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Folle lok en seine
 yn 2020!
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Terugblik Pre Kerstborrel
Vrijdag 13 december jongstleden is er door de A.C voor de tweede keer de Pré kerstborrel georganiseerd. Dit 
jaar met een Amerikaanse tint. Bezoekers mochten zelf iets lekkers qua hapjes meenemen. Veel mensen gaven 
hier gehoor aan, waardoor er een tafel vol lekkers stond. Voor de kinderen was er een filmzaal ingericht met 
zitzakken en een echte popcornmachine. Ook mochten ze hun eigen popcornbeker versieren. De kinderen en 
volwassen mensen hebben het tot de late uurtjes gezellig gemaakt.

Activiteitencommissie
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Zondag 5 januari 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

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

Dinsdag 7 januari vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

9 t/m 12 januari 10e Open Raerder Biljartkampioenschap Dorpshuis

Woensdag 15 januari 19.30 uur Film van betekenis Lokaal Reduzum

Zondag 19 januari 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Maandag 20 januari 20.00 uur Bijeenkomst bevrijdingsfeest 5 mei Dorpshuis

Dinsdag 28 januari vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Zondag 2 februari 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Maandag 10 februari 20.00 uur Focus-lezing Edward van der Tuuk Dorpshuis

Maandag 23 maart 20.00 uur Jaarvergadering Plaatselijk Belang Dorpshuis

Gelukkig nieuwjaar!
Een nieuw decennium is aangebroken, het jaar 2020 
is van start. Welke evenementen staan er dit jaar weer 
op het programma in Raerd? Onder andere deze 
maand het jaarlijkse Open Raerder Biljarttoernooi, 
in maart de Playbackshow, de Slachte op 13 juni 
en natuurlijk de Merke in augustus. Sportief gezien 
gaan we ook dit jaar vast weer genieten van de vele 
kaatshoogtepunten en voor nu hopen we nog op 
wat winterweer om de nodige meters op natuurijs te 
kunnen maken.

We streven ernaar om alle (ex-)Raerders dit jaar 
opnieuw via de dorpskrant op de hoogte te houden 
van alle activiteiten in ons dorp. Ook de vaste 
rubrieken zoals ‘Wa binne dat’, ‘Praet mar Raak’, 
‘RaerderBosk’, ‘Blommen en oar praat’ en ‘No moat 
it net Raerder’ ontbreken niet. Dit doen we met veel 

plezier en we waarderen de input die jullie ons iedere 
keer geven. En laten we tevens de adverteerders niet 
vergeten, zij zorgen ervoor dat de Praet fan Raerd nog 
altijd kosteloos iedere maand bij jullie op de mat ligt. 
Bedankt!

Wil jij ook meehelpen om de dorpskrant iedere 
maand te laten verschijnen? Denk bijvoorbeeld 
aan het voeren van de redactie, het opmaken van 
de dorpskrant, het bijhouden van raerd.com of 
het houden van interviews. Als redactie zijn we 
op zoek naar dorpsgenoten die ons team komen 
versterken. Heb je interesse, wil je meer informatie 
en/of wil je een keer vrijblijvend aansluiten bij een 
redactievergadering? Benader ons persoonlijk of 
stuur een e-mail naar doarpskranteraerd@hotmail.
com.

Redaksje Praet fan Raerd
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 17, nummer 160
Januari 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 februarinummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 januari (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van februari wordt 
in de eerste week van februari 
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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Yn ferwachting
Fol ferwachting eins mear, mar 
dat past better by Sinterklaas 
en 5 desimber leit al wer in 
moai hoartsje efter ús. Dat ús 
bysûndere doarp net allinne ryk 
oan roeken en ûlen is, blykt wol 
út it tal poppen dat de lêste tiid 
yn Raerd berne is. En der is grif 
ek noch in rûfeltsje kommende 
wei. Dus oan earrebarren ek 
gjin brek hjir. Mar boppesteand 
soarte fan taalgebrûk wol 
minsken al gau ferifelje, want 
wêr ’t it op slacht is fansels de 
berte fan it NijeJier: 2020!

In tige nijsgjirrich getal, 20 
dat himsels herhellet. Noch 
mar krekt wat bekommen fan 
in oerdied oan oaljekoeken 
en fjoerwurk bekrûpe ús al 
wer fragen lykas: Wat soe 
der bygelyks fan al ús goede 
foarnimmens telâne komme 
fan ‘t jier? Of witte wy sa 
njonkenlytsen al wol dat dêr 
measttyds dochs neat fan op 
‘e hispel komt, omdat wy ús 
eigen gewoanten foar in part 
(meast sûnder erch) ek hieltyd 
herhelje? Mar no wat oars… 
soe de âldfeart yn koarten 
syn slinger ek wer ris krije 

as bestjurre feestfeart foar 
kloften reedriders? (Sels âlde 
hakkenkrukken soe soks grif 
noch de loaie stoel útreagje 
kinne, soe it net?) En is it park 
dan efkes letter befluorke mei in 
see oan stinzeblommen, tidigje 
in part fan ús op in gaadlike 
aaisikerstiid, dat kin net misse. 
No soe men hast sizze dat it lân 
underwilens wer sodzich genôch 
wurden is om te foldwaan oan 
de easken fan “ús” greidefûgels, 
wylst de measte mûzen dêrtroch 
nei alle gedachten de drinkeldea 
wol fûn ha. En de boerestân 
hopet grif ek noch op kearen fan 
it tij op hiel oar mêd, al sil soks 
mooglik swier kealjen wurde. 

No en DE SLACHTE dan, 
dat belooft wer wat, ek al 
woene de measte Raerders 
him leaver oarsom rinne (dat 
mist my net). Wat sil der wer 
oantoffele wurde fan ’t maaitiid, 
BEAREGESELLICH!! No en 
dan lizze de fakânsjeplannen 
alwer klear en wa soe dêr net nei 
útsjen wolle. De measten wer 
thús, dan it hillich hichtepunt: 
Raerder Merke! Wat soe der no 
wer út de kast helle wurde om 
it roekefolk optein te krijen? 
Hast alles hinget lykwols fan it 

waar ôf fansels en der soe hiel 
wat foar te sizzen wêze at ús 
waarprofeet P.P. der bûten syn 
moaiwaarpraatsjes om, ek echt 
wat stjoer oer hie. Mar ek mar 
goed dat dat net sa is, want dan 
hie de bêste man gjin libben 
mear, tink. 

