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Zonsopkomst op de ijsbaan

Zonsondergang op de Slotsdyk

Moai Raerd
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Nij Talint Orkest De Legeaën

Hast oait in blaas- of slachwurkynstrumint bespile?
Of nog nooit, maar wil je het graag leren?
Liket it dy moai om mei syn allen muzyk te meitsjen?
Dan kin dat no! Nu krijg je de kans!

Eind maart beginnen we in De Legeaën een Nij Talint Orkest. Nij Talint Orkest is: een instrument 
ontdekken, samen muziek maken en vooral ontspanning en veel plezier. Iedereen kan meedoen. Muzikale 
ervaring is niet nodig. De inspirerende begeleiding is in handen van Guus Pieksma. Je krijgt van ons 
een instrument te leen. Er zijn ervaren muzikanten om je te ondersteunen. We repeteren tien keer op de 
zaterdagochtend en sluiten af met een feestelijk concert.

De earste repetysje is op 28 maart 9.30 – 11.30 oere yn doarpshûs Us Gebou yn Gau. It einkonsert is op 
sneontejûn 20 juny. De bydrage is € 75 p.p. Foar mear ynformaasje: Guus Pieksma, 06 – 532 89 792. Of 
kom sneon 14 maart yn Tersoal by grienteman Abma. Dêr steane wy fan 9.30 – 12.00 oere. Opjaan kin 
foar 21 maart by Annewiep Bloem, nijtalintorkest@gmail.com of 06 – 11 641 742

Wy ha der sin oan!
Guus Pieksma
Annewiep Bloem

facebook.com/nijtalintorkest.muziek, instagram.com/nijtalint. Nij Talint is in inisjatyf fan Stichting Nij Lûd – muzyk foar elkenien!
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Maandag 10 februari 20.00 uur Focus-lezing Edward van der Tuuk Dorpshuis

Zondag 16 februari 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Zondag 23 februari 10.45 uur Sneinsbarren met Sieger van der Zwaag Laurentiuskerk

Dinsdag 25 februari vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Zondag 1 maart 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Maandag 2 maart 20.30 uur Ledenvergadering tennisclub Dorpshuis

Woensdag 4 maart 19.30 uur Film van betekenis Lokaal Reduzum

Maandag 23 maart 20.00 uur Jaarvergadering Plaatselijk Belang Dorpshuis

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
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 17, nummer 161
Februari 2020
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 maartnummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 maart (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van maart wordt in de 
eerste week van maart 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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UITNODIGING JAARVERGADERING PLAATSELIJK BELANG RAERD 
 

Maandag 23 maart 2020 
 

Dorpshuis "de Trijesprong" 
 

Tijd: 20.00-22.00 
Zaal open om 19.45 

 

 

aerd 
J.cAAf , 

 
 

AGENDA 
 

1.  Opening 
2.  Aantal stemgerechtigden 
3.  Verslag jaarvergadering 2019 (geplaatst in de Praet fan Raerd van april 2019, in de Dorpskrant  en 

de website www.raerd.com) 
4.   Jaaroverzicht activiteiten 2019: Plaatselijk Belang,'t Blikje,Jongerein, Sinterklaascommissie, 

Documentatiecommissie en Sport en Bewegen 
5.  Jaaroverzicht financiën 2019: Plaatselijk Belang,'t Blikje,Jongerein,Sinterklaascommissie, 

Documentatiecommissie en Sport en Bewegen 
6.   Kascommissie (aftredend Ymie Ter Wisscha en Annette Groothof) 
7.   Buurtpreventie 
8.  Verslag van de werkgroepen 
9.   Presentatie projecten ondernemersfonds 
10. Bestuurssamenstelling 

 
Kandidaat: vacature 

 
Kandidaten kunnen zich tot 10 maart 2020 melden via plaatselijkbelangraerd@hotmail.com 

 
11. Stemming nieuwe bestuursleden 
12. Stemming projecten 

 

 
Pauze 

 
13. Uitslag stemmingen 

 

14. W.v.t.t.k. 
15. Rondvraag 
16. Thema: Bevrijdingsfeest  2020 
17. Feestelijke afsluiting met een hapje en een drankje  (uiterlijk 22.00 uur) 

 

 
Tot ziens op 23 maart  2020 

 
Het bestuur van Plaatselijk Belang: 

 
Baukje van Vilsteren,Tjitske Kamstra, Clara Rosier, Anja de Jong, Wietse van der Vliet,Ype de Vries, 
Sietze Rosier en Germ Postma 
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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

Wij zoeken 
versterking
Door het vertrek van twee 
bestuursleden én een toename 
van de werkzaamheden binnen 
onze vereniging, zijn wij op zoek 
naar versterking. We zoeken een 
enthousiaste man of vrouw die 
bereid is om zich in te zetten voor 
de belangen van het dorp. Heb jij 
vanuit je beroep of achtergrond 
specifieke kennis of vaardigheden 
die van pas kunnen komen in het 
bestuur en lijkt het je leuk om 
van Raerd een actief en leefbaar 
dorp te houden? Dan ben je van 
harte welkom als bestuurslid bij 
onze Vereniging voor Plaatselijk 
Belang Raerd. Bij ons kun je 
zinvol bestuurswerk doen met 
veel voldoening. Dus als je een 
leuke uitdaging zoekt en een 
bijdrage wil leveren aan een 
dynamische en een zich constant 
ontwikkelende vereniging 
binnen het dorp Raerd, stuur 
een mail met je motivatie naar 
plaatselijkbelangraerd@hotmail.
com. We gaan graag met je in 
gesprek!

Vacature algemeen bestuurslid 
Plaatselijk Belang Raerd in het 
kort
Vereniging voor Plaatselijk Belang 
Raerd is een ledenvereniging 
die de gezamenlijke, 
gemeenschappelijke belangen 
van het dorp Raerd behartigt. 
Dat doen we door wat Raerders 
belangrijk vinden, onder de 
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aandacht te brengen bij andere 
partijen, zoals gemeente en 
andere overlegpartners. Voor de 
gemeente is Plaatselijk Belang 
officieel gesprekspartner en 
een belangrijk klankbord. Het 
bestuur van Plaatselijk Belang 
telt momenteel 7 leden. Binnen 
het bestuur zijn de diverse 
portefeuilles verdeeld op basis 
van interesses en talenten. Op 
dit moment spelen zeer veel 
onderwerpen in en rond ons dorp 
en de zittende bestuursleden zijn 
daarom op zoek naar een nieuw 
bestuurslid met organisatietalent, 
ter ondersteuning van het bestuur. 
Bestuurders van Plaatselijk Belang 
weten waar de vereniging voor 
staat en nemen het voortouw 
bijhet uitdragen van visie en 
missie. Zij stellen zich op als 
boegbeeld van de vereniging 
en laten door hun houding en 
gedrag zowel intern als extern de 
kernwaarden van de vereniging 
zien. In de Dorpsvisie 2018-
2022 staat beschreven welke 
onderwerpen het bestuur wil 
aanpakken.

