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Wa binne dat?
In de voorzomer van 2019 zijn Theo Croes en Anneke 
Oosterdijk op de Sylsterhoeke 18 komen wonen. Als 
je zo’n leuk jong stel als overburen krijgt is dat voor 
een wat belegener stel als ondergetekende en haar 
maatje natuurlijk “in boppeslach” want dat brengt 
leven in de brouwerij.

Zelf had ik al eens vluchtig kennisgemaakt met de 
jongelui, waarvan ik meteen dacht dat ze het, net 
als bijna iedereen van hun generatie, altijd druk 
hebben. Ook daarom was ik wat afwachtend met hen 
te porren voor een voorstelrondje in onze “Dorps-
Glossy”. Maar “it moast no mar ris wêze” dacht ik 
onlangs, in de hoop dat ze mij “alde nijsjirrige hin” 

niet zouden verdenken van Gluren bij de Buren. 
Onzin natuurlijk, want ik werd meteen vriendelijk 
door Theo binnen gelaten om de afspraak ook nog 
even af te stemmen met de agenda van Anneke en 
hoe kan het anders, wij raakten meteen al gezellig 
aan de praat. Het leek mij dan ook een leuk idee om 
hen uit te nodigen voor een bakje bij ons en het dan 
terloops ook even over hun zelf te hebben, lekker 
losjes! En zo bedacht, zo gedaan! Wel wat een andere 
formule deze keer, niet gezeten aan de “grutte tafel” 
maar in het zitje met vrij uitzicht over de velden en de 
AldFeart. “Alle romte” om het ontspannen over van 
alles en nog wat te hebben.

Anneke vertelde dat ze in St. Johannesga, op z’n Fries 
St. Jânsgea en in de volksmond St. Jut is geboren. 
Niet zo lang daarna werd hun woonplaats Lemmer, 
waar Anneke samen met haar zus is opgegroeid en 
er tot aan haar 40e levensjaar zou blijven wonen. Na 
het L.O. bezocht zij de MAVO en heeft een aantal 
jaren MEAO gedaan. Aanpakken was haar door haar 
opvoeding meegegeven, want voordat zij een vaste 
baan had was bollenpellen, wortels rapen, folders 
rondbrengen enz. aan de orde van de dag. Ook was zij 
toen administratief betrokken bij de Firma Lasaulec. 
Op haar 19e kreeg zij werk bij een slagerij, daarna was 
zij 3 jaar werkzaam bij Aldi in Emmeloord alvorens 
zij VASTE werknemer bij de Poiesz superketen werd, 
met de nadruk op vast want daar is zij intussen al  
weer zo’n 30 jaar werkzaam.

Theo is geboren en getogen in Sneek (samen met 
een oudere en een jongere broer) en is tot zijn 54e 
levensjaar Sneker gebleven. Na het L.O. heeft hij de 
MAVO en 1 jaar MEAO gedaan. Reeds op z’n 15e 
deed Theo vakantiewerk op de groenteafdeling bij 
de Poiesz. Dat was toen een heel ander gebeuren 
dan hoe dat nu is, want alles moest met de hand 
worden gesneden en verpakt enz. Daarna kwam hij 
VAST op de winkelvloer en werd eerst vulploegleider 
en na verloop van tijd leidinggevende. Eerst Ass. 
Bedrijfsleider in Bolsward, toen Bedrijfsleider 
in Grou en Emmeloord, waar hij wat minder 
kon aarden en op eigen verzoek terugkeerde als 
Ass. Bedrijfsleider naar Sneek om na na 5 jaar 
bedrijfsleider bij de Poiesz Super in Lemmer te 
worden.

En daar werden Theo en Anneke collega’s en later 
“in span”. Anneke had in die tijd relatieproblemen 
maar had ook het geluk steun van Theo te mogen 
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Woensdag 4 maart 19.30 uur Film van betekenis Lokaal Reduzum

Zondag 8 maart 15.00-20.30 uur Zondagopenstelling dorpshuis Dorpshuis

Zondag 15 maart 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Zondag 15 maart 16.00 uur Optreden popkoor Animo Dorpshuis

Vrijdag 20 maart 18.00-20.00 uur Flessenactie Jongerein Hele dorp

Vrijdag 20 maart 20.00 uur Jaarvergadering KV Wêz Wis Sportkantine

Zondag 22 maart 10.30 uur Sneinsbarren met Sieger van der Zwaag Nicolaaskerk Dearsum

Maandag 23 maart 20.00 uur Jaarvergadering Plaatselijk Belang Dorpshuis

Dinsdag 24 maart vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Zondag 29 maart 13.00 uur Playbackshow Dorpshuis

Zondag 5 april 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Maandag 6 april 20.15 uur Jaarvergadering Stichting Doarpshûs Dorpshuis

ondervinden en laat Theo nou later in een 
soortgelijke situatie terecht komen en Anneke de 
aangewezen persoon blijken, die hem tot steun zou 
zijn. EN ZO IS HET GEKOMEN… Anneke, moeder 
van twee opgroeiende dochters ging 2006 bij Theo 
en z’n al wat grotere zonen inwonen in Sneek. Ze 
hebben hun woning daarvoor moeten verbouwen 
en zo kregen alle inwonendende ruimte om er in alle 
harmonie tot één gezin te worden. 

Maar “de tiid hâldt gjin skoft” en toen de kinderen 
uitvlogen werd het huis hen te groot en zochten Theo 
en Anneke om wat anders. Theo’s zoon woonde in 
Poppingawier en dat moet bij Theo (want hij is een 
stadsmens in hart en nieren) de omslag teweeg hebben 
gebracht om wonen op het platteland als mogelijkheid 
te overwegen. Hun zoektocht liep van Welsrijp via 
Ouwsterhaule, Burgwerd en Lollum naar Raerd.

Het huis wat daar te koop stond was een schot in 
de roos en na een goed bod was het zo beklonken 
en mochten zij zich de gelukkige eigenaren van dit 
mooie plekje noemen: Het huis in onberispelijke staat 
van onderhoud met een royale tuin rondom, wie doet 
je wat! Helemaal naar de zin. Raerder Merke stond 
kort daarna voor de deur, waar Theo en Anneke zich 
met veel plezier en open vizier in hebben gestort en 
er zodoende natuurlijk al helemaal bij horen. Raerd is 
fantastisch vindt Theo! 

Nog even over hun hobby’s: Voetballen (bij WZS en 
sinds 3-4 jaar bij Nicator 45+ in Leeuwarden). En 
vissen hoort ook tot Theo zijn grote liefhebberijen. 
Daar houdt Anneke eveneens van, net zoals van 
lezen, maar ook van buiten bezig zijn (in de tuin b.v.) 
En samen op vakantie gaan natuurlijk. Er komen 
verhalen los over eerdere vakanties naar Brazilië en 
Thailand en op hun verlanglijstje staat nog eens een 
reis naar Indonesië, waar Theo zijn voorouders, van 
vaders kant, vandaan komen.

En… een vakantie met alle kinderen en 
KLEINKINDEREN erbij, daar wordt voor gespaard!  
Ja, goed gelezen: het JONGE STEL is al Opa en 
Oma en dat wilden ze beslist niet onbenoemd laten, 
want daar genieten zij heel erg van. Het zijn dan 
ook echte familiemensen! Zou het soms ook in dat 
plaatje passen dat zij allebei bijna levenslang een band 
hebben met één van de bekendste familiebedrijven in 
onze regio?

Door hen is Raerd in elk geval een honkvast 
“SUPERSTEL” rijker geworden. Wij hadden een reuze 
gezellige middag en mochten ons bedanken voor hun 
warme openhartigheid.

Heidi
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 17, nummer 162
Maart 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 aprilnummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 maart (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van april wordt in de 
eerste week van april 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

Slachtemarathon 2020
Elk schrikkeljaar mag Raerd 
zich verheugen op de komst 
van ‘De Slachtemarathon’, een 
hardloopwedstrijd en wandeltocht 
van ongeveer 42 kilometer 
over de oude waterkering ‘De 
Slachte’. De Slachtedyk loopt 
van Oosterbierum naar Raerd 
en is voor een groot deel nog in 
oorspronkelijke staat.

