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De natuur kleurt wit in het Raerder Bosk

Het is nu zo goed als voorbij met de stinzenplanten, maar in de plaats daarvan wordt de wandelaar nu 
getrakteerd op een jaarlijks terugkerend festijn in het RaerderBosk. Vooral bij de buitensingel kun je er niet om 
heen: overal, zover als je maar kijken kunt fluitenkruid en nog eens fluitenkruid. Wat een prachtig gezicht is dat 
ieder jaar toch weer.

In het binnenbos zie je , als het goed is tenminste, veel minder fluitenkruid, daar is de plantenrijkdom toch wel 
een stuk diverser. Ik noem er wat van op maar beperk me daarbij tot “het witgoed”, hoewel er ook veel kleurrijks 
te zien is. Salomonszegel, daslook, look zonder look, de witte bloemen van de kastanje- en meidoornbomen, de 
witte pluizenbollen en de witte dovenetel. Nog even wachten en dan voeren de witte schermen van het zevenblad 
weer de boventoon.Zo zie je maar: waar een klein park groot in kan zijn…

En dat alles….op heel veel plekken ondergepoept door hagelwitte roekenpoep. De roeken die nu allemaal “thuis” 
zijn, met een constante drukte boven in de bomen door aanvoer van takken en voedsel, vechtend om de beste 
plekken in de bomen en met een hoop roeken geschreeuw over en weer.

Ineke Schulting

Raerder Bosk
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Dinsdag 2 juni vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Dinsdag 30 juni vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

COVID-19
Het zijn bijzondere tijden. Laten 
we maar hopen dat het een geval 
is van: “om vooruit te komen, 
is soms volledige stilstand 
nodig”. Sinds midden maart is 
het doarpshûs gesloten. Er zijn 
vele regels over Nederland heen 
gestrooid en hier is vaak de 
nodige verwarring over. Maar 
zoals het nu lijkt mag er vanaf 1 
juni a.s. weer het één en andere 
met betrekking tot de horeca. Ten 
minste als het goed blijft gaan in 
ons land. Daarna zal vanaf 1 juli 
opnieuw meer mogelijk zijn. 
Wij als bestuur staan daar voor 
ons doarpshûs en sportkantine als 
volgt in:

Doarpshûs
Per 1 juni a.s. is weer sprake 
van beperkte openstelling met 
veel voorzorg. Zo geldt er een 
maximum van 30 personen 
(exclusief vrijwilliger(s)) en dient 
er 1,5 meter afstand te zijn. Daar 
komt bij dat de bezoekers vooraf 
moeten reserveren en dient er een 
check te zijn of een bezoek risico’s 
oplevert. Als alles goed blijft gaan 
dan zal vanaf 1 juli het maximum 
aantal bezoekers worden 
uitgebreid naar 100 (mits passend 
i.v.m. de 1,5 meter regel).
Wij willen graag gebruik 
maken van deze verruiming en 
zullen vanaf 5 juni a.s. op de 
vrijdagavond weer opengaan. 

Hierbij gelden o.a. de volgende 
voorwaarden:
- Gasten moeten reserveren 
(de praktische kant hiervan 
communiceren we nog).
- Er vindt aan de voorkant een 
controlegesprek plaats om in te 
kunnen schatten of er risico’s 
zijn. Het is natuurlijk cruciaal 
dat mensen die check vooraf 
wel heel serieus nemen. Maar 
dat vertrouwen mogen we na de 
laatste maanden wel hebben. Als 
je ziekteverschijnselen vertoont, 
wordt je verzocht naar huis te 
gaan.
- Betaling geschiedt vooreerst 
alleen (contactloos) per pin.
- Uiteraard geldt de 1,5 meter 
afstand.

Per 1 juni mogen ook de terrassen 
weer open. Voor het geval dat 
dit bij het doarpshûs mogelijk 
is gelden daarbij de volgende 
voorwaarden (reserveren is niet 
verplicht): 
- Iedereen zit aan een tafeltje.
- Mensen (gasten en personeel) 
houden 1,5 meter afstand van 
elkaar.
- Mensen op het terras kunnen 
niet naar binnen zonder triage 
(vragen en check naar klachten) 
en 1,5 meter afstand, mits het 
aantal van 30 personen binnen 
niet wordt overschreden.

Wij zijn momenteel druk bezig 
om protocollen op te stellen. Deze 
zullen (in verkorte vorm) ook 
worden opgehangen. Er gelden 
looproutes en er zal de nodige 

hygiëne maatregelen worden 
genomen.