Taakomschrijving
Als algemeen bestuurslid denk je 
mee over het beleid, de financiën 
en de activiteiten van Vereniging 
voor Plaatselijk Belang Raerd. Je 
levert een actieve bijdrage aan het 
realiseren van de doelstellingen 
en de daarbij behorende 
activiteiten van de vereniging. 
Je neemt deel aan alle algemene 
vergaderingen van het bestuur. 
Tevens investeer je tijd om de 
maandelijkse vergaderingen voor 
te bereiden, het bezoeken van 
bijeenkomsten, het onderhouden 
van contacten, reageren op 
stukken en afstemming met 
medebestuursleden. Je bepaalt 
mede het door het bestuur 
gevormde beleid en je hebt dus 

ook een gelijkwaardige positie 
in de besluitvorming van het 
bestuur. 

Welke kennis en vaardigheden 
zijn nodig?
Als algemeen bestuurslid beschik 
je over competenties die bijdragen 
aan het bestuur. Het is van belang 
dat je je verbonden voelt met de 
vereniging. Daarnaast vindt het 
bestuur betrokkenheid bij het 
dorp, samenwerkingsgerichtheid, 
het kunnen plannen en 
organiseren en affiniteit met 
bestuur en maatschappelijke 
ontwikkelingen van belang. 
Communicatieve en contactuele 
vaardigheden, organisatorische 
kwaliteiten, integriteit en 
onafhankelijkheid zijn belangrijke 
competenties.

Wat voor scholing krijg je 
aangeboden?
Als lid van het bestuur kun 
je gebruik maken van het 
cursusaanbod van de gemeente 
Súdwest-Fryslân.

Wat krijg je ervoor terug?
Een dynamische vereniging 
die continu inspeelt op nieuwe 
ontwikkelingen, interessante 

uitdagingen, toegang tot 
een veelzijdig netwerk, een 
onkostenvergoeding en af en toe 
een gezellig samenzijn.

Wat is de meerwaarde van dit 
vrijwilligerswerk?
Als lid van het algemeen bestuur 
kun je je op hoofdlijnen met 
allerlei zaken bezighouden en 
adviseren. Er wordt naar je 
geluisterd en je kennis en ervaring 
worden gewaardeerd. Je werkt 
samen in een prettig team en 
krijgt volop kansen om je te 
profileren en in te zetten. Je helpt 
mee om van Raerd een actief en 
leefbaar dorp te houden.

Hoeveel tijd ben je kwijt?
Actief zijn in ons bestuur vergt 
tijd. Natuurlijk kun je altijd meer 
of minder tijd in vrijwilligerswerk 
stoppen. Het bestuur vergadert 
gemiddeld 1 keer per maand.

Hoe kom je in aanmerking?
Interesse? Stuur een schriftelijke 
reactie  met motivatie naar 
plaatselijkbelangraerd@
hotmail.com. Hierop volgt een 
kennismakingsgesprek met 2 
bestuursleden. Eerst meer weten? 
Neem gerust contact op.

 

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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Open Raerder Biljartkampioenschap 2020
In het weekend van 09-01-2020 tot en met 12-01-2020 werd er wederom gestreden voor de Open Raerder 
Biljartkampioenschappen wisselbekers. Dit jaar vierden wij ons 2e lustrum, ons 10-jarig bestaan. Wij hadden dit 
jaar voor het eerst een jubileumboekje uitgebracht en deze werd tevens goed gevuld met de wedstrijdschema’s, 
de regels, de verlotingen en natuurlijk vele plaatselijke en niet plaatselijke sponsoren.

Men kon zo lezen dat er door biljarters uit 12 verschillende plaatsen rond om Raerd werd gestreden. Maar liefst 
46 deelnemers deden deze editie mee. Doordat wij dit jubileum jaar ook weer eens een presentje wilden uitdelen 
aan onze trouwe spelers en onze fantastische zelf moeten regelen barvrijwilligers, waarvan eentje bijna sliep in 
ons dorpshuis, hadden wij dit jaar sponsoren gezocht voor het mede bekostigen van de speciale houten paraplu 
(lijkend op een biljartkeu). Via deze weg willen wij SINIC ook bedanken voor hun super snelle levering.

De uitslagen:
A Klasse: 1e Ari Broekstra  Reduzum
 2e Hendrik Nicolai Raerd
 3e Ane Jan Anema  Reduzum

B Klasse: 1e Frank van Beenen Sneek
 2e Otto Doorenbos Raerd
 3e Ids Veldhuis  Irnsum

C Klasse: 1e Piet de Hoop  Raerd
 2e Mark Veenstra  Nieuwe Brug
 3eJildert Venema  Raerd

D Klasse: 1eWytske Bleeker  Raerd
 2e Remco Jorritsma Raerd
 3e Bouke Schoustrat Easterwierrum

E Klasse: 1e Feike van Beenen Sneek/Raerd
 2e Henny Kombrink Reduzum
 3e Tamara Struiving Raerd

Alle bovenstaande winnaars kregen uit handen van de wedstrijdleiding een pas met een tegoed erop, te 
besteden bij de Multimate/Hubo te Grou. Dit jaar waren er ook extra prijzen te winnen voor alle deelnemers 
van het Open Raerder Biljartkampioenschap: een vitaminebon, aangeboden door Bernard Abma, gewonnen 
door Trudy Rodenburg. En Een dinerbon, aangeboden door Glas’80 bv, gewonnen door Hendrik Nicolai. Ook 
zijn er meerdere prijzen aangeboden door de sponsoren voor onze verloting. Publiek en spelers namen gretig 
enveloppen af, in de hoop dat zij een van deze mooie prijzen konden winnen. Onze dank hiervoor.

Tot slot rest ons nog iedereen te bedanken: De spelers omdat wij geen toernooi kunnen organiseren zonder jullie 
deelname. De Barvrijwilligers omdat wij niet zonder jullie tomeloze  inzet iedereen konden voorzien van een 
natje en droogje. In het bijzonder onze Kokkin Wietse van Vliet voor de fantastische lekkere hapjes tussendoor. 
De sponsoren omdat wij niet alles zelf kunnen bekostigen, dank u. De invallers die onze gaten in het schema 
weer wilden aanvullen, die wij konden bellen tot een uur voor aanvang van de wedstrijden. Het veelzijdige 
publiek en toeschouwers om onze deelnemers aan te moedigen. Mensen bedankt!!!

Tot volgend jaar, namens
Tjeerd Veenstra en Ids Veldhuis
de organisatoren van dit toernooi ORB Raerd
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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

 

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 

Prijswinnaars Klasse A

Prijswinnaars Klasse B

Prijswinnaars Klasse C

Prijswinnaars Klasse D
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De column van december 2019. Verschenen in de ‘Keats!’, officieel bondsbladvan de KNKB, dat 4x per jaar 
verschijnt en naar alle leden wordt gestuurd. 