Sûnder al te dreech te dwaan 
kinne wy der trouwens net 
mear echt om hinne, dat wy mei 
syn allen dochs mear ynfloed 
op it waar hawwe dan dat ús 
miskien sels wol leaf is. Dat 
soe (satirysk besjoen) fansels 
wolris fan gefolgen ha kinne , 
dat de earrebarren harren fiere 
reis sjitte litte en it hjir op de 
djoer optilt fan de lytse poppen. 
Dan sit de polityk wer mei in 
nij probleem, …mar HARK 
no ris! It blik(je)fjjld is alwer 
ré foar de lêste highligt fan 
it jier: it CARBIDSJITTEN! 
Hearren en sjen fergiet jin wer. 
Tiid om 2020 nochris troch de 
efterútsjochspegel oer te eidzjen 
en dan mar hoopje dat men 
sizze kin: “It komt altyd wer 
oars, mar it koe minder!” 

No minsken: sûnens!!!

Heidi
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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
Gymzaal 
Allereerst wensen wij iedereen 
een gezond en sportief 2020 
toe!

IMF

22 november kregen we 
via ons contactpersoon 
bij Streekwurk het goede 
nieuws dat ons project 
“Inventaris voor de Sport 
& Beweegruimte Raerd” in 
aanmerking komt voor de 
aangevraagde subsidie uit het 
Iepen Mienskipsfûns Fryslân! 
We prijzen ons erg gelukkig, 
zeker nu we hoorden dat het 
fonds deze ronde met ruim 
€120.000 was overschreven! 
De goede pitch, het 
duidelijke projectplan maar 
vooral de wijze waarop we 
als mienskip de gymzaal 
hebben opgeknapt heeft 
de doorslag gegeven bij de 
adviescommissie om ons 
project te belonen met maar 
liefst €15.000!!!

Met deze financiële 
impuls is het mogelijk om 
ook de laatste fase, het 
aanschaffen van materialen 
en attributen om uitdagend 
bewegingsonderwijs te geven, 
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te realiseren! Natuurlijk 
hadden we, in de hoop 
dat het goed zou komen, 
al het nodige voorwerk 
gedaan dus konden we 
meteen na ontvangst van dit 
goede nieuws, de gewenste 
materialen bestellen. De 
mensen van Nijha zullen deze 
materialen dinsdag 7 januari 
2020 brengen en monteren. 
De gymzaal is deze dag 
gesloten voor gebruikers. 

Keuring

Op 20 november 2019 
hebben we de zaal en alle 
aanwezige attributen en 
materialen laten keuren. 
De zaal is goedgekeurd! 
Van het materiaal zijn de 
zwenkwielen van een kast 
vervangen en is één van de 
twee houten springplanken 
afgekeurd. Intussen is een 
nieuwe springplank besteld, 
deze zal gelijktijdig met het 
andere materiaal worden 
geleverd. De keuring van 
de zaal en de materialen zal 
ieder jaar plaatsvinden.

Afgekeurde en ongebruikte 
materialen zoals de gekleurde 
wiebelige kast, oude hockey 
sticks, de afgekeurde 
houten springplank en de 
spiegelwand zijn inmiddels 
via marktplaats van eigenaar 
gewisseld. Ook de rode bank 
uit de dameskleedkamer 
die overbodig is geworden 
nu er nieuwe bankjes 
en kapstokken in de 
kleedkamers zijn geplaatst, is 
via markplaats verkocht.

Sleutels

Op 26 november is het slot in 
de toegangsdeur vervangen. 
Het aantal beschikbare 
sleutels bij het voorgaande 
slot was te krap om iedere 
gebruikersgroep een eigen 
sleutel te geven. Het bij laten 
maken van sleutels was geen 
optie omdat het certificaat van 
dit slot en de bijbehorende 
sleutels in eigendom van 
de gemeente is. Zij zijn 
certificaathouder en hebben bij 
de overname aangegeven dat 
zij dit slot en de sleutels op den 
duur graag retour ontvangen. 
Intussen heeft iedere 
gebruikersgroep een nieuwe 
sleutel ontvangen en zijn er 
ook voor nieuwe gebruikers 
voldoende sleutels beschikbaar. 
We passen sleutelbeheer 
toe op de uitgegeven 
sleutels, dat wil zeggen dat 
iedereen moet tekenen voor 
ontvangst en bij beëindigen 
van de bestuursfunctie of 
gebruikersrol, de sleutel weer 
moet inleveren. 

Gevonden voorwerpen

Om de gymzaal en 
kleedruimtes netjes te houden 
hebben we nagedacht over 
hoe we moeten omgaan met 
gevonden voorwerpen. Dit om 
te voorkomen dat we straks 
een mand vol met sokken, 
broodtrommels, bidons, 
zonnebrillen, gymschoenen of 
andere voorwerpen in de hal 
hebben staan. De gevonden 
voorwerpen komen in de 
daarvoor bestemde opberger 

in de hal onder het prikbord, 
er komt een plakker op met de 
datum waarop het voorwerp 
vergeten c.q. gevonden is. De 
eigenaar heeft daarna drie 
weken de tijd om zijn/haar 
eigendom op te halen, gebeurt 
dit niet dan beland het in de 
container. 

Huisregels

Op de website staat onder 
het kopje accommodatie 
aangegeven wat de huisregels 
zijn. We vinden het 
belangrijk dat alle gebruikers 
bij binnenkomst in een 
schone lege kleedkamer en 
opgeruimde zaal terecht 
komen. Daarom is het niet 
toegestaan privé-eigendommen 
zoals tassen met sportkleding 
of schoenen tot een volgend 
gebruiksmoment in de 
kleedkamers of hal te laten 
hangen c.q. staan. Ook wordt 
van iedereen verwacht dat de 
gebruikte materialen in de zaal 
na afloop weer opgeruimd 
worden op de daarvoor 
bestemde plaats. Wellicht 
ten overvloede…voor het 
behoud van de sportvloer, 
niet met buitenschoenen de 
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Ambachtsbakker Sybesma 

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

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

Openingstijden Mantgum:

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

 

Met hart voor dieren, in het hart van Fryslân 
 

Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar 
 

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

Websites:  www.dierenartsgrou.nl  en  www.bistedokter.nl 
 
Telefonisch spreekuur:  maandag t/m zaterdag 8.00 - 9.30 u. 
 