Op 13 juni is het zover en dit jaar 
is de start in Raerd. Logischerwijs 
starten de marathon hardlopers 
als eerste, om 6.30u. Zij lopen een 
officiële marathon afstand, om 
deze reden zal de start ook niet op 
het plein zijn maar meer aan de 
zuidzijde van het dorp zodat op de 
finishstreep nabij Oosterbierum 
precies 42 kilometer en 195 meter 
is afgelegd. Naar verwachting 
doen er 1.500 hardlopers mee en 
daarmee heeft deze marathon een 
serieuze omvang. De organisatie 
is dezelfde die ook jaarlijks de 
Mar-athon om het Sneekermeer 
organiseert.

Na hun vertrek gaan de wandelaars 
van start. Zij vertrekken om de 
10 minuten in groepen van 500 
personen vanuit de startvakken 
op het plein. Het gaat naar 
verwachting om ongeveer 13.000 
lopers zodat wij rond 11.00u klaar 
zijn. De organisatie is in handen 
van de Stichting SlachteMarathon 
die in elk dorp aan de Slachte 
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een lokale organisatie heeft voor 
een deel van de route. In Raerd 
organiseren wij dus eens in de vier 
jaar de start of de finish.

De aanvoer van de deelnemers 
gaat per bus. De bussen rijden 
via de Hegedyk richting Raerd 
en stoppen op de driesprong bij 
de afslag Flânsum/Jirnsum. Hier 
stappen de deelnemers uit en 
lopen via de Hegedyk naar de 
start, de bussen rijden via Flânsum 
terug naar de opstapplaatsen. 
De Hegedyk is die ochtend 
afgesloten voor overig verkeer, 
alleen bussen zijn toegestaan. 
De Poppenwiersterdyk is de hele 
ochtend ook afgesloten. Deze weg 
is aangemerkt als calamiteiten 
route en wordt vrijgehouden voor 
de hulpdiensten.

Omdat ook de Slotsdyk en 
Snitserdyk zijn afgesloten is het 
op 13 juni niet mogelijk om Raerd 
te verlaten of in te rijden tussen 
04.00u en 12.00u. Wij zorgen 
wel voor een parkeerterrein 
waar bewoners hun auto kunnen 
plaatsen mochten zij wel beslist 
het dorp moeten verlaten 
die ochtend. In een volgend 
nieuwsbericht zullen wij daar 
nader over informeren. Ook 
zullen we dan aangeven wat de 
exacte (on)mogelijkheden zijn, 
maar houd voor nu rekening 
met een totale afsluiting. Dat is 
overigens niet vervelend want het 
is een geweldige ochtend om als 
toeschouwer of vrijwilliger mee te 
maken.

De Stichting Slachtemarathon 
koppelt elk editie een thema aan 
de loop. Dit keer is het thema 
‘Stream’, kijk voor meer informatie 
op www.slachtemarathon.frl. 
Naast het thema is er muzikale 
omlijsting in de vorm van korpsen 
en bandjes. Natuurlijk zal dit in 
Raerd ook ingevuld worden zodat 
de deelnemers feestelijk van start 
gaan. Daarnaast zullen wij op de 

route Hegedyk, Buorren voor 
de startvakken enige stands 
plaatsen voor de verkoop van 
koffie, broodjes en dergelijke 
en is het dorpshuis geopend. 
Het parkeren in Raerd van 
deelnemers is sterk ontmoedigd, 
en zoals het nu is ingevuld is 
hiervoor geen parkeerterrein 
beschikbaar.

Natuurlijk hebben wij die dag 
(vanaf de hele vroege ochtend) 
behoefte aan vrijwilligers, maar 
ook de dagen voor 13 juni moet 
er veel gebeuren. In de volgende 
dorpskrant zullen wij aangeven 
hoe jij je hiervoor kan opgeven.

Het bestuur heeft een paar 
wisselingen gehad. We kunnen het 
ons bijna niet voorstellen maar 
we gaan deze Slachte organiseren 
zonder de bestuurlijke inbreng van 
Wiebe Stelwagen en Piet de Hoop. 
Gelukkig hebben zij aangegeven 
graag mee te helpen als vrijwilliger. 
Nieuw in het bestuur zijn Jeroen de 
Vries en Jolien Wijnja, samen met 
Doete Kooistra-de Groot, Sjoerd 
Stelwagen, Pieter Siesling, Koos de 
Vries en Jelle van der Velde vormen 
zij het bestuur van de Stichting 
Marathon Raerd. Meer nieuws in 
de volgende dorpskrant.

Bestuur Stichting Marathon Raerd
 

 

Het eerste bevrijdingsfeest 
in Raerd giet oan! 
Programma: 
13.00 – 15.00 Tentoonstelling “Raerd in Oorlogstijd” 

Aan de tentoonstelling is een prijsvraag verbonden! 

Vanaf 13.00 Oudhollandse Spellen voor kinderen en voor 
iedereen die zich jong voelt 

15.00 Officiële opening en een toast op de Vrijheid door 
Sieger van der Zwaag 

15.00 – 16.00 Luisteren naar verhalen en  gelegenheid om 
met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp vrijheid 

17.00 – 18.30 Vrijheidsmaaltijd  

16.00 – 18.00 Muzikale omlijsting door Dr. Mister Fantasie 

18.30 Afsluiting door Baukje van Vilsteren, voorzitter Plaatselijk Belang 

 

I.v.m. de catering vinden we het belangrijk om te weten hoeveel mensen aanwezig 
zullen zijn bij de maaltijd. Aan de maaltijd zijn geen kosten verbonden. 

Aanmelden bij Plaatselijk Belang Raerd 

plaatselijkbelangraerd@hotmail.com 

Of telefonisch: 06 – 21 87 98 51 Tjitske Kamstra, secretaris Plaatselijk Belang Raerd 
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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
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Een vroege lente 
in het Raerder 
Bosk
Het is ongelooflijk, maar waar… 
maar wie op 3 februari in het 
binnenbos of ook wel Park 
Jongemastate een wandelingetje 
maakt, ziet duizenden 
sneeuwklokjes, die of al volop 
bloeien of van plan zijn dat snel 
te gaan doen. Het is en blijft 
elk jaar weer een feest voor het 
oog. Maar het zijn niet alleen 
de sneeuwklokjes, die zich zo 
vroeg in het jaar al van hun 
bloeiende kant laten zien, maar 
er zijn ook de boeren krokusjes, 
de winterakonietjes en zelfs al 
een enkel lenteklokje in bloei.

Al deze planten behoren tot de 
groep stinzenplanten, de echt 
vroeg- bloeiende bolletjes en 
knolletjes. Vooral in Friesland 
worden steeds meer mensen 
enthousiast over deze vroege 
lentebodes.Bij stinzen, staten, 
buitenplaatsen en andere 
historische monumentale 
panden worden deze planten 
gekoesterd vanwege de 
vaak massaal voorkomende 
bloemenpracht en dat dan zo 
vroeg in het jaar.We denken 
dan wat minder aan de 
winterkou. Alhoewel…kou? 
...kou?

Ook ons Raerder Bosk is al 
lang een bekende plek voor 
de belangstellende bezoeker.

Wie ook geïnteresseerd is in 
de stinzenflora en ook graag 
andere terreinen in Friesland 
wil bezoeken, die kan het best 
eerst even op de “monitor” 
kijken. (www.stinzenflora-
monitor.nl)

Elke week wordt die website 
actueel gemaakt met de laatste 
nieuwtjes over de groei en bloei 
, welke planten er op welke 
terreinen bloeien, wanneer er 
rondleidingen gegeven worden 
en welke “stinzen activiteiten” 
er meer gevolgd kunnen 
worden. Dus beste mensen, ik 
zou zo zeggen: ga maar lekker 
op stinzenstruin. Veel plezier!

Ineke Schulting
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Ambachtsbakker Sybesma 

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

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

Openingstijden Mantgum:

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

 

Met hart voor dieren, in het hart van Fryslân 
 

Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar 
 

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

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

 
 
     
 
                             
 
 

 

Praet mar Raak
Deze keer zal Marieke vertellen 
wie zij is en wat haar zoal bezig 
houdt. Barst maar los!