Waarme tekken
‘Yn beamtegrien beskûle lizze de fjilden’. Ik socht ynspiraasje en dizze sin 
kaam by my op. Eins wol nuver, want de beammen binne op ‘t stuit aardich 
keal. Wurden en bylden rinne yn inoar oer en sa seach ik yn gedachten 
it keatsfjild yn Hurdegaryp. It fjild út myn tienerjierren mei rûnom hege 
beammen. Ik tocht oan it keatsfjild yn Raerd; it fjild wêr ik ôfrûne simmer in 
soad omdartele ha. It smûke fjild, ferskûle yn beamtegrien en oan de râne fan 
wat yn earder tiden de Middelsee west hat. No net tinke dat dit in romantysk 
ferhaal wurdt, want as nij bestjoerslid fan in aktive feriening, wie it ôfrûne 
simmer betiden bealgjen. Mei in soad nocht en wille, dat wol. Ik ha in protte 
leard en stikemwei ek in protte sjoen en heard. De ynspiraasje komt jo op it 
fjild wol oanwaaien.

As der net tefolle seurd en omeamele wurde, dan krij jo ek noch in bak fol enerzjy mei. Dan leit de tonge jo oan 
it ein fan de dei op de skuon, mar it noflike gefoel en de wille oerhearskje. It gefoel dat jo mei inoar de skouders 
derûnder sette en meiwurkje oan in sport dy’t ryk is oan histoarje, mar ek de potinsje hat om wer te groeien. De 
lûden dy’t ik ôfrûne simmer op ferskate plakken opfong ha, is dat it keatsen mei alles der om hinne wer hieltyd 
mear wurdearre wurdt. Yn in wrâld wêryn alles fluch en flitsend is, ha we mear en mear de begearte om werom 
te gean nei de ienfâld fan it libben. Nei it mei inoar wêzen, op simmerske dagen en jûnen, noflik, bûtendoar. 

We fernimme allegear wol dat de wrâld feroaret. Der is in bulte ûnrêst en de wierheid oer alderhande saken 
komt hieltyd mear foar it deiljocht. Hieltyd mear minsken fernimme dat grutter en flugger net perfoarst better is. 
Net alle fernijing docht ús goed. De krêft fan groei giet miskien wol lâns in hiel oar paad. We hoege net werom 
yn ‘e tiid, mar wol werom nei de kearn fan ús libben. Dêr wêr’t it libben ienfâldich is, wêr’t genietsjen foarop 
stiet, wer genietsjen foarop stiet en it allegear net safolle jild kostet; keatsen kin oeral en altyd. Dat wie hûndert 
jier lyn al sa en dat is noch sa. No gean ik fernijing beslist net út de wei, ha ik de magy fan it keatsen al faker 
beskreaun en hoege we net oan ferfelends ta alles te beneamen. Dat dogge de seursekken ûnder ús al genôch. 

Alles wêr ‘te’ foar stiet is net goed, ha ik leard. Te lang de ierappels op it fjoer, makket se swart. Te folle geseur 
en geëamel hellet it keatsen nei ûnderen. De finger moat wol wis en wier op de seare plakken lein wurde. Te 
lang stiifkoppich hingjen bliuwe yn saken dy’t net wurkje, ha we no wol hân. Te folle fernijing kin de sjarme 
fuort helje en úteinlik de planke misslaan. En mei te folle regels kin jo keatsers ôfbrekke. It wurdt tiid dat we 
allegearfanút algemien keatsbelang tinken gean. It ego-oriïntearre tinken is efterhelle. Mei-inoar de skouders 
derûnder en it keatsen yn de breedte behâlde. Net opjaan, mar trochsette, ek as de wyn dwers op it fjild stiet. 
Hâld de fleur der yn. Stap oer de tûkelteammen en sjoch nei de mooglikheden. 

De wrâld is fluch, flitsend en betiden bikkelhurd. Mar sa gau as ik op de fjilden bin, wêr dan ek, fiel ik de waarme 
tekken fan ienfâld en gesellichheid. De waarmte fan meiinoar. Dan kom ik ta rêst en laad ik op. De natuer gelyk. 
It is desimber, de beammen keal, de fjilden ferlitten. Yn de stilte beskûle leit de tasizzing fan de maitiid. Sa 
glydzje we, mei in hert fol optimisme, de tienerjierren fan dizze iuw út... 

Sjoch jimme op de fjilden! 

Raerd, desimber 2019
Janny van der Meer
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‘ 

SMASHING   NEWS 

 

 
Het bestuur heeft de jaarplanning voor 2020 gereed: 
 

 MAAK KENNIS MET TENNIS voor de jeugd die interesse heeft op  woensdag 8 april, gevolgd 
door een viertal gratis lessen 

 TENNISLESSEN voor de senioren op maandagavond, start 6 april  
 OPENINGSTOERNOOI voor senioren, 3 april 
 AVONDTENNIS vanaf 9 april 
 MIDZOMERNACHTTOERNOOI senioren, 19  juni 
 BOARNSTERHIM 
 SLOTTOERNOOI, laatste avondtennis 

 
We houden u op de hoogte.  
 
Let op, het is nu al mogelijk om u aan te melden als nieuw tennislid voor het komende jaar!  
Ga naar onze website www.tennisclubraerd.nl/lid‐worden/ 
 
En voor onze leden het verzoek om de datum voor de ALV alvast in hun agenda te noteren :  
Maandag 2 maart, 20.30 uur, Dorpshuis 

AGENDA  

1) Opening/vaststellen agenda 
2) Mededelingen  
3) Notulen Algemene Ledenvergadering 2018 
4) Terugblik tennisseizoen 2019 / vooruitblik 2020 
5) Financiën (vaststellen begroting &controle kascommissie) 
6) Bestuurssamenstelling  

 aftredend en herkiesbaar : Trientsje Hellinga&Doete Kooistra‐de Groot 
7) W.n.t.t.k. 
8) Rondvraag 
9) Afsluiting 

Op verzoek worden de stukken behorend bij deze agenda één week voor aanvang van de vergadering 
toegezonden. De stukken zijn op te vragen bij het bestuur : tennisclubraerd@gmail.com 
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Voor 4 mei 2020 zoeken wij een trompettist die tijdens dedodenherdenking “The Last Post” wil voordragen.

Voor meer informatie/vragen kun je contact opnemen met:plaatselijkbelangraerd@hotmail.com o.v.v. Trompettist

Alvast bedankt!