Spreekuur gezelschapsdieren uitsluitend op afspraak! 
 
Balie geopend:  Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u. 
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zaal betreden en geen eten 
en drinken mee de zaal in te 
nemen. We hebben er alle 
vertrouwen in dat iedereen zich 
aan deze regels zal houden. 

Nieuwe gebruikers

Intussen wordt er volop 
gebruik gemaakt van de 
gymzaal. En we verwelkomen 
sinds begin november de 
nieuwe gebruikersgroep 
Aurean Yoga onder leiding 
van Joke Smid in de gymzaal, 
zij zijn van de peuterspeelzaal 
naar de gymzaal verhuisd. 
Per januari 2020 starten ook 
de bewegingslessen voor alle 
basisschoolkinderen weer in de 
gymzaal. 

En natuurlijk zijn er nog 
voldoende uren beschikbaar 
voor nieuwe gebruikers. Om 
de beschikbaarheid van de 
zaal te kunnen bekijken kan 
de activiteitenagenda op de 
website geraadpleegd worden. 
https://sportenbewegenraerd.
nl/activiteiten/ Door de 
weergave van maand naar week 
te veranderen in de rechter 
boven hoek worden de start en 
eindtijd per activiteit zichtbaar.
Nieuwe gebruikers kunnen 
zich aanmelden via 
sportenbewegenraerd@gmail.
com De zaalhuur voor 2020 
is€10,- per uur.

Waar zijn wij momenteel nog 
mee bezig?

Op dit moment zijn we bezig 
met het uitwerken van de 
indeling van de sporttoestellen 

in de berging, de inpassing 
van een spiegel en mogelijk 
klimwand in de zaal en het 
optimaliseren van de reeds 
aanwezige voorzieningen. 
Zo hebben de gebruikers 
bijvoorbeeld aangegeven 
dat de verwarming in 
de kleedkamers en de 
luchtverversing te wensen over 
laat, de installateur is hiervan 
inmiddels op de hoogte 
gesteld en wellicht is dit op 
het moment dat deze krant 
verschijnt zelfs al opgelost. 
Ook zijn we uit oogpunt van 
de continuïteit van de gymzaal 
bezig met het uitwerken van 
de benodigde onderhouds- 
en beheerwerkzaamheden 
in en rondom het gebouw 

en het beleggen hiervan. 
Daarnaast vereist iedere 
vorm van subsidie welke 
we hebben ontvangen ook 
de nodige verplichtingen 
en verantwoordingen, deze 
worden momenteel door ons 
uitgewerkt. En ….last but not 
least…..zijn we natuurlijk 
aan het brainstormen over 
de formele opening van de 
gymzaal in 2020!

Stichting Sport en Bewegen Raerd
Ton Poelsma
Gretha Frankena
Wijnand Verhoef
Atte Wiarda
Sjoerd Stelwagen
Ymie Terwisscha van Scheltinga 
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Geld nodig voor 
je project of 
evenement?
Het Ondernemersfonds 
Súdwest-Fryslân is er voor 
ondernemend Súdwest-
Fryslân. Iedereen die een 
project op wil zetten dat 
bijdraagt aan de economische of 
maatschappelijke ontwikkeling 
in de gemeente kan aanspraak 
maken op het fonds voor het 
financieren van collectieve 
initiatieven. Raerd is deelnemer 
aan het Ondernemersfonds. 
In de deelnemende kern 
betaalt elke OZB-betaler (voor 
niet-woningen) mee aan de 
collectieve initiatieven. Grofweg 
is er tot en met 2023 jaarlijks 
zo’n €1000,- beschikbaar voor 
projecten in Raerd. 

Hoe wordt het fonds 
gefinancierd? 

Het fonds wordt gevoed door 
een subsidie van de gemeente. 
De gemeente heeft de gelden 
verkregen door middel van 
een opslag op de “Onroerende 
Zaak Belasting (OZB) voor 
Niet-Woningen die alle 
bedrijven en organisaties via 
hun OZB-aanslag moeten 
afdragen. De hoogte voor OZB 
niet-woningen is in Súdwest 
Fryslân, per 1 januari 2016 
met 0,06% per 100.000 euro 
WOZ verhoogd t.b.v. het 
ondernemersfonds. 

Waar moet mijn project of 
evenement aan voldoen?

•	 De aanvraag is voor 
een eenmalig project of 
evenement. 

•	 Het aangevraagde bedrag past 
binnen het beschikbare budget.

•	 Het project moet een 
collectief gemeenschaps- en of 
economisch belang hebben.

•	 Het project mag geen politiek 
en/of godsdienstig karakter 
hebben.

•	 Projecten moeten adequaat 
worden opgeleverd.

•	 De fondsgelden zijn expliciet 
niet bedoeld voor individuele 
sponsoring (van organisaties).
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Hoe gaat de aanvraag in zijn 
werk?

Voldoet je project aan de 
bovengenoemde punten dan 
kun je je aanvraag indienen 
via de website: https://www.
ondernemersfondsswf.nl/ kies 
voor de tab Trekkingsgebieden, 
scrol naar beneden op deze 
pagina, klik op aanvragen achter 
Raerd. Vul het aanvraag formulier 
volledig in en voeg eventueel 
foto’s, offertes of andere bijlagen 
toe. 

Je aanvraag moet voor 1 maart 
2020 ingediend zijn. 

Alle ingediende projectaanvragen 
worden door de werkgroep 
Ondernemersvereniging PB 
Raerd getoetst aan de door het 
ondernemersfonds gestelde 
normen en gecheckt op 
volledigheid. 

Bij akkoord wordt je uitgenodigd 
om je aanvraag mondeling toe te 
lichten in de jaarvergadering van 
het Plaatselijk Belang Raerd op 23 
maart 2020.

De op deze avond aanwezige 
leden zullen middels een 
stemformulier per project 
positief of negatief stemmen. 
Bij een meerderheid aan 
positieve stemmen is het project 

goedgekeurd. De uitslag zal 
worden opgenomen in de 
notulen. 

