; B. de G. Welkom! 
• Vanaf 13 november 2018 heeft S.H. de Bootcamp lessen overgenomen. Dit werd goed ontvangen. Echter is de 
animo voor Bootcamp in de loop der tijd helaas behoorlijk teruggelopen waardoor het niet meer rendabel is. Er 
is dan ook besloten om de Bootcamp per 1 juli 2019 te stoppen. 
• Pietengym (Pieten diploma), Sinterklaasviering (lootjes trekken) en de kerstdisco (iedereen was feestelijk 
gekleed) was een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar. 
• Damesgym gaat goed op maandagavond. J. geeft leuk les. Er zijn nu ong. 9 leden op dit moment. Er kan nog 
meer bij. 
• Gymjuf J. heeft cursus Nijntje certificaat gevolgd en goed afgerond. Gaat hiermee aan de slag in de nieuwe 
gymzaal. Zodat de kinderen het Nijntje diploma kunnen behalen. 
• Jeugd Sponsor Actie Poiesz; kinderen hebben appels verkocht. Veel mensen wisten niet van deze actie. Ze 
hebben dit gemist in de Praet van Raerd. Een volgende keer graag in PVR vermelden plus een e-mail naar alle 
leden. Verder was de actie een groot succes! 
• Bij Jumbo Grou is er in april deelgenomen aan de flessenactie waarbij men de statiegeldbonnen konden 
inleveren. Een leuke actie en met de opbrengst zijn we weer heel blij. Wellicht volgend jaar weer?! 
• De Bloemetjesactie 10 mei 2019 was een beter succes t.o.v. het jaar 2018. Dit heeft te maken met moederdag. 
• De gymnastiek afsluiting heeft ook dit jaar weer plaats gevonden in Turnhal Sneek. Ontzettend leuk! 
• Eindvoorstelling was goed verzorgd door streetdance juf K., stond meer inteken van de kinderen t.o.v. 2018. 
• We hebben in september controle gehad van de Belastingdienst. Op dit moment is er nog niet veel duidelijk 
van wat hier financieel uit gaat komen. We wachtten het af. 
• Ingeschreven RaboClubSupport Heerenveen, is inmiddels afgelopen. Resultaten zijn zichtbaar vanaf 18 
oktober. 
 
5. Financieel 
• Financieel verslag: De kwijtgescholden huur van de gemeente is overgemaakt naar de stuurgroep van de 
Gymzaal ‘Stichting Sport & Bewegen Raerd'. 
• Door een te kort zijn we genoodzaakt om de contributie te verhogen. Hierover is gestemd en aangenomen dat 
de gymnastieklessen en streetdance lessen per 1 januari 2020 naar € 12,50 gaan. Tevens wordt de proefperiode 
verkort naar 2 keer proefdraaien i.p.v. een maand. 
• Het geld op de spaarrekening is gereserveerd voor nieuwe attributen. 
• Er is Belastingcontrole geweest van de Belastingdienst. Betreft een naheffingsaanslag m.b.t. het contract van S. 
Omdat in het contract de werkgever en de werknemersverhouding niet duidelijk en/of juist wordt aangegeven 
volgt een naheffing van ongeveer €1765,- euro. Alle contracten worden nu nagekeken en daar waar nodig 
aangepast. 
• Er volgt geen naheffing van de belastingdienst, dit viel uiteindelijk toch mee.
• Om meer geld te creëren is het belangrijk dat er nieuw leven in de donateurschappen wordt geblazen. Alle 
donaties zijn welkom. (Briefje door het dorp voor donateurs) 
• Ook de acties zoals; Poiesz, Jumbo en Bloemenactie zijn hard nodig. 
• Doordat we geen huur hoefden te betalen, hebben we een donatie gedaan voor de nieuwe gymzaal aan 
Stichting Sport & Bewegen Raerd. 
• Verslag kascommissie: Verslag is goedgekeurd door S. & A. 
• Benoeming kascommissie 2019-2020: A. & A. doen volgend jaar de kascontrole. 
• Begroting 2019 – 2020: De acties (Bloemetjes actie, Poiesz actie & Jumbo actie) worden weer opgepakt. 
 