Sportkantine
De kantine en de douche-
voorzieningen zijn nog steeds 
volgens de landelijke maatregelen 
gesloten. Wel wordt voor wat 
betreft sportkantines onderzocht 
in hoeverre zij met de later 
geldende richtlijnen die voor 
de horeca gelden mee kunnen 
doen. Maar zolang hier geen 
duidelijkheid over is blijft de 
kantine helaas gesloten. Hetzelfde 
geldt voor de kleedkamers en 
toiletten.

Net als landelijk gezien is 
handhaving lastig dus verwachten 
wij van één ieder om hier 
intelligent en meewerkend mee 
om te gaan. We realiseren ons 
dat dit alles niet optimaal is maar 
hopen hiermee binnen de kaders 
van het kabinetsbeleid en de 
richtlijnen van het RIVM toch te 
voorzien in de behoefte van de 
Raerders.

Laten we maar zeggen, “as it net 
kin sa’t it moat, dan moat it mar 
sa’t it kin!”

Tot slot, mochten er zich 
wijzingen voordoen in de 
richtlijnen (en dat zal ongetwijfeld 
gebeuren) dan zullen we dit zoveel 
als mogelijk via de dorpskrant 
communiceren. Ook zullen we 
dit via de website en social media 
doen. Buiten dit zullen we de 
protocollen up-to-date houden.
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 17, nummer 165
Juni 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 julinummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 juni (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van juni wordt in de 
eerste week van juni 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

Financiële consequenties
De sluiting en het niet doorgaan 
van activiteiten (in het bijzonder 
de Merke) betekent, net als 
voor vele ondernemers, dat veel 
kosten wel doorlopen maar dat 
er geen omzet wordt gedraaid. 
Het moge duidelijk zijn dat dit 
ons een flinke financiële scheur 
oplevert. Qua liquiditeit hadden 
we gelukkig een redelijke buffer 
opgebouwd zodat we deze slechte 
periode hopen te overbruggen, 
maar dit is natuurlijk zeer 
afhankelijk van wanneer we 
weer (volledig) open mogen en 
welke maatregelen we moeten 
treffen. Daarnaast natuurlijk 
het risico van een tweede golf. 
Helaas kunnen we tot op heden 
nog geen gebruik maken van 
overheidssteun. Al wordt hier wel 
druk voor gelobbyd.

De Jaarvergadering ging op 6 april 
jl. niet door. Ons voornemen is 
om in het laatste kwartaal van dit 
jaar een vergadering te beleggen. 
Nadere informatie daarover volgt 
in een later stadium.

“Elk nadeel heeft zijn voordeel”
Er was eens een sportlegende 
die deze wijze woorden sprak. 
Nou dat is in zekere zin ook van 
toepassing op het doarpshûs. 
Namelijk nu het was gesloten, kon 
er vrijuit geklust worden. 

Enkele voorbeelden zijn de 
kapotte tegels repareren, 
het opnieuw lakken van de 
voordeur, het betimmeren van 
het muziekpaneel en de reparatie 
van de vouwwand. En ‘last but 
not least’ zijn de oude gloeipitten 
vervangen door duurzame 
ledlampen. Dit was een heel 
karwei waar we subsidie van de 
gemeente voor hebben mogen 
ontvangen. 



PRAET FAN RAERD Pagina 5

In de kantine is ook het één en andere opgepakt. Om te voorkomen dat we (opnieuw) enigszins lauw 
bier voorgeschoteld krijgen in de kantine, is er een nieuwe tapinstallatie ingebouwd. Ook is een mooie 
muurschildering van kaatsen, tennissen en schaatsen gemaakt. Uiteraard zijn we de vrijwilligers zeer erkentelijk 
voor hun inzet en kundigheid.

Subsidie Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland
Vorig jaar al zijn de kozijnen in de kantine vervangen 
in het kader van verduurzaming. De stijl is hetzelfde 
gebleven maar het ziet er weer mooi strak uit en 
op deze manier dragen we een steentje bij aan de 
verduurzaming. Deze ingreep is mede mogelijk 
gemaakt door een subsidie van de Rabobank. Langs 
deze weg willen we de Rabobank dan ook nog een 
keer hartelijk bedanken. 