Namens team Plaatselijk Belang Raerd

Kerstpakkettenactie voedselbank 2019

Onze oproep in de dorpskranten heeft in totaal 15 pakketten 

opgeleverd. Wat een prachtige donatie! Etta Dotinga en 

Willem/Hendrika Heeringa hebben de pakketten bij 

Sytsma Antiek ingeleverd. Ze waren weer blij verrast met 

de kerstpakketten en vinden het een heel mooi idee om 

zo collectief kerstpakketten te verzamelen in de dorpen 

van de Lege Geaën e.o.  Sytsma brengt de pakketten bij de 

Voedselbank en die zorgt er weer voor dat de pakketten 

een goede bestemming krijgen. Namens de diaconie en de 

voedselbank hartelijk dank voor het inleveren van de kerstpakketten of een deel daarvan. Wij 

hopen dat u de volgende keer weer meedoet aan dit goede doel.



PRAET FAN RAERDPagina 14

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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Voetbal is een spel van snelheid, 
inzicht en techniek; maar ook 
als die eigenschappen met de 
jaren wat minder zijn geworden, 
kun je nog ‘gewoon’ van het 
spelletje genieten. Dat bewijzen 
de Walking Footballers van v.v. 
Irnsum, die in november hun 
eerste jubileum vierden. Wat 
in het najaar van 2014 begon 
als een leuk experiment, is 
vijf jaar later uitgegroeid tot 
een serieus onderdeel van de 
plaatselijke voetbalvereniging. 
”En dus kinne wy grutsk wêze 
op wat wy delsetten hawwe”, zegt 
Abe Buwalda (64), een van de 
initiatiefnemers. 

Walking Football (ofwel: 
wandelvoetbal) is een vanuit het 
Verenigd Koninkrijk overgewaaid 
fenomeen, waarbij door zestig 
plussers in teams van zes op 
een klein veld partijtjes worden 
gespeeld. Rennen is verboden, 
slidings doen ook. De bal mag 
niet boven heuphoogte uitkomen 
en om te scoren hoef je geen 
keeper te passeren. Alles tezamen 
zorgt ervoor dat ouderen tot 
op hoge leeftijd kunnen blijven 
voetballen. Ook in Jirnsum, waar 
vijf jaar geleden de eerste stap 
richting Walking Football werd 
gezet. ,,Wy hiene it wol ris op 
tillevyzje sjoen, mar pas doe’t 
sawol Cambuur as It Hearrenfean 
spilers begûn te sammeljen, binne 
wy as taskôgers nei in trening 
gien. Dat spruts ús sa bot oan, dat 
wy tochten: soks moat yn Jirnsum 
ek kinne.”

It is in moaie manier om sûn 
âld te wurden, en ek noch ris 
hartstikkene gesellich

Vijf jaar voetbal zonder te rennen

Zo gezegd, zo gedaan. Buwalda 
en drie andere voetbalveteranen 
stelden een lijst met potentiële 
leden op en deden een 
wervingsronde door het dorp. 
“Al gau hiene wy acht man op 
papier. En doe’t it nei de winter 
wat moaier waar waard, kamen 
der stadichoan mear minsken 
by.” Inmiddels telt de Walking 
Football-tak van Irnsum bijna 
25 leden. Elke woensdag wordt 
er getraind. “Dan begjinne wy 
om healwei tsienen mei in bakje 
kofje, dêrnei de warming-up, in 
posysjespul en as ôfsluting de 
partij”, weet Buwalda, die anno 
2019 ook leden uit Raerd en 
Tzum op Sportpark De Bining 
kan verwelkomen.

Je hoege net goed fuotbalje te 
kinnen om meidwaan te kinnen, 
elknien is wolkom

Belangrijker nog dan het 
voetballen an sich, is echter het 

sociale aspect. “Want je bringe 
op dizze wize minsken by inoar 
dy’t oars thús bliuwe soene”, aldus 
Buwalda. Je hoege boppedat 
hielendal net goed fuotbalje te 
kinnen om meidwaan te kinnen. 
Elkenien is wolkom.” Om het 
verenigingsgevoel te bevorderen, 
maken de Jirnsumer Walking 
Footballers op toerbeurt de 
kleedkamers schoon. Daarnaast 
wordt sinds twee jaar een eigen 
toernooi gehouden, waaraan 
ook teams uit onder andere 
Leeuwarden, Harlingen en 
Hoogeveen meedoen.  Wat de 
toekomst brengt, weet niemand. 
Maar de kans is groot dat de 
komende jaren steeds meer 
ouderen de voetbalschoenen weer 
uit de kast gaan trekken. Buwalda:  
“It is in moaie manier om sûn 
âld te wurden. En ek noch ris 
hartstikkene gesellich.”
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Familie Sterk

Ongeveer een jaar geleden moet het alweer zijn dat 
er een jong stelletje met twee schoolgaande meisjes 
ergens aan het Fintsje in ons dorp is neergestreken. 
Dus… hoog tijd om daar eens even naar toe te gaan 
voor een “petearke”. Er schijnen aan het Fintsje nog 
meer nieuwkomers zijn komen te wonen, maar naast 
het hoekhuis gelegen tussen “it lytse“en “ it grutte” 
Fintsje stonden twee meisjesfietsen geparkeerd, wat 
mij de moed gaf om daar maar eens aan te bellen. En 
inderdaad, daar bleek ik aan het goede adres te zijn 
op It Fintsje 11.

De heer des huizes was er wel voor te porren, mits 
ik hem maar niet met U aan zou spreken zei hij en 
het mocht meteen de dag daarna al. De volgende 
morgen werd ik keurig binnengelaten door een 
welopgevoede jonge dame, Jessy, de oudste dochter 
van Joop en Janika Sterk. Gezellig bij hun binnen! Op 
mijn verzoek zijn wij aan de grote tafel gaan zitten, ter 
wille van de verstaanbaarheid en het schrijfgemak en 
zoals dat de gewoonte is zaten wij dan ook in een tel 
midden in hun verhaal.

Janika is samen met haar 3 broers opgegroeid in 
Sneek, later moest zij pendelen tussen Sneek en IJlst, 
wat te maken had met het uit elkaar gaan van haar 
ouders. Haar vervolgopleiding/MBO heeft zij in 
Sneek en Bolsward doorlopen. En al in haar zestiende 
jaar is zij “haar” Joop tegengekomen in IJlst (zij was 
nog schoolgaand toen). Min of meer toevallig raakten 
zij aan de praat en het bleek dat Joop haar broers wel 
al veel eerder kende van het voetballen, maar nooit 
geweten heeft dat er nog een zusje was.

Joop is eveneens in Sneek opgegroeid, samen met een 
zus, maar later naar IJlst verhuisd. Zijn middelbare-
schooltijd speelde zich ook in Sneek en Bolsward af. 
Hij was later werkzaam als automonteur en daarna 
als onderhouds/jachtschilder. Hij is nu werknemer bij 
Kaap Hoorn in Terhorne. Joop en Janika kregen twee 
meisjes: Jessy ( 9 jaar) en Jelina (6 jaar). Janika besloot 
toen thuis bij haar kids te blijven tot deze naar school  
zouden gaan, maar is nu met toewijding en plezier 
zorgondersteuner in het Dr. Wumkeshûs-Patyna te 
Sneek.