De in de ALV goedgekeurde 
projecten worden 
vervolgens tijdig (voor 1 
mei) door de werkgroep 
Ondernemersvereniging 
in de juiste format en met 
de vereiste bijlagen aan het 
ondernemersfonds voorgelegd.

Bij een positieve beoordeling 
maakt het Ondernemersfonds 
het aangevraagde budget voor 
Raerd in termijnen over aan het 
Plaatselijk Belang Raerd. 

- Tranche 1: 40% april/mei
- Tranche 2: 35% juli
- Tranche 3: 20% oktober
- Tranche 4: 5% in april/mei

Na ontvangst zal het Plaatselijk 
Belang het geld overmaken aan de 
goedgekeurde projecten. 
Bij overschrijving van het budget 
zal in overleg met de projecten 
een verdeling of opschorting 
worden afgesproken. 

Welke verplichtingen heb ik na 
het ontvangen van een bijdrage?
Voor 1 maart 2021 moet de 
financiële verantwoording 
(begrote versus werkelijke kosten 
en de exacte besteding van het 
ondernemersfondsgeld) inclusief 

een kort verslag van het verloop 
en het resultaat van het project 
(inclusief foto’s) naar het Plaatselijk 
Belang Raerd worden gemaild. 
Deze resultaten worden in de 
jaarvergadering getoond. 
De ingediende stukken per 
project, inclusief de notulen van de 
jaarvergadering worden vervolgens 
door de werkgroep voor 1 juli 
2021 naar het Ondernemersfonds 
gestuurd ter verantwoording van 
de besteding van de fondsgelden.

Dus heb je geld nodig voor je 
project of evenement, vul dan 
gauw de aanvraag in!
Mocht je nog vragen hebben 
of hulp nodig hebben bij het 
indienen van de aanvraag 
stuur dan een mailtje naar 
plaatselijkbelangraerd@
hotmail.com ovv werkgroep 
Ondernemersvereniging. We zien 
er naar uit jouw met een financiële 
bijdrage te helpen eenleuk project 
in Raerd te realiseren.

Plaatselijk Belang Raerd
werkgroep Ondernemersvereniging
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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 
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Gemeentenieuws
Legen van containers
Wanneer wordt uw container geleegd in 2020? Dit kunt u opzoeken op de digitale 
afvalkalender. Let goed op, want het kan zijn dat wij op een andere dag uw container legen 
dan u van ons gewend bent.

Kerstbomen
In de tweede week van januari halen we kerstbomen op. De kerstboom kunt u aanbieden 
op de plaats waar u anders de container neerzet. We legen deze week de groene containers 
(GFT) niet. Ku kunt de boom natuurlijk ook altijd nog naar de milieustraat brengen.

Wy winskje alle Raerders 

in sûn en fredich 2020 ta!

Jeltsje en John Jacobs

Aankondiging jaarvergadering 
Plaatselijk BelangOp maandag 23 maart 2020 

om 20.00 uur vindt de jaarlijkse 

algemene ledenvergadering 

van Plaatselijk Belang 
plaats. Iedereen is van harte 

uitgenodigd, dus houd deze 

datum vrij.
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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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Astrologie
Zoals ik al eens heb aan gegeven, 
gaat het in de astrologie niet om 
voorspellen, het gaat om het 
volgen van de processen. Vorig 
jaar zo tegen de jaarwisseling, 
was de wereld al behoorlijk in 
beroering met spanningen en 
onrust. Als we naar de huidige 
ontwikkelingen kijken, komt hier 
weinig verandering in. 

Het jaar 2020 kan het begin van 
een nieuw tijdperk laten zien, de 
periode tot 2021 kan misschien 
de meest transformerende tijd 
worden die de mensheid heeft 
gekend. Vanaf het begin tot het 
einde van 2020 kunnen er onder 
invloed van grote astrologische 
cycli belangrijke gebeurtenissen 
plaatsvinden, die nog vele jaren de 
toon zou kunnen zetten.

We bewegen ons naar een 
invloedrijke samenstand van de 
twee planeten Saturnus en Pluto 
in Steenbok op 12 januari 2020. 
Waardoor bijvoorbeeld structuren 
kunnen worden vernieuwd of 
geherstructureerd, want beiden 
hebben net als andere planeten 
invloed op het collectief. 
Een samenstand kan vrij krachtig 
uitwerken. Saturnus is gelijk 
aan; wetten, exactheid, regels, 
structuren, traditie, begrenzing 
en vijanddenken. Pluto is 
analoog aan; macht of onmacht, 
power, geldingsdrang, diepgang, 

manipulatie en onderzoek. 
Waarschijnlijk zal de wereld na 
deze planetaire samensmelting 
nooit meer hetzelfde kunnen zijn.

De laatste keer dat Saturnus en 
Pluto in Steenbok op dezelfde 
graad een conjunctie vormden 
was 500 jaar geleden, in het jaar 
1517. Dat was het begin van de 
reformatie, de beeldenstorm in 
1566 en de tachtigjarige oorlog 
tussen Spanje en de Nederlanden. 
Uranus reisde tijdens die periode 
door het sterrenbeeld Stier en 
ook nu sinds maart 2019. De 
historische samenstand van 
Saturnus en Pluto zou kunnen 
leiden tot een hervorming 
binnen de Europese Unie of 
een wereldwijde recessie in de 
nasleep van de economische 
crisis van 2008, toen Pluto in het 
sterrenbeeld Steenbok ging reizen.

Het jaar 2020 begint 
met een krachtige totale 
Maansverduistering op 10 januari 
en een paar dagen later volgt 
de samenstand van Saturnus en 
Pluto. Het zou kunnen dat onder 
invloed van deze standen een 
emotionele gebeurtenis plaats 
kan vinden en verder in 2020 
diepgaande veranderingen in de 
zakenwereld, overheid, regeringen 
en koningshuizen kunnen zijn. 
Oude systemen van de overheid, 
economie, gezondheid, onderwijs 
kunnen afbrokkelen, waardoor 
er waarschijnlijk een totaal 
andere structuur ontstaat. De 

wereld kan door een verschuiving 
gaan, nu we in 2020 te maken 
hebben met planeetstanden 
die zich de afgelopen 2000 jaar 
slechts tweemaal zich hebben 
voorgedaan.