Cultuur en andere activiteiten
Ondanks dat nu (nog) niets tot weinig mogelijk is, willen we als bestuur toch alvast een oproep doen aan de 
creatieve geest. Er is een activiteitencommissie die activiteiten organiseert voor een zo’n breed mogelijke groep. 
Toch horen wij als bestuur vaak dat er wat meer georganiseerd zou kunnen/moeten worden voor de wat oudere 
generatie. Zonder om er meteen een commissie of vast belasting voor te maken, lijkt het ons leuk dat deze 
generatie in samenspraak met het bestuur en/of de activiteitencommissie af en toe het initiatief neemt om deze 
handschoen op te pakken. Zo kan er gedacht worden aan toneelvoorstellingen, lezingen of muziek. Mocht je hier 
oren naar hebben dan horen we dat graag via stichtingdoarpshusraerd@gmail.com of benader ons rechtstreeks.

Initiatieven
Deze tijden vraagt dat we anders moeten denken. Dit biedt ook kansen. Zo hebben een aantal enthousiaste 
vrijwilligers als actie ondernomen om te voorkomen dat er bier over de datum raakt en hebben ze bewoners van 
Raerd voorzien van eten. Dit soort initiatieven juichen wij als bestuur enorm toe. Ook hier de oproep wanneer je 
ideeën hebt welke bijdragen aan de leefbaarheid van ons dorp, laat het ons weten. Dit kan door ons rechtstreeks 
te benaderen of door een e-mail te sturen naar stichtingdoarpshusraerd@gmail.com.

Bestuur Stichting Doarpshûs Raerd

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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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

Schoolplein
Graag vragen wij aandacht 
voor de volgende situatie. Zoals 
u weet is het terrein van de 
school een openbaar gebied. 
Helaas komt het regelmatig 
voor dat het schoolplein 
niet wordt gebruikt waar 
het voor bedoeld is. Zo zijn 
er planten en meubilair 
(bloembakken en bankjes) 
vernield, wordt er op het dak 
van de school geklommen en 
ligt er regelmatig veel rommel, 
waaronder glas op het plein. 

Helaas kunnen wij niet altijd 
toezicht houden op datgene 
wat er op het schoolplein 
gebeurd. Daarom vragen wij 
u om dit met uw kinderen te 
bespreken. Samen met uw hulp, 
hopen wij dat het schoolplein 
een fijne speelplaats en 
gezellige ontmoetingsplaats 
voor het dorp is en blijft.

Namens team ‘t Raerderhiem en 
de oudervereniging
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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

Deze keer zal Douwe van der 
Ploeg vertellen wie hij is en wat 
hem zoal bezighoudt. Barst maar 
los!

Waar en in welk jaar ben je 
geboren?
In Raerd op 20 september 1971.

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of vrijgezel en heb je 
ook kinderen/kleinkinderen?
Getrouwd met Akke Leenstra, wij 
hebben samen 2 zoons: Arjen en 
Djurre.

Wat doe je overdag?
Ik ben overdag verkoper van 
Refit projecten van aluminium 
zeiljachten en een paar dagen 
per week ben ik monteur in deze 
jachten bij KM Yachtbuilders in 
Makkum.

Hoe lang woon je al in Raerd?
Mijn hele leven al, op een jaar 
samenwonen in Akkrum na.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken?
Op het moment staat dit op zacht 
pitje.

Wat is je favoriete muziek?
Rock zoals AC/DC, Metallica 
maar ook Nederlands zoals De 
dijk of Frank Boeyen, hangt een 
beetje af van mijn stemming.

Waar mogen ze jou midden in 
de nacht voor wakker maken?
Het liefst heb ik dat iedereen mij 
laat slapen ’s nachts.

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Ik werk in de weekenden veel in 
de horeca, dat is een beetje een uit 
de hand gelopen hobby zeg maar. 

Praet mar raak
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Verder in de weekenden als we 
niks hebben zijn we weg met de 
camper.

Wat vind je het lekkerste eten?
Pasta, Chinees, patat shoarma.

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Ik rij in een Renault Mégane. En 
we hebben nog een camper, daar 
ben ik geloof ik wat zuiniger op. 

Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit?
Say yes to the dress, hotter than 
my daughter, man man, wat een 
onzin is dat.

Welk boek lees je op dit 
moment?
Ik lees niet zo veel boeken. Of het 
moet al op vakantie zijn, dan wil 
ik nog wel een keer boek lezen.

Waar praat je graag over?
Dat maakt mij over het algemeen 
niets uit. Het is maar net wat er 
ter sprake komt.