6. Bestuurssamenstelling na jaarvergadering 
• Aftredend en niet herkiesbaar: Anjo Veenstra (PR & Communicatie). Anjo heeft een bos bloemen gekregen en 
een cadeaubon. 
• Kandidaten nieuw bestuur: Wike van der Goot (Algemeen lid) Goedgekeurd. 
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7. Personeel en activiteiten aanbod
• Gymlokaal: Vanaf 2e week oktober kunnen we de nieuwe gymzaal in gebruik nemen. 
• Gym juf J. wil graag een onderlinge jeugd wedstrijd organiseren i.s.m. o.a. de gymnastiek vereniging uit Grou 
& Warga. 
• Ledenaantal: neemt in zijn geheel af. Gymnastiek leden neemt iets toe. Leden aantal gymnastiek en streetdance 
zit totaal ongeveer op 77.  
• Voor de Damesgym – Beter Bewegen maandagochtend van 9.00 -10.00 is er nog geen nieuwe docent 
gevonden. Diverse docenten benaderd maar nog geen resultaat. Nog proberen: Informeren Cios, C. F. 
Sibrandaburen en het online platform. 
• Gymnastiek gaat goed. Kinderen zijn blij met juf J.! 
• Streetdance gaat leuk, K. haar contract is verlengd.  
 
8. Rondvraag/WVTTK
Er wordt benoemd om Dhr. B. K. van de Poppenwiersterdyk te vragen of hij nog mensen/tips heeft voor een 
nieuwe docent(e) voor de Damesgym - Beter bewegen. Vereiste is wel dat de docent(e) in het bezit moet zijn van 
de juiste papieren. 
Ook wordt er benoemd; Waar wordt de groepsindeling op gebaseerd? Deze wordt gebaseerd op leeftijd, vrienden 
& vriendinnetjes. 

9. Afsluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.30 uur. 

Voor al u vragen kunt u mailen naar: oso@hotmail.nl Let op: .NL 
 

   Volg O.S.O Raerd nu ook op Facebook via www.facebook.com/osoraerd. Like onze pagina en blijf op   
   de hoogte van het laatste nieuws van de   gymnastiekvereniging OSO. 
 

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

Winters werom
iisblommen op ‘e rúten

op tin, doe noch gjin dûbel glês
mimer bereizget bernejierren;
hoe at it eartiids winters wie
sykheljend raanden wy in gat
en streaken oer beferzen glês
fûl hoopjend dat wy ’t seagen:

wyt tsjoenlân oer ferklomme gêrs!

Sylster H.
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Sinds een paar jaar ben ik columnist voor ‘Keats!’, een kaatsblad 
dat 4x per jaar verschijnt en naar alle leden van de KNKB wordt 
gestuurd. Hieronder de column van juli 2019.

Moast mar wer komme!
‘Hjir mar even mei dy opgoaiers!’ klinkt it fan achter út it perk wei. ‘Of kinst 
safier net!’ It komt út de mûle fan in blonde skoaljonge. Mei in brede grijns 
sjocht hy achterom, nei de tillegraaf. Ik sit op de sydline fan syn perk. ‘Allee 
hjer!’ ropt er nei syn beide maten. De bal giet oer him hinne, falt achter him 
del, krekt foar de kwea. ‘Dêr wie der al!’ ropt ien fan de tsjinstanners. In jonge 
mei in donkere kuif, deselde leeftiid, deselde grijns op ‘e holle. Hy draaft mei 
de wiisfinger omheech rjochting perk: ‘Seachst him net?’. De blonde jonge 
pakt de bal fan de grûn en ropt: ‘Moast mar wer komme!’. Myn hert jubelt der 
oer.

Dan hear ik achter my in frouljusstim: ‘Hee... tinkst er al even om, hin! Net sa eamelje! Keatse!’ Wylst ik my 
nei har ta kear, floept it my de mûle al út: ‘Néé, toe juh... lit him!!’ Ik sjoch har oan, it is de mem fan ien fan de 
jonges. Ik kin har goed, it is in skat fan in frou en in geweldige mem. Har bern krije in goeie opfieding en dêr 
wol ik net tusken komme. ‘Dit misse we sa op de fjilden...’, sis ik foarsichtich. Se sjocht my oan: ‘Hy moat syn 
fatsoen al hâlde’, seit se en har stim klinkt al wat mylder. ‘Dat docht hy ek’, sis ik. ‘Se pleagje inoar... mar se dogge 
it mei respekt!’. Neist de mem sitte in man en in pear froulju. De man falt my by. ‘Prachtich, soks!’ seit hy. Docht 
my oan earder tinken, doe diene folle mear keatsers dat. Tsjintwurdich is’t mar stil op it fjild. Spitich.’ De froulju 
mummelje wat! Ynienen falt by my it kwartsje. 