Wa binne dat?

Omdat Joop en Janita al jong een gezin werden, 
moesten zij genoegen nemen met wat er toen op 
dat ogenblik aan woongelegenheid geschikt was 
om zelfstandig te gaan wonen in Sneek. Klein 
behuisd dus, maar doordat er een sloot langs hun 
onderkomen liep, hadden zij recht van spreken als zij 
zeiden:” Wij woonden aan het water!” Zij zijn deze 
plek dan ook tien jaar trouw gebleven, maar met het 
groter worden van de kinderen leek hen, dat nu de 
tijd gekomen was om te zoeken naar een plek buiten 
de stad waar het voor de kinderen en voor hun zelf 
goed toeven zou zijn. Hun zoektocht naar een plekje 
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in een dorp niet al te ver van hun werk begon in St. 
Nicolaasga (daar woont Janika haar beppe ook). Een 
pand waar een heleboel aan moest gebeuren werd 
ineens per opbod verkocht, waar deze mensen niet op 
hadden gerekend. Via Irnsum en Witmarsum, waar 
echter ook niet te vinden was wat J. en J. voor ogen 
hadden, viel hun oog op het pittoreske pandje op It 
Fintsje in Raerd.  

Vrijstaand, met een ruimte voor de hobby’s van Joop. 
Joop doet namelijk in gedateerde audioapparatuur en 
verzamelt ook oude spelcomputers. Daarnaast rijdt 
hij graag op oldtimerbrommers, waar zijn vader een 
hele serie van heeft en wandelt hij regelmatig om zich 
voor te bereiden op wandelmarathons (bijvoorbeeld 
de Slachte). Belangrijk is natuurlijk ook dat de meisjes 
in Raerd naar school kunnen. Dit huis (aan de 
buitenkant lijkt het kleiner dan binnenin) was in een 
perfecte staat, daar kon de familie eigenlijk zo in en 
bovendien heeft het de mogelijkheid, mocht het t.z.t 
nodig zijn, om het nog uit te bouwen.

EN ZO IS HET GEKOMEN!!  Fam. Sterk ging er 
vaak op uit met hun vouwwagen, onder andere naar 
Duitsland en België, maar kozen dit jaar voor een 
vakantie naar Oostenrijk, waar ze een huisje hebben 
geboekt aan een van de bergmeren in het prachtige 
Salzburgerland. Daar wordt naar toegeleefd. Maar… 
permanent van adres veranderen daar peinzen ze 
over. Ze hebben het gevonden in Raerd, ook de kleine 
ladys.. Hoewel het proces van aanpassen bij Jessy iets 
moeizamer ging, want zij moest haar klasgenootjes 
en vriendinnetjes immers loslaten, maar heeft er hier 
inmiddels ook al weer nieuwe bijgekregen, gelukkig.

Ik mocht mij nu bij de familie Sterk, waar de letter J 
zo markant aanwezig is (Joop, Janika, Jessy en Jelina) 
bedanken voor hun openhartigheid en kreeg intussen 
kwispelend bijval van hun snoezige langharige teckel. 
Helaas heb ik niet naar z’n naam gevraagd, maar 
ondanks dat een mooi “Sterk verhaal” toch?

Heidi
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Reis nei Laplân
Oerstek nei Gotland en Fårö (6e 
etappe)

Moandei 10 juni: Nei in wat 
ûnrêstige nacht (net fersliepe no?) 
brekke wy  om 6 oere moarns ús 
kamp op. Dat is yn 20 minuten 
beslikke en dan: op nei de boat! 
Wy hiene fêste plakken en koene 
dêr yn alle rêst ús moarnsbrochje 
behimmelje.Trije en in heal oere 
duorret de oertocht nei Visby 
ta. Rêstich oan board want de 
fakânsjes binne noch net út ein 
set. Visby is in midsieuwske 

hannelstêd. Hannel waard dien 
mei de Baltyske omkriten en 
Ruslân. Rûnom de stêd mânske 
muorren mei kante tuorren en 
poarten, net mear hielendal 
puntgeef mar it sjocht der ridlik 
konservearre út. Dan fierder, mei 
as doel it noardlike part fan it 
eilân, want yn it súdlike hawwe 
wy al earder ris fakânje holden. 
Yn it Noarden binne in protte 
natoergebieten en dêr meie wy 
wol oer. Ridendewei steane wy  
ynienen foar in ferry, dy’t nei Fårö 
(in lyts eilân boppe Gotland) giet 
en wy  beslúte dy kant ek mar út 
te setten.

Fårö is krekt as Gotlân omheech 
kommen út de seeboaium en 
bestiet foar in grut part út kalk. 
Yn ‘e iistiid leine hjir hunderten 
meters pakiis, dy’t de grûn yn 
inoar drukt hawwe en doe’t it iis 
raant wie is de grûn as in spûns 
werom fearre. Beide eilânnen 
binne wol sa’n 25 meter omheech 
kommen. Wy fine in moaie 
camping, mar dêrom fuort noch 
gjin geskikt plakje foar de tinte, 
want neffens Cecile tilde it der 
op fan de boskeamels. It slagge 
dan dochs noch rillegau en nei 
in streksum mieltsje en wat 
tariedings op de dei fan moarn 
wiene wy gau ûnder seil.

Wy hawwe de fytsen fan de 
dragers helle en sille de noardlike 
omkriten op de pedalen ferkenne. 
De natoer is hjir weelderich en 
hat in grut ferskaat oan blommen, 
dêr kinne wy yn Fryslân in 
puntsje oan sûge! Mar fansels 
bloeit op kalk in oare in flora as 
op ‘e klei. Hiele stikken bjirm mei 
wyldemanskrûd, dat by ús allinne 
te finen is yn goed ûnderholden 
túnen. Wy komme by it hûs fan de 
grutte Sweedske cineast Ingmar 
Bergmann, hiel bysûnder hoe’t dat 
opgiet yn syn omjouwing. Ek fan 
binnen ien en al ferwûndering! 
Mei in soarte fan bril op belânest 
yn de firtuele wrâld fan Ingmar 
Bergmann. Wol de muoite 
wurdich.

Woansdei 12 juni wurde wy de 
moarns wekker en it waait dat it 
rikket. Wy beslúte hjoed mar yn 
‘e auto te starten en dan sjogge wy 
wol fierder. No, fan fytsen kaam 
neat op ‘e hispel! De noardkant 
fan it eilân is ien grutte wyldernis. 
In hiele protte jeneverbeistrûken 
mei in stikmannich spjirren en 
dinnen en dêr rinne wat skiep 
trochhinne. Op in parkearplak 
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sette wy de auto del en folgje de 
pylken op ‘e buorden, dy’t nei de 
“raukars” ferwize. Gjin idee wat 
dat betsjut! Oan de kust kommen 
sjogge wy wat der mei bedoeld 
wurdt; metershege frjemdfoarme 
erosiepylders. Op in boerd lêze 
wy oer harren ûntstean. Doe’t de 
boaiem omheech kaam hat wyn 
en wetter der foar soarge dat it 
sêfte fan de kalkstien der ôf slipe 
is en it hurdere folle minder te 
lijen hân hat en dus stean bleaun 
is. Frjemde, troch de eleminten 
foarme skulpturen. Fansels koene 
wy it net litte en nim ek in stien 
mei dêr’t in fossyl yn siet.