Waar ga je het liefste heen in 
vakantietijd?
We hebben bijna 10 jaar een boot 
gehad en zijn Friesland nooit 
uitgeweest, je hoeft dus niet ver 
om het mooi te hebben.

Wat is jouw beste eigenschap? 
Wat is de slechtste?
Mijn beste is denk ik dat ik 
organisatorisch wel sterk ben. 
Slechtste is veel dingen zelf willen 
doen.

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd? Wat is het minst 
mooie?
Mooiste natuurlijk ons eigen 
plekje op de Hegedijk. De minst 
mooie voor 100% de zooi waar 
het Sélânshûs heeft gestaan.

Wat mis je op dit moment in 
Raerd?
Ik mis eigenlijk wel een 
winkel maar die zal wel geen 
bestaansrecht meer hebben in 
Raerd.

Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je 
hem/haar vragen?
Naast Trump en hem dan 
vragen waarom hij zoveel onzin 
uitkraamt.

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je ermee doen?
Ik zou dan het leven van ons wat 
makkelijker willen maken en 
verder heb ik niet zoveel daarmee 
en zal dan denk ik naar de 
kinderen gaan.

Bedankt voor je openhartigheid 
en medewerking!
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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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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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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. 
 
 

 
 
     
 
                             
 
 

 

No moat it net 
Raerder

Do kinst it allegearre krije, mar 
net alles tagelik.

Skriuwe is sjen mei de eagen ticht.

Sjen wat goed is en dy bliid 
makket jout krêft.

Net prakkesearje oer juster, 
nijsgjirich nei it libben fan hjoed 
en útsjen nei de dei fan moarn.

Famylje is as tûken oan in beam 
se groeie allegearre in oare kant 
út, mar de woartels bliuwe ien.

Op 4 en 5 maaie hie hast elkenien 
de flagge út.
Healstok respektfol en mei 
wimpel bliid foar de frijheid.

De bern meie wêr nei skoalle.
De kapper mei wêr wurkje.
De winkels binne wêr iepen.
De jongerein moat noch efkes 
wachtsje.
Mar der wurkje ek noch in protte 
minsken thús.

Leave minsken hâldt ôfstân en 
sykje de drokte net op.
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DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL

Nei de kapper

Ja, ik mocht wêr 
nei de kapper. 
Myn ôfspraak fan 
18 maart gong 
net troch. 

Ik gean om de 4 wiken nei de 
kapper. Dus jim snappe it al. 
In hiel bosk hier fansels. In lyts 
sturtsje hie ik der al yn. Mar 
boppe op koe wol in fûgel nestelje. 

Op 13 maaie hie ik in ôfspraak. 
Moarns om 9 oere. Yn de hal 
stie in fles mei gel en papieren 
doekjes. No is it bêst wol in grutte 
romte. Dus de oardel meter wie 
net in probleem. De kapsters 
hiene in mûlkapke foar. It fielde 
goed en feilich. Myn coupe is wêr 
coronafrij, lekker koart. Alhoewol 
ik myn sturtsje wol in bytsje mis...

Collectanten 
gezocht voor de 
kankerbestrijding 
(KWF) 

De collecte vindt in 
de eerste week van 
september plaats en het 
zal je op 2 avonden een 
paar uurtjes kosten. 

Meld je aub aan bij 
Ineke Schulting 
tel: 0566-602154 of 
06-15830102
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It liicht der net om!!
Alles soe wenne? No nee, it is hast safier dat de 
measten yn harren eigen doarp al hast net mear 
bankje kinne, sa’n deade boel at it de lêste tiid oeral is. 
A propos Banken! Hoewol dat “De Bank van Lening“ 
it skylk wolris drok krije kin, wol ik it dêr leaver net 
oer hawwe!

Underweis nei de boekewinkel yn Grou, om dêr wat 
lêsfoer op te heljen, passearre ik it oandwaanlike 
brûnzen byldsje DE LEUGENBANK fan Karianne 
Krabbendam oan de Súderkade. Twa âlde mantsjes 
sitte (krekt as) op in bank te praten oer harren 
mienskiplike ferline en wat harren oars noch 
dwaande hâldt, liket wol.Tige nijsgjirrich is, dat de 
bank sels weilitten is en op dy manier oerlevere is oan 
de ferbylding fan de taskôger. 