Soe it wêze kinne dat der oant sa’n fjirtich, fyftich jier lyn wat minder memmen om in fjild hinne sieten? Ik stean 
no op bliksems glêd iis en ferjou it my as ik it mis ha. De tiid wie doe oars as it giet om de praktyske ferdieling 
fan taken. Ik sykje it swarte iis noch wat mear op en de kâns bestiet dat ik op myn snuffert gean... Is’t net sa, dat 
manlju ûnder elkoar wat gemoedliker binne as it giet om uterjen? Grapkes falle krekt wat nofliker en elkoar wat 
útdage en opnaaie giet as fansels. Memmen wolle dat soannen harren gedrage. Heiten wolle dat ek, mar om’t 
se sels sa’n snotbongel west ha, witte se op dat flak better wat wol en net kin. Memmen binne wat foarsichtiger, 
ek yn de omgong nei oaren ta. In oar net sear dwaan. In heit wit dat de opnaaierij ûnder jonges in uting fan 
freonskip en wille is en sil it mear gewurde litte as in mem. Elk fan út eigen gefoel en opfettingen, mar ek fan út 
eigen ûnderfining. 

De opfieding eartiids wie beslist net frijer as no. It wol my net oan dat de generaasje fan fjirtich, fyftich jier 
lyn mear humor hie of fan nature mear doarde te sizzen. Dochs is it folle stiller op in fjild. Earne yn de ôfrûne 
fjirtich, fyftich jier is der ynslûpt dat in keatser lykas in tennisser, in reedrider en in fuotballer... ooh wacht... ek 
lykas in follyballer, in hockeyer en in atleet. No hâld mar op... eameljen heart blykber net by sporten. Is dat wat it 
keatsen dan altyd sa unyk makke hat? Net allinne it prachtige en foar nijkommers ûnbegryplike spultsje mei de 
lytse bal, de blokjes en de wite linen, mar ek it ferbale spul dat keatsers mei de tsjinstanners ha. It taktysk keatse, 
it mei oermacht winne, de sitballen en de boppeslaggen op seis gelyk... mar dus ek it opnaaien fan de oar. De 
oar út lykwicht bringe. Psychologysk boartsje mei inoar. Ik wit ek wol dat der keatsers binne dy’t gemien sneare 
kinne, dy’t yn it foarbygean de tsjinstanner besykje ôf te brekken. En dan op in wize dat in oar it net heart, om’t 
de wurden it deiljocht net ferdrage kinne. Dêr knap ik fuort op ôf. As der gjin respekt foar inoar is, komt by my 
ek it skaad nei boppe. 

Heiten en memmen hawwe it bêste foar mei de bern en bern binne loyaal nei de âlders. Yn alles wat se dogge, 
riede bern harren boartsjenderwize ta op de grutte minskewrâld. De wrâld dy’t neffens my wol hiel serieus 
wurden is. Mei in hiel soad grutte minsken dy’t harren sels mar al te faak foarby fleane. Se ferlieze harren yn it 



PRAET FAN RAERD Pagina 29

wurk, meitsje it libben ûnbedoeld swierder as it is en ferjitte te genietsjen. Lit de bern mar keatse, eamelje, inoar 
pleagje, ôftaaste wat wol en net sein wurde kin, salang it mar mei respekt nei inoar ta is. Lit se op de snuffert 
gean, lit se wille meitsje. Wille yn it keatsen, dan komt net allinne de wille werom op de fjilden, mar ek yn dy 
serieuze grutte minskewrâld.

En de beide jonges wêr’t ik by op de line siet...? De lêste slach falt, se rinne op inoar ta en gnize. In hân, in krûp 
en in grutte klap op ‘t skouder... Myn dei kin net mear stikken.