Lâns it paad werom stiene 
nearzige húskes/hokjes  wêr’t 
boeren harren boatsjes en 
fiskersark by hawwe. Der waard 
net út weelde, mar út kleare 
needsaak fiske. Se hiene it dêr sa 
rom doe net. Kij sjogge jo hjir 
amper, wol in protte skiep, guon 
mei in moai krollich fachtsje. 
Touristen nimme wol gauris sa’n 
feltsje mei nei hûs.

Tongersdei 13 juni giet de reis 
fierder! By de ferry oankaam 
sjogge wy dat er krekt fan wâl 

stutsen is mar gjin man oer board, 
want oer heechút 20 minuten is hy 
werom… en noch wol FERGEES! 
Oan ‘e oare kant ride wy rjochting 
Klintehamn. Wy witte dat dêr in 
fiskerman fanút in foech hokje 
hearlike rikke fisk ferkeapet. In 
stik rikke heilbot stiet op it menu. 
Dernei meitsje wy in tour oer 
Gotlân (it súdlike part koene 
wy al). Underweis nei Visby 
sjogge wy om nei in camping en 
dat slagget. De noarderlingen 
binne echte bûtenminsken dy’t 
elke gelegenhyd oangripe om 
bûtendoar te wêzen al moat it 
ek wer net te spartaans. Tinten 
sjogge jo net safolle, caravans en 
campers nammenstemear. 

Wy sjogge hoe’t wy mei de boat 
nei Oskarhamn kinne en dat 
falt net ta want de boat fart mar 
ien kear deis. Nei wat fiven en 
seizen is dat regele en sjogge wy 
ûnderwilens noch wat yn Visby 
om. Bysûnder om te fernimmen 
dat der hieltyd noch wer plakken 
binne dy’t wy noch net earder 
sjoen ha. De tsjerke St. Maria, 
sa wurdt ús troch de froulike 
gids útlein, is delset troch lju 
fan de Hanze (Dútsers, dy’t hjir 
yn ‘e midsieuwen foar master 

opsloegen). De útsûnderlike 
Byzantynske ornaminten ha te 
krijen mei de hannelskontakten 
fan Gotlân mei Byzantium/ 
Constantinopel. Tige nijsgjirrich! 

Gotlân hat in wat oare ûntjouwing 
trochmakke dan de rest fan 
Sweden. Earst Hanze, doe de 
Denen en yn de 18e ieuw de 
Russen, dy’t hjir yn ‘e winter at de 
Eastsee tichtferzen wie diveldei 
holden. Fan eardere rykdom 
bleau net folle mear oer. Allinne 
yn it museum is dêr noch wat 
fan werom te finen. It skiep spilet 
hjir sa’n wichtige rol dat it as 
symboal yn  de Gotlânske flagge 
werom te finen is. Twa mânske 
Godshúzen moatte noch neamd 
wurde: De St. Lourens, in ruïne 
en ûnderdiel fan de delgong fan 
Gotlân en Visby fral. En dan 
noch de St. Karin, in goatyske 
franciskaner kloastertsjerke fan it 
selde formaat. At leauwe of úterlik 
fertoan fan rykdom en macht 
einliken de driuwfear fan harren 
ûntstean west hat bliuwt foar 
ús in fraach. Foar ús no wol tiid 
om in ticket te nimmen foar de 
weromreis.

Geart Leystra
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Praet mar raak
Deze keer zal Koos van Meeuwen 
vertellen wie hij is en wat hem 
zoal bezig houdt. Barst maar los!

Waar en in welk jaar ben je 
geboren?
Ik ben in Gorinchem (ZH) 
geboren in 1949 om 06.00 op een 
zonnige dag.

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of vrijgezel en heb je 
ook kinderen/kleinkinderen?
Ik ben getrouwd met Baukje. We 
hebben 4 kinderen. Twee maal 
rijkeluiswens: zoon-dochter, 
zoon-dochter. Vijf prachtige 
kleinkinderen waar we erg trots 
op zijn. 

Wat doe je overdag?
Als gepensioneerde heb je de luxe 
om je dag in te delen, zoals jij wil, 
uiteraard in overleg met Baukje. 
Lezen, puzzelen, fietsen, wandelen 
zijn standaard activiteiten. Als 
vrijwilliger ben ik graag op de 
woensdagmorgen actief in het 
Raerder Bosk om samen met 
anderen te zorgen voor het 
onderhoud. In Bears staat de 
Mariakerk waar ik o.a. als gids 
bezoekers graag wat vertel over 
deze kerk en de luchtspiegeling 
(Uniastate). Met veel plezier zing 
ik mee in het gelegenheidskoor 
in de kerk van Raerd voor 
kerstavond. 2020 is het laatste jaar 
dat ik betrokken ben als voorzitter 
schriftelijk bij de staatsexamens. 
Sinds 1975 tot afgelopen jaar was 
ik examinator en corrector voor 
het vak aardrijkskunde. Vanaf 
2012 als vz. schriftelijk. Bij de 
staatsexamens moet je denken 
aan volwassenen, die bijvoorbeeld 
via het LOI een opleiding Havo 
of Vwo volgen en dan een 
staatsexamen doen. Het VSO 

(voortgezet speciaal onderwijs) 
wordt ook altijd onderworpen aan 
staatsexamens.

Hoe lang woon je al in Raerd?
Wij wonen sinds november 2016 
in Raerd. 

Op welke wijze ben je bij het dorp 
betrokken (verenigingen, bestuur, 
vrijwillig, school)?
Bij een vorige vraag heb ik 
daarover al wat gezegd. Het 
opknappen van de gymzaal heeft 
laten zien dat ons dorp krachten 
goed weet te binden, wanneer dat 
gevraagd wordt. Voor mij een heel 
leuke ervaring om daar ook een 
aantal keren actief bij betrokken 
te zijn. In de winterperiode geniet 
ik van de lezingen en de films 
rondom een thema, die in het 
dorpshuis en in Reduzem  kunnen 
worden bezocht. Graag doen we 
samen ook mee aan de Merke, 
waarbij Raerd een feestelijk lang 
weekend weet te organiseren. 

Wat is je favoriete muziek?
Muziek uit de jaren 70 spreekt mij 
nog steeds aan. Ook van klassieke 
muziek kan ik erg genieten.