Deze samenstand zou ook 
voor veel omwentelingen en 
transformaties kunnen zorgen 
op zowel maatschappelijk als 
persoonlijk vlak. De uitwerking 
hiervan was vanaf maart 2019 
al voelbaar en zou tot eind 2020 
van invloed kunnen zijn. Deze 
kan ervoor kunnen zorgen dat 
we een periode van een zeer 
transformerende en intense 
energie mogen ervaren. Misschien 
een grondig en heftig proces, 
maar als men het vertrouwen 
heeft in de goed bedoelde 
zuiverde werking van Pluto en 
de kwaliteit van Saturnus om 
daarna weer nieuwe vormen 
op te bouwen, dan zou dit een 
waardevolle tijd kunnen worden.

Ik wens iedereen de overgave 
en moed om de controle los te 
durven laten als het nodig is en 
in vertrouwen op weg te gaan. 
Deze samenstand van Saturnus 
en Pluto in Steenbok, kan ons 
de mogelijkheid geven om onze 
persoonlijke kracht te (her)vinden 
en collectief gezien, biedt het ons 
een kans om onze kracht op een 
positieve manier in te mogen 
zetten!

Hieke
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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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Voorgedragen tijdens de Nacht van de Nacht in het 
Kimswerter Bosk.

Nacht
As de jûntiidsskimer oer it lân falt en it tsjuster de 
greide, it wetter, it bosk omearmet. As de stjerren 
sichtber wurde, komt der rêst oer it lân, komt der 
rêst yn myn wêzen. As beammen, tsjerken en huzen 
kontoeren yn it lân wurde, dan is it krekt as feroaret 
de tiid. Wêr it oerdei noch 2019 is, koe it yn de nacht 
ek samar 1800 wêze... of 1683.

Binne it âlde tiden of binne it oare diminsjes dy’t we 
yn it skimer en yn it tsjuster fiele? Is ús tiidsline wol 
lineêr? Of bestean alle tiden neist elkoar. Libje wy al 
ús levens op itselde stuit... no op dit stuit. Parallel oan 
elkoar.

Yn de mist ha ik itselde gefoel. As ús eagen net mear 
de fierte sjogge, wurde we twongen om ús oare 
sintugen iepen te setten. We hearre, we rûke, we fiele. 
Kin it wêze dat we de wrâld dan oars belibje? Tichter 
by ús gefoel, yn ferbining mei ússels. Dêrtroch yn 
ferbining mei de wrâld. Yn ferbining mei it ferline... 
of dochs mei de parallelle diminsjes.

We sjogge it ljocht fan de stjerren, it ljocht fan de 
moanne. Iuwenâld ljocht. Ljocht dat ús oerpakes en 
beppes al seagen. Ljocht fan alle tiden. De wolken 
jage betiden foarby, we hearre de wyn troch de 
greiden, de reiden en de beammen. It makket my lyts, 
op itselde stuit ek krêftich. It makket my tankber, mei 
in djip gefoel fan leafde, dat ik diel útmeitsje fan dizze 
wrâld. It oergefoel dat fan alle tiden is, fernim ik yn it 
tsjuster.

Ofrûne wike wie ik mei myn trije jonges en ús hûn 
op Skylge. Yn in pleatske tsjin de dunen oan, tusken 

Waad- en Noardsee. Dêr wêr’t nacht noch nacht is. 
De earste dei, jûns let yn it tsjuster it dún oprinne. 
Boppe op it dún, benaam it ús de adem. It tsjuster 
sa oerweldigjend, it rûzen fan de Noardsee as in 
flústering, fierôf, mar ek tichteby. It makke ús stil, de 
wrâld lei stil.

Myn âldste soan moast tinke oan de Twadde 
Wrâldoarloch. Soldaten en fersetsstriders yn it swart 
fan de nacht troch de dunen. Hy seach it foar him, 
hy koe it fiele, krekt as belibbe hy it op dat stuit. 
Hy is sechstjin, sels syn pake’s en beppe’s binne fan 
nei de oarloch. Alde tiden jouwe lûd yn it tsjuster. 
Alde tiden of dochs dy oare diminsjes. Hoe dan ek... 
ferbining.

Rêst oer it lân, rêst yn ús wêzen.

Raerd, 26 oktober 2019
Janny van der Meer
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Kerknieuws
Film van Betekenis

Op woensdagavond 6 november 
om 19.30 uur vertonen we 
weer een film van betekenis 
in het Lokaal te Reduzum (de 
oprit rechts van de kerk, aan de 
rechterhand). De toegang is gratis.

Wie interesse heeft en nog 
niet op een andere manier de 
gedetailleerde informatie heeft 
ontvangen, kan een mail sturen 
naar laurentiuskerk@planet.nl.

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 Verlichtings-filosofen 
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?
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Het Bevrijdingsfeest
op 5 mei 2020 gaat door
It giet oan!

Op de eerste bijeenkomst, in november, 
zijn veel ideeën over de invulling van het 
bevrijdingsfeest naar voren gebracht. Om 
er een paar te noemen: een tentoonstelling 
over Raerd in oorlogstijd, een quiz, 
kinderspelen, toneel, muziek en een 
bevrijdingsmaaltijd.

Maar zonder hulp kunnen wij deze 
fantastische ideeën niet ten uitvoer 
brengen. Wil je meedenken of meehelpen 
met de uitvoering hiervan, dan ben je van 
harte welkom op de bijeenkomst van 20 
januari 2020 om 20.00uur in Doarpshûs de 
Trijesprong.

Laten we er met het dorp en voor het dorp 
een geweldig feest van maken!

Plaatselijk Belang Raerd

No moat it net Raerder
•	 It diner dat de Raerder Roek freed 29 novimber yn 

it Doarpshûs hie wie tige slagge.
•	 De pre Krystborrel yn it Doarpshûs waard drok 

besocht troch jong en âld.
•	 De krystbeam stiet op it plein te pronkjen.
•	 It carbidsjiten wurdt dit jier grif ek wêr dien.

As jim dizze krant lêze is it al 2020.
In Lokkich en Sûn Nijjier tawinske.

Wolst wat ha, freegje der dan om.

It libben is as in bosk, rjochttroch 
kinst noait.