Waar en ik welk jaar ben je 
geboren?
In 1986 in Tjerkgaast. Ik ben de 
een na jongste in een gezin met 
4 meiden.

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of vrijgezel en heb je 
ook kinderen/ kleinkinderen?
Ik ben samen met Heman en 
mem van Indra (6 jaar), Sarai (4 
jaar) en Joe (2 jaar).

Hoe lang woon je al in Raerd?
Op mijn verjaardag hebben we 
ons huis in Raerd gekocht en 
dat is op 26 februari jl. vier jaar 
geleden.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken?
Soms als vrijwilliger in het 
dorpshuis en ik ben betrokken 
bij de oudervereniging (OV) van 
school.

Wat is je favoriete muziek?
Van reggae tot en met klassiek 
kan ik waarderen. Op dit 
moment staan in mijn playlist 
onder andere Van Morrison, 
Janis Joplin, De Dijk, Bastille 
en The Lumineers, Mumford & 
Sons, Tracy Chapman.

Waar mogen ze jou midden in 
de nacht voor wakker maken?
Een mooi tripje naar 
bestemming onbekend!

Wat is je grootste liefhebberij/ 
hobby?
Tijd met de kinderen en Heman, 
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naar het toneel/ theater, lekker eten, niks doen, 
afspreken met vriendinnen/ familie, yoga, iets 
beleven...

Wat vind je het lekkerste eten?
Met Heman in de keuken heb ik veel geluk! Hij 
kookt niet volgens een vast recept, maar maakt 
iets met de ingrediënten die we huis hebben. 
Vers en veel groenten, daar word ik erg blij van! 
Komend voorjaar wil ik een groentetuin gaan 
aanleggen.

Welk type auto heb je of heb je ander vervoer?
De E-bike! Ik kan het echt iedereen aanraden.

Bij welk programma gaat bij jou de televisie uit?
Bij De Slimste Mens, te confronterend! De 
televisie gaat dan juist wél aan bij Toren C!

Welk boek lees je op dit moment?
Een schitterend gebrek van Arthur Japin. En De 
meeste mensen deugen van Rutger Bregman ligt 
klaar om te worden gelezen.Een tijdje geleden 
Vele hemels van Griet Op de Beeck gelezen, 
prachtig!

Waar praat je graag over?
Naast grappen en gekheid deel ik met anderen 
wat mij bezighoudt, hoe vind je balans,hoe om 
te gaan met maatschappelijk issues, wat zijn 
alternatieven, op welke manier maak je eigen 
keuzes en daarbij laat ik mij graag inspireren door 
de ander.

Wat doe je het liefste/meeste in het weekend?
Was ophangen en was opvouwen.

Waar ga je het liefste heen in vakantietijd?
Ik heb niet per se een voorkeursplek. Het 
ontdekken van nieuwe plekken zonder 
massatoerisme spreekt mij het meest aan.

Wat is jouw beste eigenschap? Wat is de 
slechtste?
Hopelijk is een goede eigenschap van mij dat ik 
vraagstukken of opvattingen vanuit verschillende 
perspectieven graag wil leren te begrijpen. Een 
slechte eigenschap van mij is dat ik nonchalant 
kan doen.

Wat vind jij het mooiste plekje van Raerd? Wat het 
minst mooie?
Erg mooi vind ik in de wintertijd op de Slotsdyk 
tijdens de zonsondergang. 

Wat mis je op dit moment in Raerd?
Missen is een te groot woord, maar een grote speeltuin 
voor de kinderen zou leuk zijn!

Naast wie zou je in het vliegtuig/ trein willen zitten 
en wat zou je hem/ haar vragen?
Fotograaf Eddy van Wessel. Hij heeft drie keer De 
Zilveren Camera gewonnen. Hij laat met zijn foto’s een 
belangrijk verhaal zien. Ik ben benieuwd waar hij voor 
staat? Waar gelooft hij in? Hoe ziet hij de toekomst?

Je ontvangt een grote zak met geld. Wat zou je ermee 
doen?
De makers van het tv programma De Slimste Mens 
omkopen, zodat ik win! De mensen om me heen 
zullen verbijsterd zijn. Lijkt me erg geestig!
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WYN en WETTER
Snein 9 febr. 2020

De hiele wike is der al foar warskôge! Men soe der 
goed oan dwaan en hâldt der rekken mei neffens 
P.P., de man dy’t it om dizze tiid fan it jier leaver oer 
autorútenskrabjen en redens út it fet heljen hat.

En ja hear…hjoed is hja oanlâne CIARA, (in 
ferskuorrende wylden ien) en no binne wy oan ‘e 
eleminten oerlevere. Op syn geef Frysk is dêr in 
treflike siswize foar: Wy driuwe tusken wyn en wetter!!

De bruorren Halbertsma seinen eartiids dat it yn in 
minskelibben no ienkear net altiid rys mei rezinen 
is, mar ek wolris groat mei krôde. No, sykje dat lêste 
mar ris op yn it wurdboek, want harren taal docht 
ûnderwilens fansels frij wat âldfrinzich oan.

En dy frekte Ciara lit sels de dakpannen op it stuit 
al om raak rottelje! It hoecht jin dan ek net te 
fernuverjen dat ús taal sa ferankere is mei de begripen 
WYN en WETTER.

It tilt op fan de siswizen dy’t dizze wurden yn hawwe. 
Tefolle WYN yn ‘e swipefreget der om datst hjoed of 
moarn de WYN fan foaren krigest bygelyks. En soks 
grif troch immen dy’t yn ‘e rekken hat út wat foar 
hoeke de WYN by dy krekt waait. (Yn sa’n gefal kinst 

better mar gewoan kleare WYN skinke.) Want mei 
in soad PoeHa rêdst it op den djoer dochs net op en 
stjonkt dyn hâlding in kertier boppe de WYN. Mar 
miskien is soks wol praten tsjin de WYN, faaks hiest 
dochs better wat mear ûnder de WYN bliuwe kinnen? 

Hoewol ’t it as in peal boppe WETTER stiet datst 
dêrmei net alris faker mei it WETTER foar de dokter 
west hast want wa soe no net witte wolle yn wat foar 
WETTER hy fisket en komt der op sa’n manier efter 
hoe’t de flagge eins derby hinget? Dan mar hoopje dat 
it ien is dy’t WETTER en lân mei dy besocht hat, dêr 
hoechst dy dan bygelyks net foar oan WETTER te 
switten, mar der sil noch hiel wat WETTER nei de see 
streame ear’t wy it besef krije dat roppe en raze neat 
oars is as WETTERterskjen (wurk om ‘e nocht).

No sa kin it wol wer, it reint hjir no lei WETTER 
en de WYN-stjitten lige der net om. CIARA hat my 
hjoed yn ‘e macht, hoe komt in minsk oars op sa’n 
bluisterich spinsel dat kant noch wâl roait?

No is dat net hielendal wier, neam it mar in twirre 
troch it Frysk, de taal fan de bodders en sa dwaande 
bliuwend ferbûn oan waar, WYN en WETTER.

De memmetaal fan in slach folk fan boegjen fremd, 
dat him net gau fine sil ynit ferskynsel WETTER by 
de WYN!

Heidi
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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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Ben je jeugdlid geweest van 

tennisclub Raerd en heb je 

bij je lidmaatschap een gratis 

tennisracket ontvangen, dan 

heb je nu de mogelijkheid om 

dit racket weer in te leveren, 

mits het nog in goede staat is.

Je kunt je racket inleveren 

bij Doete de Groot, 

Poppenwiersterdyk 20 te 

Raerd. Wij kunnen dit 

tennisracket weer gebruiken. 

Bij inlevering van je racket 

ontvang je € 2,50.

Voor 4 mei 2020 zoeken wij 

een trompettist die tijdens 

de dodenherdenking “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 

Nieuws van de haven!Beste bootliefhebbers,Op dit moment zijn er nog 4 boxen 

vrij! Mocht je interesse hebben, 

neem dan contact op met Rob 

Luijder: pluijder@upcmail.nl. 