Waar mogen ze jou midden in 
de nacht voor wakker maken?
Het liefste slaap ik ongestoord 
verder, maar wanneer er in ons 
dorp een UFO zou zijn geland, 
dan wil ik daar graag getuige van 
zijn.

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Niet specifiek iets. Met de 
kleinkinderen naar een pretpark 
of doe-activiteit, of lekker eten, 
naar Night of the Proms etc.

Wat vind je het lekkerste eten?
Bijna alles vind ik lekker. Het is 
een beetje afhankelijk van de tijd 

in het jaar. Bijvoorbeeld in het 
najaar wild zwijn eten, betekent 
genieten. Koude pasta’s in de 
zomer met een lekker wijntje 
smaken uitstekend.

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Een Ford Fiesta.

Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit?
Datingprogramma’s.

Welk boek lees je op dit moment?
De levens van Jan Six van Geert 
Mak. Met enige regelmaat komt 
een Jan Six in het nieuws vanwege 
zijn kennis over Rembrandt. Hij 
staat niet in het boek vermeld, 
maar past volledig in het verhaal 
van alle voorgaande generaties 
Sixen.

Waar praat je graag over?
Actualiteiten, natuur, politiek, 
economie, maar ook gewoon wat 
slap ouwehoeren over van alles en 
nog wat.
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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

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend?
Als gepensioneerde is het 
onderscheid door de week of 
weekend minder scherp. Een 
theater bezoeken, van een 
spektakel, zoals de Frisian 
Proms genieten, maar ook een 
museumbezoek of zomaar 
slenteren door een stad en 
mensen observeren vind ik leuke 
activiteiten.

Waar ga je het liefste heen in de 
vakantietijd?
Frankrijk, omdat het een 
landschappelijk en cultureel zeer 
gevarieerd land is met bovendien 
een prettig klimaat en lekkere 
wijnen.

Wat is jouw beste eigenschap? 
Wat is de slechtste?
Beste: dat kunnen anderen beter 
zeggen! Slechtste: niet kunnen 
kiezen en daarmee uitstelgedrag.

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd? Wat is het minst 
mooie?
Het Raerder Bosk is een prachtige 
plek, maar de Laurentiuskerk mag 
er ook zijn.

Wat mis je op dit moment in 
Raerd?
Ik mis het huis wat bij de Jongema 
State stond. Het zou het Raerder 
Bosk compleet maken. Er mag 
rondom het dorp nog wel meer 
bebossing komen.

Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je 
hem/haar vragen?
Geen idee. Via internet krijg je 
tegenwoordig alle informatie over 
personen, die je maar hebben wilt, 
wanneer je er in geinteresseerd 
bent.

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
Afhankelijk van het bedrag zou 
ik een fonds stichten om vooral 
lokale kleinschalige initiatieven 
te ondersteunen om zo arme 
mensen toekomst te bieden. 
Een oud-collega van mij heeft 
zo’n project in het oosten van 
Kenia, waarbij hij met lokale 
arbeiders en materialen werkt. Hij 
bouwde daar intussen minsten 50 
scholen, een hospitaal, een kerk 
en ontwikkelde de landbouw. Er 
blijft bij hem niets aan de bekende 
strijkstok hangen.

Wil je nog wat zeggen? Wil je 
nog wat kwijt? Nu heb je de 
kans!!!
Ik vind de mensen hier 
alleraardigst.

Bedankt voor je openhartigheid 
en medewerking!
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De vernieuwing
‘De tiid hâld gjin skoft…’ In amper vijf jaar tijd is er in onze dierenartsenpraktijk enorm veel veranderd. 
Niet alleen qua bezetting, van vier naar acht dierenartsen; maar ook in wat we doen en kunnen. Het in-huis-
laboratorium geeft enorm veel meer mogelijkheden en vooral snellere diagnoses. De toegevoegde waarde van 
echoapparatuur heeft zich al meermalen bewezen en dat we zelf bacteriologisch onderzoek doen en kunnen 
bepalen voor welke antibiotica de ziekteverwekker gevoelig is, is tevens een grote vooruitgang.

Bloedonderzoek op orgaanfuncties doen we al een paar jaarin ons eigen lab. De nieuwste aanwinst op dat 
gebied is een apparaat dat ook het bloedbeeld van patiënten kan bepalen. Het bloedbeeld wordt gevormd door 
de rode en de witte bloedlichaampjes. Daaruit kun je afleiden of er sprake is van bijvoorbeeld bloedarmoede 
ofontsteking. Hoewel het volledig bloedbeeld ons zelden een specifieke diagnose biedt, is het heel gevoelig 
en geeft het vaak de eerste aanwijzing voor ziekte bij een patiënt. Wanneer het bloedbeeld regelmatig wordt 
bepaald, kunnen we een trend waarnemen om de ernst van een ziekteproces aan te geven en te volgen of het 
proces verslechtert of verbetert.We lieten het bloedbeeld geregeld door een extern laboratorium doen, maar nu 
hebben we veel sneller een uitslag. Dat komt uiteraard de patiënt ten goede: hoe vlotter uitsluitsel, des te eerder 
weet je wat je te doen staat.

Sinds april vorig jaar werken we uitsluitend op afspraak. Dat wordt door zowel onze clientèle als door onszelf 
als erg positief ervaren. Er is meer tijd voor de patiënt en de wachttijden zijn danig bekort. Dat niet een ieder 
altijd exact op het afgesproken tijdstip kan worden geholpen wordt gelukkig niet als negatief ervaren. Als er een 
spoedgeval tussendoor komt dient dat uiteraard voorrang te krijgen. Gelukkig hebben we het interne klimaat 
dit jaar beter onder controle: er is namelijk airconditioning aangelegd! Dit voorjaar gaan we daarnaast ook 
nog een stap maken richting duurzaamheid. Er worden zonnepanelen aangeschaft om zelf in het toenemende 
stroomgebruik te kunnen voorzien.

Alle veranderingen hebben echter ook een keerzijde: we beginnen zo langzamerhanduit ons jasje te groeien. 
Daarom hebben we inmiddels een bouwcommissie benoemd om te inventariseren en verbouwing voor te 
bereiden. Meedenken wordt op prijs gesteld. Mocht je ons van advies willen voorzien, meld het gerust! Op de 
mail, via de telefoon of gewoon bij de balie.