Wêz dysels, in oar is al beset.

Loslitte is net it ein fan ’e wrâld, it 
is it begjin fan in nij libben.

Computers binne krekt froulju, 
dêr snapst neat fan, lokkich kinst 
it wol útsette.
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DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL

Dag en nacht bereikbaar

T 0566 60 29 22
I www.dejonguitvaartzorg.nl
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zorgvuldig 
en met aandacht

Wrafke
It paad bjuster…
Ynienen stie hy foar ús. De man 
dy ’t wy wolris fakert húsbrocht 
hawwe, om ’t hy syn eigen hûs 
net wer fine koe. Mar dat wie by 
ljochtskyndei; no wie ’t sa tsjuster 
as de nacht wêze kin. Frou skrok 
d’r suver fan, ikke net fansels. 
Ik hie him allang yn ’e noas. Wy 
rûnen de slach om it plak wer ’t 
deade minsken ûnder de grûn 
lizze, want dêr mei ik altiten efkes 
los omstrúne.

De bêste man moat op it bankje 
sitten hawwe te jûnpizeljen of sa. 
Hy hie hielendal net yn ’t sin om 
Frou skrikke te litten. “Wat in 
moaie ferjlochting hat jo hûntsje 
om ’e hals, nei alle gedachten is 
dat ek wol wat foar my!”, lake 
hy. Mei-inoar kuieren wy op 
nei ’t stek, dêr moast ik wer fêst 
oan de line. Lâns it nijmoadrige 
café wer ’t ik earder fan tocht 
dat de man dêr wenne. Hy komt 
d’r wol faak, sei er. Se skine 
gjinhuppeltsjewetter te skinken, 
it moat dus in soarte fan Blauwe 
Tinte wêze foar minsken 
dy ’t it paad nei hûs bjuster binne. 
Ik kin my soks net begripe. At se 
my de earflappen foar de eagen 
fêstbine, kin ik it paad nei hûs 
blyn noch wol fine. Myn noas 
bringt my altyd wer ’t ik wêze wol. 
Dat skynt lykwols by minsken 
net sa te wurkjen. De man begûn 
Frou út te lizzen wêr ’t hy wol en 
net lânsrinne mocht, en dat hy 
foaral net lâns in feart rinne moat. 
Dat kin ommers nuodlik wêze. 
Ûnderweis woe hy ús fan alles 
sjenlitte en oanwize.

Sadwaande rûnen wy slingerjend 
it doarp troch. Ik fyn dat 
nijsgjirrich, sa komme jo nochris 
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earne. Mar doe fûn Frou it moai 
west en brochten wy de bêste man 
nei syn eigen hûs ta. 

Sels bin ik it paad nea bjuster. 
No ja, seldsum. Okkerdeis hie ’k 
mysels wol te pakken. Dat wie op 
in training foar myn soarte fan 
jachthûnen. Frou grapket wolris 
dat se mei my nei de ‘Nimrod’ 
wol. De Nimrod is in kriich foar 
hûnen dy ’t noch wat mear hûnsk 
binne as allinne mar in knyn 
of hazze foar de Kryst binnen 
bringe by de baas, sûnder dy te 
ferropjen. Dat freget in bulte 
training en geduld fan hûn én 
baas! Wy reizgje wat op en del nei 
ús ferneamde jachtoefenmasterin 
út Harich. Sy hie dy kear ek wer 
in tûk proefstik betocht. Ik moast 
wol in kertier sitte te wachtsjen, 
wylst sy en Frou troch it lân 
omkrústen. Doe ’t se lang om let 

wer by my kamen, stjoerde Frou 
my faaljekant nei it oare ein fan 
dy stripe dan wer ’t sy rûn hiene. 
Ja, duhh, tocht ik. Dêr leit fansels 
neat; jimme binne dêr ommers 
hielendal net west! Ik makke 
rjochtsomkeard nei de kânt wer ’t 
sy omstrúnd hiene. Ik haw ek wol 
in kertier socht en dat hiele stik 
sigesaagjend útkjimd. Ûnderwylst 
hat Frou wol tsien kear roppen: 
“Afke, Aáfke!!!” Ik wit wier myn 
namme wol, mar lústere net 
fansels. Oan ’t Frou my ophelle. 

Sy is nea lulk op my, mar it gesicht 
stie no wol ûnhuer op ûnwaar. 
As in dohûdich bern waard ik 
opbrocht, ûnder spytgnyskjende 
oanmerkings fan Baas dat dit net 
bepaald Nimrodweardich gedrach 
wie. Frou besocht it nochris my 
nei de oare ein fan dy stripe te 
stjoeren. Dat haw ik doe mar 

kreas dien. En hja hiene my te 
fiter. No hie ’k samar de dummy 
dy ’t se dêr blykber al folle earder 
dellein hiene... No ja, ik bin ek 
noch mar oardel jier âld en lear 
noch eltse dei by dat lústerje ek in 
keunst is! 

No wer efkes werom nei ús 
aventoer yn ’t tsjuster. It wie fier 
nei tsienen dy jûns dat ik mei 
Frou wer thús kaam. Baas wie al 
bot ûngerêst: “Wêr hawwe jimme 
sa lang úthongen? Binne jim by 
Dokkum om west of sa?” No, dat 
wie in hiel ferhaal. En dat begûn 
sa: ‘Ynienen stie de man foar ús. 
Frou skrok d’r suver fan...’ 

Wreed foar him dat er dat it paad 
bjuster wie. Mar moai dochs dat 
wy de bêste man skewiele koene?

menno@bistedokter.nl
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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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Alarm voor de weidevogels
“Hoge veldmuizenstand redt broedseizoen 
van de grutto”. Dat meldde Vogelbescherming 
Nederland aan de pers. Dat houdt dus in dat de 
rovers van de grutto’s, grutto-eieren en grutto-
kuikens al zat konden van de muizen. En 
daardoor zijn er minder grutto’s geroofd, dus. 
Voor mij als weidevogelboer is dat eigenlijk 
helemaal geen goed bericht. Al die roofdieren 
en roofvogels die zich maar vet konden vreten. 
Dat komt volgend jaar niet goed.