Opzeggingen moeten voor 1 april 

a.s. schriftelijk naar: Ype de Vries: 

penningmeesterplaatselijkbelangraerd

@gmail.com of naar: 
plaatselijkbelangraerd@hotmail.com

Voor meer informatie: tel. 0633675591 

(Ype de Vries) of Rob Luijder: 

pluijder@upcmail.nl

Zondag 15 maart om 16.00 uur
optreden popkoor Animo
in dorpshuis Raerd.
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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



PRAET FAN RAERD Pagina 15

Vrijwilliger pendeldienst kidsdance
Tot ons groot genoegen heeft Marjan de Vries 
aangegeven de pendeldienst op haar te willen 
nemen. We zijn hier erg blij mee, zo kunnen 
ook de kinderen die op de opvang zitten naar 
kidsdance.

Volwassenengym
Na lang zoeken hebben we een gymdocent 
voor de volwassenengym gevonden. Berber 
Brenninkmeijer geeft op de donderdagen van 
9.00 – 10.00 uur de lessen, er is nog plek, u kunt 
vrijblijvend een keer komen kijken of meedoen, 
om te kijken of het wat voor u is.

Even voorstellen
Ik ben Johanna Wesseling en ik geef op 
maandagavond de les dans fit in Raerd. Naast 
Raerd heb ik nog 5 andere verenigingen 
waar ik les geef. Na de opleiding aan het 
CIOS (alweer ruim 30 jaar geleden) ben ik 
begonnen met gymnastieklessen te geven bij 
verschillende verenigingen. Na dit heel wat jaren 
te hebben gedaan heb ik mijn diploma aerobic 
instructrice gehaald bij de K.N.G.U. Bij de 
gymnastiekvereniging waar ik toen werkzaam 
was ben ik aerobic lessen gaan opstarten. In 
Wolvega ben ik door de plaatselijke sportschool 
gevraagd om les te komen geven. Hier verzorgde 
ik de groepslessen en de fit-kid lessen. Aangezien 
iedereen ouder wordt en ik dus ook, werd mij dit, 
na het tien jaar te hebben gedaan toch te zwaar. Na 
twee jaar te hebben gewerkt als tienerwerker nu 
weer terug bij de verenigingen.

Ik geef les van maandag t/m vrijdag en geef dan 
afwisselend gym en dans. De dans fit lessen 
zijn zeer gevarieerd. Denk daarbij aan zumba, 
aerobic, step, streetdance, body sculpting en 
stepaerobic. Ook worden er aan het eind van de les 
spierversterkende oefeningen op een matje gedaan. 

Ik doe het met veel plezier en hoop dit ook uit te 
stralen naar de leden, want plezier staat voorop.
Vind jij het ook leuk om te bewegen op muziek? Je 
bent van harte welkom op de maandag van 20.00 
uur tot 21.00 uur in de gymzaal van Raerd.

Voor al uw vragen kunt u mailen naar:
oso@hotmail.nl (let op: .NL). Volg O.S.O Raerd 
ook op Facebook via www.facebook.com/osoraerd. 
Like onze pagina en blijf op de hoogte van het 
laatste nieuws van de gymnastiekvereniging OSO. 

Bestuur O.S.O te Raerd
Nynke de Hoop, Jitske Klaversma, Grietsje Schaap, 
Teatske Punter en Tamara Struiving

Vrijdag 20 maart 2020 
18.00 – 20.00 uur 

 

Deur aan deur door de jeugd van de Jongerein
 

Met uw statiegeld steunt u 
activiteiten van onze jeugd! 

 

Niet thuis, geen probleem! Zet uw tas met lege 
statiegeldflessen bij de deur. Wij zullen deze dan 

meenemen. 
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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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Verslag biljartweekend
1&2 februari stond het biljartweekend van de 
dinsdagploeg op het programma. Het was weer een 
geslaagd weekend met fanatieke partijen en vooral 
veel gezelligheid. Uiteindelijk kon er van de twintig 
deelnemers natuurlijk maar één winnaar uit de bus 
komen. 

Uitslag

1e prijs: Durk Jan Zantema
2e prijs: Niels Schut
3e prijs: Jan Wiebe Riemersma & Arjen Compagne

Goudvissen prijs: Folkert Punter

Biljartweekend jeugd
Nou ja jeugd? .... Okee jeugd. Wat heb ik weer volop 
genoten. Vadertjes, moedertjes, kindertjes, 1 groot 
liefdevol geheel. Ondanks al het bier dat vloeide, als 
een rijkelijk stromende rivier, verkondig ik u hier: 
“Wat een prachtig, gezegend dorp dat maffe Raerd, 
vertel mij; is er iets meer waard?” Werd soms diep 
geroerd achter mijn derde?, vierde? Hertog Jan. Tot 
het volgend jaar als het effe kan.

De k. Indiaan

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 



PRAET FAN RAERDPagina 18

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

Kerknieuws
Sneinsbarren
Op 22 maart vindt de 
volgende editie van het 
Sneinsbarren plaats. In de 
Nicolaaskerk van Dearsum 
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 22 maart rond 
de klok van half elf. In de 
Nicolaas van Dearsum.

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 e-mail sturen naar 
laurentiuskerk@planet.nl.

Muziekdienst 29 maart
Op 29 maart om 11.00 uur in 
Dearsum zal de band Heart 
& Soul in de dienst optreden. 
Bennie Smith, lid van onze 
kerkelijke gemeente, speelt 
in deze band, met veel passie 
en plezier. Dat willen we ook 
graag een keer meebeleven. 

Daarom hebben we de band 
gevraagd om enkele liederen 
rondom het thema ‘water’ 
te zingen. We zullen in de 
dienst stilstaan bij de vraag: 
Wat doe je als het water aan 
je lippen staat? Of: duik je in 
het diepe? Waar sta je voor 
en wat is jouw uitdaging in 
het leven?

Vooraankondiging
Het is de bedoeling dat de 
jaarlijkse Laurentiuslezing 
dit jaar gehouden zal worden 
door Jannewietske de Vries, 
burgemeester van Súdwest-
Fryslân, maar natuurlijk 
ook inwoonster van Raerd. 
De lezing staat voorlopig 
gepland op maandag 20 
april om 20.00 uur in de 
Laurentiuskerk. Jannewietske 
de Vries zal ingaan op het 
Focus-jaarthema ‘identiteit’. 
Verdere bijzonderheden leest 
u in de volgende dorpskrant. 
Al wel is duidelijk dat de 
lezing in het Fries gehouden 
zal worden.
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No moat it net Raerder
•	De reade loper lei wêr bûten bij it doarpshûs, immen fierde syn jierdei, 

moai dochs.

•	Ciara en Dennis binne ek al west, nee dat is gjin stel. In stoarm kriget 
no ek al in namme. Wa betinkt soks?

•	De beamen oan de Hegedyk binne siik (Roetschorziekte). Dat is net 
goed foar minsken en bisten. De Gemeente SWF sil se kappe.

De dei fan moarn is altyd nij en 
noch sûnder flaters.

In iepen hâlding jowt respekt
en hellet de kjeld ùt de loft.

Om de pracht fan in snieklokje
te sjen moast de kjeld yn.

Witte, tinke en dreame
dat is it libben,

Dom praat is ek praat.

Oud worden
in deze tijd
Het is gewoon niet voor te stellen,
Je moet met een mobieltje bellen,
Je kunt er ook een tekst op lezen
Je moet altijd bereikbaar wezen
En dat kan dus niet gewoon
Met een doodgewone telefoon.

Wil je een treinkaartje kopen,
nee, niet naar de balie lopen,
Daar is niemand meer te zien,
je kaartje komt uit een machien.
Je moet dan overal op drukken
In de hoop dat het zal lukken.
Pure zenuwsloperij,
achter jou zie een rij
kwaad en tandenknarsend staan,
want de trein komt er al aan.

Bij de bank wordt er geen geld,
netjes voor je uit geteld.
Want dat is tegen de cultuur,
nee je geld komt uit de muur.
Als je maar de code kent,
anders krijg je vast geen cent.
Om je nog meer te plezieren,
mag je internetbankieren.
Allemaal voor jou gemak,
heb je alles onder dak.
Niemand die er ooit naar vroeg,
blijkbaar is het nooit genoeg.