Raerd, july 2019
Janny van der Meer

KOKEN MET….. Annet Banga 
Ik ben degene die het meest kookt bij ons thuis. 
En vind het ook nog eens ontzettend leuk werk. 
Dit is mij ook vanaf vroeger bij gebracht, echte 
Bourgondiërs, en mijn moeder kookte vroeger ook 
altijd heerlijk. Zij was ook iemand die eens wat anders 
uit wou proberen.

Momenteel wonen we met ons vijven, en hebben 2 
koks in huis. Ik ben wel iemand om nieuwe dingen 
te proberen, momenteel veel koolhydraatarme 
gerechten, wat mij goed bevalt. Over het algemeen 
houden de meesten hier thuis van de Hollandse 
pot, maar vinden het ook heerlijk als ik iets anders 
maak. De recepten haal ik uit kookboeken, van 
kookprogramma's, eigen initiatief, familie en van 
mijn koks, daar leer ik ook nog wel wat van. 

Het recept dat ik voor jullie heb is ook 
koolhydraatarm en straks met de feestdagen ook goed 
te gebruiken als puree onder een feestelijk stukje vlees 
(biefstuk, wild of vegetarisch).

Recept
Pastinaak zuurkool stamppot: 4 pers.
4 stuks grote pastinaken
500 gr zuurkool
1 bekertje crème fraîche
Mosterd

Werkwijze
Pastinaak schillen en in stukjes snijden. Dit in een 
pan met zuurkool erbovenop en een beetje water 
aan de kook brengen tot het gaar is. Intussen crème 

fraîche en mosterd door elkaar roeren tot een sausje. 
De hoeveelheid mosterd is even proeven hoe je het 
zelf lekker vindt. Als de pastinaak en zuurkool gaar 
zijn, het water afgieten en dit grof stampen, dan het 
sausje erdoor roeren. Je kunt het nog meer op smaak 
brengen met wat peper en eventueel zout of nog wat 
extra mosterd.

Als je het wilt gebruiken als puree onder een stukje 
vlees, dan goed fijn stampen. Het is ook heerlijk met 
een slavink, kippen rookworst of gehaktbal.

Ik wens jullie een smakelijk stamppotje!
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Hallo Dorpsgenoten, Biljartvrienden en Biljartliefhebbers, 

In het 2e weekend van 09 Januari t/m 12 Januari 2020, 
Organiseren wij alweer het 10e . 

(Open) Raerder Biljartkampioenschap 
 
Er worden op Donderdagavond 09 januari, Vrijdagavond 10 januari en Zaterdag 

11 januari voorrondes gespeeld en op Zondag 12 januari de Finales. 
Iedereen mag meespelen wanneer u uit Raerd komt, of wanneer u lid bent van 

een biljartclub rondom Raerd. Deelname vanaf 18 jaar. 
 
Er wordt gespeeld in de volgende klassen: 
 
Klasse:  Moyenne:   Caramboles over 30 beurten: 
E   0,17 -  0,6   05  -  18 
D   0,6   -  0,83   18  -  25 
C   0,83 -  1,17   25  -  35 
B   1,17 -  1,8   35  -  54  Iedereen speelt eigen tal. 
A   1,8   -  ….   54  -  …. Iedereen speelt eigen tal. 
 

De inleg bedraagt €15 per persoon graag dit gepast meenemen i.v.m. geen 
wisselgeld meer in het dorpshuis. Houdt u er rekening mee dat er 

uitsluitend met munten betaald kan worden.  
Er hangt een automaat waar u draadloos of contant munten uit kunt halen! 

ER KAN GEPIND WORDEN! GRAAG ZELFS! 
Opgave kan op de volgende manieren: 

   Telefonisch: Tjeerd 06-33567272 b.g.g.  Ids 06-29006048. 
Bij vragen kunt u een van de bovenstaande nummers bellen. 

 
Via de email: ORBRaerd@outlook.com 

Opgave t/m 29 december 2019. 
LET OP VOL = VOL !!!! 
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Berne
Snein 10 novimber is Ynte syn leaf lyts suske Marre 
berne. Alles giet poer best!

Grutske Âlders Rogier & Wike

Fakkeloptocht Sint Maarten

De herfst dient zich aan.
De Meidoorns in het Raerder Bosk zorgen voor 
voldoende voedsel voor de bes etende vogels.

It Raerder Bosk