Last but zeker niet least maak ik van de gelegenheid gebruik om (alweer!) een nieuwe collega voor te stellen: 
Marije Kamstra. Marije is opgegroeid in Terherne en in juli 2019 afgestudeerd als dierenarts landbouwhuisdieren 
aan de Universiteit van Gent. Hierna is ze een periodewerkzaam geweest bij een dierenartsenpraktijk elders in 
Fryslân. Per december vorig jaar is Marije in dienst bij onze 
praktijk. Hoewel ze vooral op route zal zijn tussen de koeien en 
de paarden, zal ze ook zo nu en dan op het spreekuur opduiken. 
Marije draait ondertussen al ruim een maand mee en we zijn 
ervan overtuigd dat zij prima in ons team past en dat ze perfect 
in staat is ons logo te vertegenwoordigen: ‘Met hart voor dieren, 
in het hart van Fryslân!’

menno@bistedokter.nl
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Dag en nacht bereikbaar
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zorgvuldig 
en met aandacht

Blommen en oar 
Praet
Lente

Ze is er elk jaar weer vroeg bij 
het maarts viooltje, wanneer 
we verlangen naar de eerste 
lentetekenen. Het maarts 
viooltje heeft niet de wilde 
schoonheid van, noem maar iets, 
delphinium  (ridderspoor) of de 
imposante hoogte van digitalis 
(vingerhoedskruid). Ze heeft een 
subtielere schoonheid, waarvoor 
u bijna door de knieën moet. Dat 
is geen slecht idee, want dan ruikt 
u meteen de zoete geur die de 
piepkleine bloempjes verspreiden. 
Nu weet u waaraan het viooltje 
haar Latijnse naam, Viola 
Odorata, aan te danken heeft. 
Het werd vaak afgebeeld met de 
liefdesgodin Aphrodite.
Nog steeds geldt het 
maartsviooltje in veel west 
Europese landen als liefdesteken. 
Waarschijnlijk vanwege de 
blauwe kleur die staat voor trouw, 
zuiverheid en duurzaamheid.

Maartse viooltjes (vaste plant) zijn 
geurig en gezond. Tussen 1830 en 
1940 werden de maartse viooltjes 
op grote velden gekweekt. Vooral 
rond de steden waar de geurige 
viooltjes populair waren en 
de  blaadjes werden verwerkt 
in parfums. Zoals voor alle 
parfumbloemen geldt, zijn er 
kilo’s nodig voor het verkrijgen 
van een paar gram pure geurstof. 
Zo blijft er van 100 kg violen 
slechts 31 gram olie over.

Het maarts viooltje werd ook al 
in de vroege kruidengeneeskunde 
gebruikt. Zo zou ze heilzaam 
zijn bij aandoeningen van 
de luchtwegen,bij hoofdpijn 
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en slaapproblemen. Grieken 
adviseerden te gorgelen met 
viooltjeswater bij ontstoken 
tandvlees en keelontsteking. De 
Romeinen dronken viooltjesthee.

Ga eens door de knieën, want wie 
het kleine niet eert ……………. !!

Hans Stouthart
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Kerknieuws
Kerstnachtdienstcollecte
De collecte tijdens de kerstnachtdienst voor de Kledingbus SWF bracht maar 
liefst € 269,84 op. Samen met het diaconie-maandbedrag van december 
(en een kleine afronding naar boven) konden we 525 euro naar dit doel 
overmaken. Alle gevers hartelijk dank.

Focus-lezing
De ontzuilde burger op zoek naar identiteit. Over de internet-bubbles als 
nieuwe verzuiling, door Edward van der Tuuk, docent filosofie en ethiek. 
Maandagavond 10 februari in het dorpshuis te Raerd, aanvang: 20.00 uur, 
toegang: gratis.

Waar verlichtingsfilosofen nog geloofden dat kennis en informatie de burger zouden verlichten en emanciperen, 
moeten we misschien vaststellen dat de internet-informatie-revolutie vooral verwarring, onzekerheid, angst, 
tribalisme en polarisatie teweeg heeft gebracht. 'Vertrouwen in de toekomst' luidt de titel dat het regeerakkoord 
in oktober 2017 meekreeg. Het lijkt een bezwering van gevoelens van onzekerheid, onveiligheid, verwarring en 
animositeit die het publieke debat domineren. Deze gevoelens manifesteren zich in wantrouwen jegens politiek, 
media, wetenschap en andere instituties die de fundamenten vormen van de moderne maatschappij. Hoe 
herstellen we de dialoog?

Sneinsbarren
Op 23 februari vindt alweer de derde editie van het Sneinsbarren plaats. In de Laurentiuskerk van Raerd laten 
Sieger van der Zwaag en anderen ons
• luisteren naar muziek
• kijken naar korte filmfragmenten
• genieten van foto’s en schilderijen
• wegdromen bij verhalen
• even onze gedachten verzetten en genieten
• samen koffiedrinken en met elkaar in gesprek gaan
Wie mee wil doen en denken en uitvoeren, zij/hij is welkom. We hopen u te zien op zondag 23 februari rond de 
klok van half elf in de Laurentius van Raerd.

Film van betekenis
Op woensdagavond 4 maart om 19.30 uur vertonen we weer een film van betekenis in het Lokaal te Reduzum 
(de oprit rechts van de kerk, aan de rechterhand). De toegang is gratis. Wie interesse heeft en nog niet op een 
andere manier de gedetailleerde informatie heeft ontvangen, kan een mail sturen naar laurentiuskerk@planet.nl.
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No moat it net raerder

Wat foar in oar dwaan jout dyn libben sin.

In gewoan libben is goed genôch.

Folgje dyn hert, want dat kloppet.

Bern grut bringe dreech, wol nee, jou se leafde en oandacht, doch gewoan en lit se flaters meitsje.

It is mar goed, dat net ien heard wat ik soms tink.

• De reade loper lei wêr ùt bij it Doarpshûs op 1 jannewaris.
• It Raerder Biljartkampioenschap wie dit jier foar de tsiende kear en is noch altyd in grut sukses.
• Al drok dwaande om de goede foarnimmens yn it nije jier fol te hâlden? Doch mar rêstich oan, net te folle   
  dingen tagelik feroarje wolle.
• Sneon 11 jannewaris wie de kaartferkeap foar de freonen fan de Slachte. In wike letter de frije ferkeap. We 
  rinne no fan Raerd nei Easterbierrum.

Poiesz sponsoractie
Beste dorpsgenoten, 

Dit jaar is onze kaatsvereniging wederom uitgeloot om deel nemen aan de 15de Poiesz 
Jeugd Sponsoractie. Via deze weg willen we u vragen om zoveel mogelijk munten te 
sparen en in leveren in de Poiesz winkel in Scharnegoutum. Hoe meer munten, hoe 
groter de opbrengst. Deze zal volledig besteed worden aan Wallball activiteiten voor de 
jeugd. De actie loopt van maandag 10 februari t/m zondag 5 april 2020. We rekenen op 
u!! 

Namens K.V. Wez-Wis de lege Geaën alvast hartelijk dank!
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Op 17 januari zijn hebben twee Raerders hun 
veertigste verjaardag gevierd: Baukje van der Meulen 
en Sjoerd Stelwagen. Van harte gefeliciteerd allebei!

Lâns dizze wei wolle we graach elkenien bedanke foar 
alle bliken fan meilibjen nei it ferstjerren fan ús mem 
en beppe.

Sipko en Wiegertsje en bêrn
Tsjep
Alex en Gerda en bêrn

Raerders