Man, man, man wat een geploeter,
alles moet met een computer.
Anders sta je buiten spel,
op www punt nl.
Vind je alle informatie,
wie behoed je voor frustratie.
Als dat ding het dan niet doet,
dan word je toch niet goed.
Maar dan roept men dat je boft,
je hebt immers Microsoft.
Ach, je gaat er onderdoor,
je raakt gewoonweg buiten spoor.
Nee het is geen kleinigheid,
oud worden in deze tijd.

It waar

No dat is net al te bêst.
In protte rein en stoarm.
It is soms wol 10 graden.
De snieklokjes en narcissen bloeie al.
Komt de winter noch wol?
We sille it sjen.
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Dag en nacht bereikbaar

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

Retoerke Ljouwert
Sûnt rom in jier wennet Doede 
op in pleats by ‘t spoar. Om de 
boerinne hie’t net hoecht om’t 
se benaud foar hûnen is; mar de 
bern woene it sa graach dat de 
boer úteins mar belies jûn hat. 
Hy socht in boerestabij út sûnder 
stambeam; ientsje mei papieren 
fûn er te prizich. It like him 
skoan ta dat de boerehelp Doede 
mar it ien en oare bybringe 
moast om’t syn húshâlding ek in 
hûn hat.

Yn’t begjin siet Doede 
meastentiids oan tou sadat er net 
fuortrinne koe. Mar geandewei 
krige er mear frijheid en 
sadwaande spaande hy al rillegau 
los om de pleats hinne. D’r 
wennet ek in hynder op dy pleats. 
En dy Happe krige de skuld dat 
it mis gie. Tegearre geane de 
beide bisten wolris it fjild yn 
en op in kear krústen se neist it 
paad nei it spoar ta om en slûpte 
Doede troch in gat yn ‘e hikke de 
spoardyk op.

Fansels kaam d’r krekt op dat 
momint in trein yn folle faasje 
oan. De treinmasinist seach 
lokkigerwize fan fierren hokker 
grut gefaar Doede rûn en brocht 
hoeden de trein ta stilstân. Sûnder 
omhaal liet de hûn him oanhelje 
en waard er troch de masinist 
meinaam yn syn kabine. Doe’t se 
yn Ljouwert oankamen bedarre 
Doede yn’t asyl oan it kealledykje. 

De boer wie yn alle staten. Hy 
krige net allinne in print fan de 
NS, it asyl moast ek betelle wurde 
foar de opfang. Ik kin hjir mar 
better net melde wat de boer 
útkreame hat wat de masinist 
dwaan moast at er Doede wer op 
it spoar oantreffe soe...
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Dat barde in pear wiken letter lokkich ek net. De boer 
seach lykwols it swurk al driuwen doe’t de trein op 
‘e hichte fan de pleats opnij stoppe. Hy miste Doede 
fourtendaliks en prompt sette hy de sokken d’r yn 
nei’t spoar ta. Hy seach de konduktrise noch krekt 
mei de hûn omtôgjen en wonk wyld mei syn earmen. 

De masinist sette Doede yn syn kabine en die de doar 
ticht. Hy swaaide noch troch it rút werom wylst er 
de trein wer yn gong sette. Troch de toeter dy’t dêrop 
folge fielde de boer him alderheislikst ferrivele. Mar 
hy betocht him gjin momint, stapte subyt yn syn auto 
en reesde nei de stêd. Hast tagelyk mei de trein wie 
‘r op it stasjon. Wat him dêr op dat stuit ôfspiele hat? 
Kin ik allinne mar nei riede... Ienris thús bedarre 
Doede yn elts gefal wer oan tou. 

De jongste faam fan de boerehúshâlding hat kunde yn 
‘t doarp oan in famylje mei in alderaardichst hûntsje. 

In teefke. Doe’t dy loopsk wie, waard d’r in knappe 
reu by socht. De dochter moast daliks oan harren 
Doede tinke en frege har heit wat dy d’r fan tocht. 
It like de boer in skrander foarstel. Koe Doede ek 
ris wat kostjild ynbringe! No ynseminearret de boer 
syn eigen kij, mar fan de hûneseks wit er net rjocht 
it fijne. Sadwaande frege hy goede kunde of trije 
minuten fêstsitten fan de reu lang genôch wie foar in 
geve befruchting fan it teefke...

Doe’t de bistedokter de rook fan dit hiele relaas krige, 
frege dy him ôf oftit wol in ferstândige set wie om 
Doede it swiet fan de biology fan de fuortplanting 
priuwe te litten. Ik haw nammentlik grutte noed 
dat Doede ynkoarten wer útpykt en op de trein nei 
Ljouwert hipt. Mar de boer moat dan net ferheard 
opsjen dat er de reu fan ‘e Weaze opswylje kin.

menno@bistedokter.nl
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Raerd toen - Raerd nu
Poppenwiersterdyk 5

In 1640 was de boerderij in het 
bezit van de adellijke familie Van 
Cammingha. Waarschijnlijk is 
hij door het huwelijk in 1686 
tussen Fed Sophia van Gosliga 
(een dochter van Fed Sophia van 
Camminga) en Wilco Holdinga 
baron thoe Schwartzenberg in 
het bezit van laatstgenoemde 
gekomen. Thoe Schwartzenberg 
was heer van Ameland en had 
verder functies als grietman en 
lid van Gedeputeerde Staten. 
Hij woonde in Eysingastate te 
Rinsumageest en overleed in 
1704.

Zoals veel landadel verpachtte 
thoe Schwartzenberg de boerderij. 

Veelal ging het de adelslieden om 
de stem die op de zathe rustte. 
De pachters konden daarmee 
de landadel politiek in het zadel 
houden. Eind 17e eeuw was 
Jan Harmens pachter van de 
boerderij, rond 1720 diens zoon 
Harmen Jans.

De erven thoe Schwartzenberg 
verkochten de ‘heerlijke 
stemdragende zate en landen, 
gelegen onder ’t resort van 
gemelde dorpe, groot nae 
naem en faem vijf en sestig 
pondematen’ in 1727. De zathe 
gaat dan voor de helft over naar 
de eerdere pachter Harmen Jans 
en naar Tjerk Thomas Dotinga, 
een buurman die van zijn zgn. 
niaarrecht gebruik maakt. Hun 
nazaten blijven nog lange tijd 
eigenaar van de boerderij.

Harmen Jans bewoont de 
boerderij tot in de jaren ’50 van 
de 18e eeuw. Daarna worden de 
Dotinga’s, die al vanaf 1727 mede-
eigenaar zijn, ook de bewoners. 
In de jaren 1760 is dat eerst 
Thomas Sytzes Dotinga, tevens 

bijzitter van het nedergerecht van 
Rauwerderhem, en vóór 1770 al 
zijn zoon Sytze Thomas Dotinga. 
De laatstgenoemde overlijdt in 
Rauwerd in oktober 1826, maar 
renteniert de laatste jaren van zijn 
leven. Tussen 1810 en 1815 wordt 
zijn neef Doeke Durks Valkema 
boer aan de Poppenwiersterdyk. 
Hij is een zoon van Hendrikje 
Thomas Dotinga. Valkema laat de 
boerderij in 1828 herbouwen.

Doeke Valkema blijft tot zijn 
dood op de boerderij wonen. Hij 
overlijdt er op 18 mei 1845 op 
58-jarige leeftijd. Tjitske Andles 
Palsma, zijn weduwe, blijft er 
nog tot 1850 boerin. Zij laat de 
‘uitmuntend vruchtbare zate en 
landen’ in oktober 1849 veilen 
in het café van haar zoon Dirk 
Doekes Valkena. De nieuwe 
eigenaar is Evert Jacobs Postma, 
een schoonzoon van Doeke en 
Tjitske. Hij is getrouwd met 
hun dochter Hendrikje Doekes 
Valkema.

Uit oude verslagen van de 
provincie blijkt dat Evert in 1855 
mee heeft gedaan aan proeven 
van I. Jennes , leraar aan de Rijks-
veeartsenijschool in Utrecht, 
om met entstoffen, die werden 
ingespoten in de staarten van 
koeien, de gevreesde longziekte 
bij runderen te bestrijden. In 
Rauwerd pakte de proef niet 
succesvol uit: “de reactie (op de 
entstof) was gematigd. 2 runderen 
verloren een gedeelte van den 
pluim van den staart, doch bij 11 
werd geene werking bespeurd.” 
Korte tijd later werden er toch 
8 runderen ziek, waarvan er 5 
aan de longziekte kwamen te 
overlijden.