Broedzorg
Hier aan de Flânsumerdyk is het nog één van 
de laatste plaatsen waar het nog goed gaat met 
de grutto’s. Zo’n 30 tot 40 paartjes broeden 
hier in het beheerland om mijn plasdrasdobbe 
heen. In mijn land thuis bij de boerderij was 
het dit jaar al zeer slecht voor de broedende 
vogels. Bijna alle nesten werden leeggeroofd. 
Het gebied waar nog weidevogels zitten en 
succesvol broeden wordt steeds kleiner.

Overheid
Doet de overheid het wel goed? Nee, dus! De 
overheden zowel nationaal als provinciaal 
maken regels. Die zijn allemaal gericht op 
inrichting. Meest theorie. Want wat hebben de 
vogels aan kruidenrijk land, hoge waterpeilen 

en laat maaien als de rovers er de nesten 
leeghalen? “We moeten naar natuur inclusieve 
en biologische landbouw” zegt de provincie. 
Dan wordt het beter. Nee, dus. Hier om mij 
heen zitten drie biologische boeren en ook daar 
zijn de weidevogels zo goed als verdwenen.

Roverbestrijding
Hoe moet het dan? De predatorenbestrijding 
moet veel beter. Evenwicht moet er komen. 
Vangen, schieten en verdelgen. Ik doe het 
mijn hele leven al. En ik heb nu mijn eerste 
vos gevangen. De grootste rover. Ik ben er 
hartstikke trots op! Alle beetjes helpen. Als die 
vos zich hier had kunnen vestigen, dan waren 
alle weidevogels in en om Raerd in één keer 
verdwenen geweest. Ons werk was voor niets 
geweest.

Jonge weidevogels
En dan komt het probleem. Hopelijk is de 
muizenplaag in april weer over. Maar hoe 
voorkomen we dan de roof van al onze nieuwe 
jonge weidevogels door de predators? De 
grutto was toch onze nationale vogel?? En 
vogel van het jaar?? Die moeten we niet laten 
opvreten!!

Titus de Wolff
Flânsum
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Kindercentrum Inky Pinky  
Selanswei 2 

9012CN te Raerd 
 

 

 

Meer informatie of wilt u graag 
een kijkje komen nemen bij  
Kindercentrum Inky Pinky? 
 
Neem vrijblijvend contact met 
ons op via: inkypinky@ziggo.nl  
of bel naar 06 4988 8008. 
 
Of kom gezellig langs. 

Kindercentrum Inky Pinky | Selanswei 2 | 9012 CN te Raerd | inkypinky@ziggo.nl | 06 4988 8008 
franchise onderneming van Kinderwoud 

Kvk.nummer: 58571973 
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IJ.W.C. 
Rauwerderhem
De laatste jaren hoort u niet vaak 
iets over de ijswegencentrale 
Rauwerderhem. Dit komt omdat 
we de laatste jaren ook niet veel 
op natuurijs hebben kunnen 
schaatsen. Betekent dit dat wij als 
IJ.W.C. dan niks doen? Zeker wel. 
Het is misschien wel weer eens 
goed om in het kort het een en 
ander te vertellen wat wij doen en 
wanneer wij in actie komen.

Wanneer het begint te vriezen 
en er ijsgroei ontstaat, beginnen 
onze vrijwilligers in elk dorp 
dagelijks de ijsdikte te meten. De 
ijsdiktes worden doorgegeven 
aan onze ijsmeester die ze 
doorstuurt naar de Friesche 
IJsbond. Hierdoor krijgen we 
een beeld hoe de ijsvloer zich in 
Friesland ontwikkeld. U kunt 
dit zelf volgen via de site van de 
Friesche IJsbond. Onder de link 
‘Schaatskaart’ kunt u zien waar 

u veilig kunt schaatsen. Blauw 
betekent niet betrouwbaar, bij 
groen kunt u vertrouwd op deze 
vaart schaatsen.

Mocht de situatie ontstaan dat er 
sneeuw op het ijs komt, dan gaan 
wij met onze machines het ijs op 
om dit te verwijderen. Dit kan 
alleen als de ijsvloer dik genoeg 
is om de machines te dragen. 
Wanneer wij onbetrouwbare 
plekken of wakken ontdekken, 
zetten we deze af met takken 
of rood-wit lint. Als er wakken 
zijn waar watervogels in zitten, 
en deze wakken liggen in onze 
route, proberen we deze vogels 
op een diervriendelijke manier 
te verdrijven zodat het wak kan 
dichtvriezen.

Wanneer er een baan geschoven 
is betekent dit dan dat het ijs 
betrouwbaar is? Niet altijd, door 
het ijs sneeuwvrij te maken 
bevorderen we de ijsgroei. Als 
de ijsgroei doorzet en er overal 
genoeg ijs ligt geven we de 

baan vrij. Dit doen we door de 
bewijzeringsborden te plaatsen. 
Pas als deze borden geplaatst zijn 
is het echt betrouwbaar ijs. Dan 
kunnen er ook tochten worden 
uitgeschreven.

We hopen dat we u door middel 
van dit schrijven weer even op 
de hoogte hebben gebracht met 
wat wij zoal doen. Mocht u nog 
vragen hebben over het één 
en ander, dan kunt u te allen 
tijde contact opnemen met de 
plaatselijke vertegenwoordigers. 
Dit zijn voor Raerd Tsjep van der 
Woude, Sipko van der Woude 
en Piet de Hoop. Of via onze 
secretaris: Bernard Holtrop, mail: 
bsholtrop@hotmail.com

Wat ons betreft hopen we u de 
komende winter allen op het 
ijs van onze vaarten te mogen 
ontmoeten. Aan ons zal het niet 
liggen.

P. Siksma
voorzitter IJ.W.C. Rauwerderhem
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  SPORTMASSAGE  

     
   Voor sporters en niet-sporters  
   die lekker in hun vel willen blijven  
   zitten. 
    
   Maak online een afspraak:  
     
  www.origo-sportmassage.nl 
     
    
   Poppenwiersterdijk 22, Raerd 
 

  
 
 

 

 
 
 

Reis nei Laplân
5e part

Ommekear

Wy ride no rjochting Arvidsjaur! 
Underweis fine wy noch in 
adres wêr ’t originele samyske 
produkten makke wurde dy ’t 
mei rendieren te krijen hawwe. 
Cecile fynt dêr lytse knoopkes, 
makke fan hoarn en ik trije 
frissele koardsjes foar myn 
fammen. Wy ride fierder mar 
al nei 20 km keare wy, omdat 
Cecile in hûs sjoen hie mei in 
protte hûnen (neffens har wiene 
dat huskies).