In Postma’s tijd wordt de 
ontsluiting van de boerderij 
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verbeterd, omdat in 1862 de 
Poppenwiersterdyk wordt 
aangelegd, die precies langs de 
boerderij komt te lopen. Evert 
overlijdt in 1883 op 79-jarige 
leeftijd in Rauwerd, maar blijft 
niet tot zijn dood op de boerderij 
wonen.

Tussen 1870 en 1875 laat Postma 
de bedrijfsvoering over aan 
zijn schoonzoon Jelle Johannes 
Koopmans, die is gehuwd met zijn 
dochter Grietje Everts Postma. 
Koopmans laat de boerderij 
een paar keer verbouwen en 
uitbreiden. De zoon Evert 
Koopmans (geboren 1882) en 
later Hessel Koopmans nemen het 
bedrijf over.

Hessel stopt in 1946 en 
achtereenvolgens wordt de 
boerderij dan bewoond door Jan 
Vonk (1946-1967, die het nog 
pacht van Hessel Koopmans), 
Momme Hospes (1967-1972) 
en Wolter Hospes (vanaf 1972). 
Na diens overlijden blijven zijn 
weduwe Etty Hospes,zijn zoon 
Thom, diens vrouw Baukje van 
Tuinen en hun twee kinderen er 
wonen tot december 2012. De 
boerderij gaat dan over op Paul en 
Inge Bosveld.

Sinds december 2017 zijn Jan 
Arjen en Wytske Wassenaar de 
nieuwe bewoners. Met hen heb 
ik een gesprek in het gedeelte aan 
de achterzijde van het vroegere 
bûthús dat tot woning is ingericht. 
Omdat de boerderij op een 
verhoging is gebouwd, hebben we 
vanuit de gerieflijke woonkamer 
een mooi overzicht over het 
achterliggende land richting 
Flânsum. Jan Arjen en Wytske 
zijn bezig met de verbouw van het 
voorhuis. Ze willen de opkamer 
weer in oude glorie herstellen en 

daar te zijner tijd gaan wonen. 
“Wij vinden die opkamer toch de 
ziel van het pand”, zegt Wytske. 
“We hebben daarin onder meer 
een fraaie oude kastenwand 
ontdekt”. 

Jan Arjen en Wytske hebben 
het grootste deel van hun leven 
geboerd op Jaymastate, een 
melkveebedrijf tussen Hallum 
en de kust van de Waddenzee, 
sinds 2007 samen met een andere 
melkveehouder uit de omgeving. 
Vanwege slijtage aan zijn rug 
is Jan Arjen genoodzaakt een 
stapje terug te doen. Geen van 
hun drie kinderen wilde heit 
en mem opvolgen. Dochter 
Fardau studeert in Wageningen 
en volgt daar de studie Voeding 
en Gezondheid; de beide 
zonen, de tweeling Arjen en 
Maurits, zijn derdejaars student 
werktuigbouw in Delft. Daarom 
besloten zij in 2016 de boerderij 
te koop te zetten. Toen zich 
een koper aandiende, kochten 
ze, na een half jaar zoeken, in 
augustus 2017 de boerderij aan 
de Poppenwiersterdyk. Echter 

in december van datzelfde jaar 
ging de verkoop van hun eigen 
boerderij helaas niet door, 
omdat de koper de lening van de 
benodigde middelen bij de bank 
niet rond kreeg.

In afwachting van een nieuwe 
koper rijdt Jan Arjen dagelijks 
elke middag naar zijn boerderij 
in Hallum om de boel daar 
draaiende te houden. Wytske die 
altijd heeft meegewerkt in het 
bedrijf dat ze samen runden, vult 
haar dagen nu geheel anders in. 
Zo geeft ze twee dagen per week 
Nederlandse les aan allochtonen 
en is ze bezig met het schrijven 
van een boek: het levensverhaal 
van een vrouw in Zuid-Friesland. 
Daarnaast schildert ze en volgt ze 
een schrijfopleiding in Groningen. 
Beiden kijken uit naar het 
moment waarop ze de definitieve 
stap van de ene naar de andere 
woonplaats kunnen maken.

Ze willen, net als vroeger in 
Hallum, graag een rol gaan 
vervullen in de Raerder 
samenleving.
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KV Wêz-Wis Raerd/de Lege Geaën - Slingerbochten 2, 9012 DZ Raerd | +31 (0)6 508 199 15  | info@wez-wis.nl  | www.wez-wis.nl 

 
 

 
Betreft: Jaarvergadering KV Wêz-Wis Raerd/de lege Geaën 
Datum: vrijdag 20 maart 2020 
Tijd:  20.00 uur 
Plaats: Sportkantine Jongemakrite Raerd 
 
 
Agenda 
 

1. Opening/vaststellen agenda 
 

2. Mededelingen 
 

3. Ingekomen stukken 
 

4. Verslag jaarvergadering d.d. 22 maart 2019 
 

5. Jaaroverzicht 2019 
 

6. Financieel verslag 2019 
 

7. Verslag kascommissie  
Benoemen kascommissie  
 

8. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: A.B. van der Meulen 
                                                                                 Alex van der Woude 

        Voorstel nieuw bestuurslid: Annette Stelwagen 
 
 Pauze 
 

9. Sponsor(en) 
 

10. Jaarvergadering KNKB d.d. 19 maart 2020 
 

11. Bespreking Nederlandse Kampioenschappen, wedstrijdagenda, competitiekaatsen en de zomertraining 
 

12. Verhoging contributie 
 

13. Activiteiten Kaatsmuur 
 

14. Rondvraag 
 

15. Sluiting 
 
 
* Het verslag van de jaarvergadering van 2019 en een overzicht van het vorig kaatsseizoen en de stukken voor 

deze vergadering zijn te vinden op www.wez-wis.nl. 
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Klaverjassen 
Dorpshuis
zondag 8 maart
Elke tweede zondag van de maand 
is het dorpshuis van 15.00 – 20.30 
uur geopend met iedere keer een 
andere straat die de openstelling 
verzorgt. Als bewoners van It 
Fintsje mogen wij op zondag 8 
maart a.s. de honneurs waarnemen. 
Uiteraard is de bar geopend en 
heten we jullie graag welkom voor 
een kopje koffie, thee of een ander 
drankje naar keuze. Daarnaast 
leek het ons een mooie middag 
voor alle klaverjasliefhebbers 
in Raerd om weer eens een 
kaartje te leggen. Om de eer 
welteverstaan! Dus daarom roepen 
we alle klaverjassers (beginner of 
ervaren) op om zondag 8 maart 
a.s. naar het dorpshuis te komen. 
Om te weten hoeveel tafels we 

kunnen klaarzetten vragen we je vóór 6 maart a.s. een e-mail te sturen naar 
doarpskranteraerd@hotmail.com o.v.v. ‘Klaverjassen 8 maart’ en geef a.u.b. 
ook aan met hoeveel personen je komt. Overigens is het natuurlijk ook mogelijk 
om op de dag zelf nog aan te schuiven. Onder begeleiding van o.a. Johannes 
Frankena worden er van 15.30-17.30 uur een paar boompjes geklaverjast.

Hopelijk zien we jullie dan!

Namens de buurtbewoners van It Fintsje
Baukje van Duinen-Hospes & Anneke Veenstra
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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 
 

  
 
 

 

 
 
 

NIJBOU
FERBOU  ADVYS

Hylke Riemersma
Til: 602114

Koken met .....
Wietse van der Vliet

Sinds mijn studietijd kook 
ik al graag en dit is ook altijd 
zo gebleven. Tijdens mijn 
tijd als werktuigkundige in 
de bagger, waarbij ik veel in 
het buitenland was, ben ik 
bepaalde snacks en salades 
gaan namaken, simpelweg 
omdat dit niet verkrijgbaar 
was en de buitenlandse 
kok geen idee had hoe het 
gemaakt moest worden.

Sinds de kinderen er 
zijn, staat hier meestal de 
Hollandse pot op tafel, maar 
we proberen van alles uit. 
De recepten hiervoor komen 
uit bladen, kookboeken of 
ontstaan uit gekkigheid, zoals 
de shoarma bitterbal (erg 
lekker!).

Het is ook wel voorgekomen 
dat na al mijn noeste arbeid 
het volledige gerecht de 
container in kon, omdat 
het gewoonweg niet te eten 
was en we vervolgens uit 
eten moesten. Zo kan ik 
het iedereen afraden om 
gekarameliseerde uienboter 
te maken: het klinkt geweldig, 
maar is in de praktijk niet te 
eten.

Het recept voor vandaag 
komt uit mijn studietijd; 
het is erg veelzijdig en kan 
op vele manieren aangepast 
worden. Zo kunnen de 
verhoudingen pasta, vlees 
en groente variëren, kunnen 
alle soorten pasta gebruikt 
worden en kan het vlees 
eenvoudig vervangen worden 
door zalm.
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Recept
Broccoli shoarma fusilli schotel 
voor 4 personen. Klaar in 20 
minuten en dan nog eens 20 
minuten in de oven.

Ingrediënten
300 gram shoarma vlees
1 à 2 stronken broccoli
1 à 1,5 mok fusilli
250 ml kookroom
Olie of boter
Ovenschaal
Aluminiumfolie

Werkwijze
Breng in een ruime pan water aan 
de kook, evt. met een beetje zout of 
bouillon. In de tussentijd kunnen 
er van de broccoli kleine roosjes 
gemaakt worden. Wanneer het water 
kookt, kunnen de broccoliroosjes 
kort geblancheerd worden, zodat ze 
nog een beetje knapperig blijven. 
Hierna kun je ze met een spaan weer 
uit het water halen en in een vergiet 
koud spoelen en laten uitlekken. 
Breng het water weer aan de kook 
en kook hierin de pasta. Bak in 
een koekenpan de shoarmareepjes 

kort in een beetje olie of boter. Na 
het afgieten van de pasta kunnen 
alle ingrediënten gemengd worden 
in een ovenschaal. Voeg nu de 
kookroom toe in de koekenpan 
waarin de shoarmareepjes gebakken 
zijn, zodat de smaak van de shoarma 
in deze room komt. Giet dit over 
de ovenschotel heen en dek de 
ovenschotel af met aluminiumfolie. 
Daarna kan deze 20-30 minuten 
in de oven (voorverwarmd op 180 
graden).

Eet smakelijk!
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Het bestuur van de Stichting Doarpshûs Raerd nodigt hierbij alle inwoners uit 
voor haar jaarvergadering, te houden op maandag 6 april 2020, aanvang 
20.15u in Doarpshûs ‘De Trijesprong’. 

 

De agenda is als volgt: 

 

1. Opening. 
 

2. Mededelingen. 
 

3. Notulen van de jaarvergadering 2019. 
 

4. Jaarverslag van het bestuur over 2019. 
 

5. Financieel verslag over het boekjaar 2019.  
 

6. Bestuur mutaties: 
Aftredend: Margreet Fox 

 
 
Pauze 
 
 

7. Toelichting en gedachtewisseling over diverse ontwikkelingen met 
betrekking tot onderhoud, verduurzaming en gemeentelijke ondersteuning 
daarin. 
 

8. Toelichting en gedachtewisseling over de beheer en vrijwilligerssituatie en 
eventueel mogelijke uitbreidingen / verbeteringen hierop. 
 

9. Rondvraag en sluiting. 

Blommen
en oar Praet
Vuurwerk!

Z’n frommelige blaadjes, 
beetje slungelige steel en 
slaapmuts vormige hart. 
De broze schoonheid van 
papaver, beter bekend als de 
klaproos, bekoort iedereen. 
Zaaien, in de tuin, kan in het 
vroege voorjaar. Papaver is 
weinig vorstgevoelig dus als 
de ijsheiligen toch nog actief 
worden, is niet de gehele 
oogst verloren.

Als de planten eenmaal 
wat groter zijn kunnen ze 
beter niet meer worden 
verplant. De papaver krijgt 
een lange penwortel die 
diep in de grond steekt. De 
bloei, meestal felrood, loopt 
van mei tot en met augustus 
met het hoogtepunt in de 
maanden juni en juli.

De papaver is een echte 
zonaanbidder. Uit de wind 
in zanderige of licht kleiige 
omgewoelde grond en op een 
zonnig plekje, of in elk geval 
met wat uurtjes zonneschijn 
per dag, bent u verzekerd 
van een (kleur) rijke bloei. 
Om naar te kijken, niet om te 
plukken. Want dan is het snel 
gedaan met de schoonheid 
van die iele blaadjes en dat 
harige steeltje.

Zaai eens papaver en creëer 
een zomers “Vuurwerk” 
in uw eigen tuin. Bijen en 
hommels zullen u dankbaar 
zijn.

Hans Stouthart
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In Memoriam
Broer Haringsma

Op 3 februari overleed Broer Haringsma op 87 
jarige leeftijd. In 1932 werd hij geboren op de 
boerderij op Flânsum nr. 3, als jongste na drie 
broers en drie zusters in het gezin van Durk 
Haringsma en Ymkje Roorda. Na de lagere 
school in Jirnsum volgde Broer de ULO in 
Sneek en de landbouwwinterschool in Didam.

Na zijn opleiding werd hij thuis met een zuster 
en drie broers werkzaam op de boerderij. Het 
boerenleven was echt een passie voor Broer, 
met daarbij het werk in het open veld en 
vooral met paarden.

Daarnaast was Broer ook bestuurlijk erg actief. 
De agrarische verenigingen en met name 
op katholieke of christelijke grondslag. Met 
gedrevenheid was hij afdelingssecretaris van 
de katholieke JBTB en ABTB. Maar ook bij 
de politieke partij KVP en later CDA. Daarna 
werd hij bestuurslid van de ANBO. Verder 
was hij 25 jaar secretaris van de katholieke 
begrafenisvereniging Heilige Marcus in 
Jirnsum. Voor zijn verdiensten werd hij 
onderscheiden met de Bonifatiuspenning van 
het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Nadat op Flânsum eerst broer Teake en later 
Age overleed, werd het boerenwerk voor de 
achterblijvende broers Henk en Broer en 
zuster Jeltje te zwaar. In 1981 verhuisden 
ze naar een woonboerderij aan de Hegedyk 
nr. 10. Hier werd nog een koppel schapen 
gehouden en Broer ging vele landerijen langs, 
om de mollen te vangen. Wanneer de laatste 
mol zich pas na meerdere pogingen liet 
vangen, dan riep Broer verheugd uit: “Eens 
komt de dag!”

In 2002 verhuisde de familie Haringsma naar 
een bungalow aan de Learewei te Jirnsum. 
Vier jaar later kwam er voor Broer een 
grote ommekeer. Nadat eerst broer Henk 

was overleden, moest twee maanden later 
zuster Jeltje opgenomen worden in een 
verpleegtehuis. Broer bleef alleen achter aan de 
Learewei.

Desondanks bleef Broer altijd opgewekt. De 
fokkerij van het Friese paard bleef hij volgen 
en bezocht vele keuringen en concoursen. 
Tevens voelde hij een enorme sociale 
betrokkenheid en bracht vele bezoeken aan 
zieke of bejaarde naasten. Maar hij kon zich, 
ook op hoge leeftijd, nog steeds erg opwinden 
over maatschappelijke misstanden, die hij 
tegenkwam.

Op 10 februari is Broer naar zijn laatste 
rustplaats gebracht op het katholieke kerkhof 
van Jirnsum, bij zijn ouders en alle broers 
en zusters, die hem voorgingen. Flânsum en 
omgeving verliest hiermee een waar icoon, 
met een bijzonder hart.

Nico van der Werf



Reis nei Laplân
Fan Sweden nei Denemarken (7)

Freed 14 juni; Wy sitte no yn 
Oskarshamn, ek hjir noch 
tige rêstich foar de grutte 
fakânsje út! Wy beslúte by de 
kust lâns nei ûnderen ôf te 
sakjen. Neffens de kaart oer 
griene dyken, wy genietsje fan 
de moaie fiergesichten en de 
prachtige natoer. Wy komme 
by Kalman lâns en hâlde dêr in 
stop.