It blykt dat in Switser dêr mei 
syn frou delstrutsen is en dat 
wol mei wol 35 huskiehûnen en 
in wolf en 8 welpen. De reden 
dêrfan wie dat de snie hjir langer 
lizzen bliuwt as yn Switserlân. 
Wol sa geskikt foar immen dy’t 
lange slidetochten foar minsken 
útset en dêr syn brea mei 
fertsjinnet. Ek jout er simmerdeis 
ynstruksjes oer “Flyfiskjen”. At 
de wolf der ek noch efkes byhelle 
wurdt blykt it lokkich mar in 
makke macho te wêzen. Hertlik 
ôfskie nommen en dan giet it 
fierder.

By de brêge oer de Piteå Elf 
stopje wy efkes foar in flaubyt. 
De Piteå Elf is ien fan de 
fjouwer streamen dy ’t net 
regulearre binne en ek gjin 
slachtoffer wurden binne fan 
in Hydro-Elektryske Sintrale. 
Yn Arvidsjaur wennet in 
messemakkersmaat fan my, dy 
’t wy by dizze gelegenhyd efkes 
besykje woene, mar dat slagge 
net. In slach troch it stedsje blykt 
net folle om ‘e hakken te hawwen 
op pinkstersnein.

NIJBOU
FERBOU  ADVYS

Hylke Riemersma
Til: 602114
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Troch nei Arjeplog dan mar 
en wat in boppeslach; wy 
passearje kloften rendieren 
en in eland! Letter ek noch in 
stel “whiskyhinnen” (Famous 
Grouse) en in spantsje 
Peareldûkers. Yn Arjeplog is alles 
ticht, ek de camping. Nei wat 
fiven en seizen krije wy dochs 
de kaai fan in hut, dy ’t der fan 
‘e bûtekant wol moai útseach 
mar fan binnen wat tryst oandie 
omdat de rúten te heech sieten.

Moandei 3 juni: Nei it 
Sulvermuseum west, wat de 
muoite wurdich wie. Arjeplog, 
it fynplak fan sulver, dêr hie 
de Sweedske kening it eartiids 
wol op stean, want dêr koe de 
moanarch syn soldaten mei 
betelje. Fierder rjochting it 
súden,  no mar ris sjen hoefier 
wy komme sille want it reint 
jonge katten. Troch Dorothea 
mar pas doe ’t wy troch 
Strömsund komme begjint de loft 
te brekken en yn Ostersund skynt 
de sinne! In libben plak, wy rinne 
der in lyts oerke trochhinne en 
fleurje suver op fan de bûnte 
mingeling oan fuotgongers yn ‘e 
haedstrjitte, allegearre blier op 
syn simmersk klaaid.

Fierder fia Svegnei Nord Mora, 
dat oan de hege kant fan Dalarna 
leit. Dalarna is ferneamd om it 
hoedzjen fan syn âlde tradysjes. 
Gustaf Vasa hat dêr hystoarje 
skreaun ferbûn oan de frijheid 
fan Sweden. De Vasalopet, foar 
de Sweden op ski’s wat foar ús 
de alverstêdentocht betsjut, hat 
hjirmei te krijen.

Harren tsjerkeboaten; al sa ’n 
begryp. Mei tweintich roeiers 
en in stjoerman oan board fan 
it, mei bjirkegrien fersierde 

fartúch yn harren kleurige 
streekklaaiing. En muzikanten, 
dy ’t mei fleurige deunen 
úteinsette mar hoe tichter by 
tsjerke hieltyd stimmiger spielje. 
Prachtich!! Eartiids mei fjouwer 
sokke pronkjes, mar hjoedtedei 
is mei moaite ien boat fol te 
krijen. In jier lyn mocht Cecile 
ek mei roeie. Yndrukwekkend! 
Foar keunstners en hanwurkslju 
in gaadlike streek, mar dat is 
troch de kommersje wat yn 
‘e nederklits rekke. Spitich, 
dochs bliuwt it in skildereftich 
gebiet. In prachtich útsjoch oer 
it Siljanmar (ûntstientroch in 
meteoor) yn it  gloaiende lânskip. 

It giet fierder nei Sigtuna, ien fan 
de âldste plakken fan Sweden 
mei syn smelle bolstiennen 
strjitsjes en karakteristike 
húskes. Eartiids wie it lykwols 
in wichtich plak. Al fanôf  970 
waard der hannel dien mei de 
lannen om de Kaspyske- en de 

Swartesee. De hannel bestie foar 
in grut part út pelzen, húning 
en SLAVEN út Ruslân. Dat hat 
harren gjin wynaaien lein, dêr 
tsjûgje de tûzenen oan sulveren 
munten fan, dy ’t yn dy omkriten 
fûn binne. Der steane ek noch 
hieltyd in soad rúne stiennen út 
de tiid om 1100 hinne.

Us camping leit sa ’n 25 km 
fan Sigtuna ôf en omdat it de 
nationale dei fan Sweden is 
tochten wy dêr dan mar ris op ‘e 
fyts hinne. Wy sette ôf mar nei 
sa ’n 17 km heuvel op heuvel ôf 
ha ik skjin myn nocht, omdat ik 
hieltyd langere stikken njonken 
myn fyts by de heuvel oprinne 
moat en keare wy lang om let 
mar om. 

Binnen ’t oere sitte wy wer foar 
ús hut en beslúte: Dan moarn 
mar mei de auto nei Sigtuna!

Geart Leystra
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Raerders
Lies van Spanning is op 29 november 67 jaar 
geworden en met pensioen gegaan. Dat ze er maar 
van mag genieten!

Berne

Hjir wie se dan: ús Janet Hanne de Boer, berne op de 
útrekkene dei - 26 novimber. We binne tige wiis mei 
ús famke en suske, ek al betsjut it minder sliep en foar 
Doutsen de oandacht diele.

Jurjen, Ruurdsje en Doutsen Hinke

Raerd fanôf de Hegedyk (foto Nynke Duiker)