It falt ús op dat elk dêr yn ‘e 
sneinske klean rint sa liket it 
wol. Neffens Cecile is it dêr 
“rokjesdei” en nei myn freegjen 
wat hjir te dwaan is, komme 
de keallen út it hok. Foar dy’t 
eksamen dien hawwe is it de 
lêste skoaldei en dat wurdt hjir 
op profane wize yn ‘e tsjerke 
fiert. In podiumfeest mei sang, 
muzyk ensafh wêr’t de hiele 
famylje fansels by belutsen is. Ik 
koe it net litte en nim in folder 
fan neamde tsjerke mei en wie 
ferbjustere doe’t ik efkes letter 
lies, dat dit bouwurk in produkt 
is fan de grutte 17e ieuwske 
barokke architect Nicodemus 
Tessin.

En doe’t wy letter troch 
Karlskrona kamen bliek dêr 
noch sa’n ien te stean. Yn ‘e 
gelegenhyd om dizze wat 
better te besjen, waard ús 
troch in frijwilliger it iene 
en oare út de doeken dien. 
Twa oargels: De iene Barok 
en de oare Romantysk fan 
stimmingskarakter en al sa 
mear. Mar it yndrukwekkende 
doopfet spande de kroan! 
Ien tige great brok Sweedsk 
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granyt mei in sekuer glêdslipe 
aaifoarmige holte deryn, oan 
‘e râne ta fol mei wetter. En ast 
der flak foar stiest, ynienen 
dan de ferwûndering oer 
de perfekte spegeling fan it 
plafond, de kroanljochter en 
it oargel dêryn. Om stil fan te 
wurden, sa bysûnder! Noch 
efkes nei de haven, dat lûkt ús 
allebeide noch altyd in bytsje, 
want Cecile har heit wie earste 
masjynist by de KNSM (sy 
mocht wolris mei) en foar my 
troch de jierren by de keapferdy 
en de marine. Der rûn krekt in 
minefeger binnen mei Nato-
nummering derop, mar ik koe 
harren taal net thúsbringe. It 
die bliken dat sy út Klaipeda 
yn Litauen wei kamen. Dêr wie 
ik eartiids alris west om erts 
te laden, noch yn ‘e Russyske 
tiid. Oan wâl? Allinne mei in 
wâlpas! Baltende lûdsprekkers 
oan alle strjithoeken, dy’t 
harren propaganda net mis te 
ferstean oan de man brochten.
Befrjemdzjend! No, 60 jier letter 
sjocht de wrâld der dêr grif gâns 
oars út, betocht ik.

Efkes letter waard ik noch 
oanfallen troch in Amelander 
hin, (in kobbe) midden yn in 
drokke winkelstrjitte! Har pyk 
rûn dêr en neffens har kaam ik 
wat te ticht by har jong. Doe 
setten wy ôf nei Jarnavik, ticht 
by Karlshamn om ús tinte op te 
setten.

Sneon 15 juni; fredich yn 
Jarnavik! In protte net bewenne 
caravans op ‘e camping. Dat 
wie yn de wykeinen oars, waard 
ús sein. Noch efkes in slachje 
troch de omjouwing, wy sitte op 
in stien oan it wetter en sjogge 

de sinne oan de fiere hoarizon 
ûndergean. De oare deis 
dwers troch Súd-Sweden nei 
Helsingborg, wêr’t wy oerstekke 
sille nei Denemarken.

Museum Louïsiana yn 
Humblebaek stiet op Cecile har 
programma. Oer lokale dyken 
troch de provinsjes Blekinge en 
Skåne. It lânskip hat wol wat fan 
Súd Limburg. In protte weet, 
koarn en útbloeid koalsied. Wy 
sjogge in buordsje“ Rökt fisk” 
dat betsjut fansels stopje! En sa 
komme wy oan in lekker stikje 
rikke salm foar ús jûnsmiel. Yn 
Klippan (eartiids tekstylplak) 
dogge wy ek noch efkes in 
kunde oan, dy’t namme makke 
hat yn ‘e messemakkerij. Yn 
Raäna, in foarstedsje fan 
Helsingborg sette wy ús tinte 
wer op.

Snein 16 juni; moarns betiid op 
nei de Terminal Helsingborg-
Elseneur. Yn in eachwink 
binne wy oan ‘e oare kant en 
al gau sjogge wy it kastiel, 
dêr’t Shakespeare syn Hamlet 
him ôfspile hat. Dan fierder 
rjochting Humlebaek, dêr’t it 
Louïsiana, (nei myn smaak) ien 
fan de moaiste musea dy’t der 
binne, stiet. Hiel nijsgjirrich hoe 
at jo troch de poarte somtiden 
by treppens op moatte en dan 
wer ôfsakje nei it ûndergrûnse 
en dan wer nei bûten ta, nei de 
grutte byldetún mei it terras 
en in fantastysk útsjoch op de 
Eastsee.

Dêr hawwe wy trije oeren 
omtoarke en wiene noch 
net útsjoen, mar dan nimst 
neat mear op en hat it moai 
west. Wy sette koers nei 
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Blommenslyst op Fünen. 
Binnentroch oer Roskilde, 
(bekend muzykfestivaloard 
foar de jeugd) Dan moatte wy 
dochs noch de fjouwerbaansdyk 
op, want dêr leit de brêge nei 
Fünen ta oan. In tolbrêge, mar it 
beheint de reistiid wol gâns. De 
camping fan Blommenslyst is in 
gaadlik plak om ús del te jaan. 
De behearster, in Dútske, hat in 
foarleafde foar túnkabouters, 
want dy komme wy oeral tsjin 
dêr. Sels op de bôlepûden laitsje 
ús fel kleurde kabouters oan! 

Moandei 17 juni; in slach oer de 
camping en wat docht bliken? 
Allegearre Nederlanders! Us 
buorlju út Groesbeek wiene 
noch net sa faak yn Scandinavië 
west en oan harren koene wy 
wol it ien en oare kwyt, as yn it 
sâlt bebitene Scandy-reizgers. 
Wy ride no rjochting Slagelse 
en it liket wol as binne wy yn 
‘e wâlden. Oeral taffeltsjes mei 
hannel oan de dyk.
Wy dogge dêr ús foardiel mei: 
ierdbeien en farske griente.

It lêste plak op Fünen is 
Middelfart. Yn in kofje en 
teewinkeltsje wurdt in lekkere 
beker kofje foar ús makke om 
bûtendoar op te drinken. Wer 
by de auto freegje ik Cecile of 
sy efkes sjen wol want it jokket 
my wat op’e rêch… en ja hear; 
in tyk! Mei in pinset en wat 
oalje is hy der sa út. By fierdere 
ynspeksje fynt Cecil noch ien en 
wrachtich yn myn broekspipen 
noch ien. 

Sa, dat wie dat en no mar 
rjochting Jutlân! 

Geart Leystra

Doopfet tsjerke Karlskrona

Keunst yn Louïsiana



PRAET FAN RAERDPagina 32

Raerders

Bedankje

Lâns dizze wei wolle wy elkenien 
bedanke foar alle meilibjen nei 
it ferstjerren fan myn leave frou, 
us soarchsume mem, beppe en 
oerbeppe.

Anneke van der Velde-
Schukking

Ruurd van der Velde,
bern, beppe - en oerbeppesizzers

Febrewaris 2020

Berne
Geboren op 25 januari 2020

Jesse Hessel

Zoon van Noël en Aafke,
broertje van Idske

Wat der wie, sil der altyd wêze

Nei in lang en frij libben is 
ferstoarn ús heit en pake

Gerke van der Velde

berne op 6 jannewaris 1931 te 
Friens opgroeid en boer west 
op Flânsum, Raerd ferstoarn 
op 18 febrewaris 2020 te Grou

Jelle en Marion
Jesse
Sander
Arjen
Nynke

Saskia en Paul
Nena en Silvan
Boaz
Marike
Arjen en Robin, Sef

Skriuwadres:
Hegedyk 17, 9012 DL RaerdFallende jûn Raerd (foto Nynke Duiker)

Per abuis zijn er vorige maand alleen foto’s van de verjaardag van Sjoerd geplaatst. 
Bij deze nog een foto van de veertigste verjaardag van Baukje van der Meulen.