No dat die by my ek fertuten want fuort kamen my 
ferskate pronkjes fan leugenbanken yn it sin (yn 
Hylpen stiet de moaiste neffens my). Wikipedia 
ferklearret dat de namme foar dit soarte fan sitark al 
fan âlds ferbûn is mei in strategysk plak yn’e iepenbere 
romte fan in doarp of stêd, dêr’t bewenners byinoar 
komme om nijtsjes út te wikseljen. Bûtendoar, 
heechút ûnder in ôfdakje en/of tusken in pear skutsjes 
yn foar de lijte.

HET WOORDENBOEK DER NEDERLANDSCHE 
TAAL neamt soks: een plek waar leeglopende lieden 
zoals zeelieden aan de wal zich dagelijks verzamelen 
en allerlei verhalen opdissen. En dat al sûnt 1645! 
Hjoed te dei wurdt sa’n plak dêr’t bewenners sa 
no en dan gearkomme om roddel en rabberij út te 
wikseljen HANGPLEK neamd. Men hat der sa’t skynt 

gjin better wurd mear foar oer. It hoege fansels net 
allegearre mear sokke architektoanyske juwieltsjes 
te wêzen dêr’t somtiden moai optarre wurdt, mar it 
liket no wol oft trochfertelde ferhalen út de mienskip 
dakleas wurden binne en sadwaande net mear telle. 
SPITICH!!! Men soe in foarbyld nimme kinne oan 
Grou. Sûnder nammen te neamen sjoch ik se dêr 
noch sitten, de oerkape golle leugenbank oan de 
Marswei waard altyd drok besocht en it naaide 
der bytiden út as âld smoar! Dêr skeuvele eins alle 
dagen wol in rûfeltsje úttsjinne mânlju hinne, dy’t 
dêr yn betroud selskip foar master opsleine. Lykwols 
at om tolve oere de brânfloit út de noasters fan de 
Halbertsmapiip raasde kaam de petteprosesje wer yn 
beweging. Guon mei in prúmke noch efter it wang 
en de measten mei in gongelstok om op‘e tiid wer 
by harren “breisider” (mem thús) oan te skowen. In 
prachtich ritueel… foarby!

Mar wisten jimme dat Grou no in praathonk/
leugenbankje op‘e hoeke fan it Prinses Margrietkanaal 
en de Pikmar hat, dat DE TWADDE KEAMER 
neamd wurd omdat in tal rjueale lidmaten dêr it 
deistige nijs fan harren wrâld aldergenoeglikst oan 
de oarder bringt? Miskien net elk syn ding, mar it 
foldocht wol oan in grut ferlet! At minsken by inoar 
sitte komme de ferhalen as fansels los, dat jildt foar 
alle generaasjes. 

It Blikje oan‘e Hegedyk lykas ek ús doarpshûs, dêr’t 
op it heden net folle fan út giet, of it brechje op‘e 
Smitshoeke dat binne ommers ek sokke berteplakken 
fan de sterkste stealtsjes oan moai optarre storys út 
ús omkriten. Der soe wat foar te sizzen wêze (sels soe 
ik soks prachtich fine) at der op in sekere dei op in 
gaadlik plakje yn Raerd samar in echte leugenbank 
stean soe, al wie it ek allinne mar in kear tidens de 
Raerder Merke dochs? No ja, it soe yn earsten al goud 
wurdich wêze at ús bewenners inoar earstdeis ris wer 
op harren betroude lokaasjes moetsje koene, want 
wat sil der wat opkroppe wêze nei sa’n lang skoft fan 
ûnthâlding!

Net te beskriuwen wat it eins betsjut om inoar net 
mear yn smûk fermidden fertelle te kinnen wat der 
yn in mienskip libbet: DAT LIICHT DER NET OM!!

Heidi
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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



Mark Rutte    

Wist je dat Mark Rutte de hele koningsdag op de IC heeft gelegen? Bij ons op de praktijk? Mark Rutte is een 
jonge vrijgezelle Beagle van amper een half jaar. Op 27 april was hij plots zo ziek als een hond. Een grote 
bobbel in zijn buik verklapte dat daar iets niet in de haak was en in overleg met de eigenaar besloot ik tot een 
‘kijkoperatie’. De naamgenoot van onze Minister President moest wel aan het infuus, maar gelukkig hoefde hij 
niet aan de beademing…

Hij was niet meer dan een hoopje ellende, die kleine Mark Rutte op deze meest bijzondere Koningsdag ooit: 
stralend weer, (bijna) iedereen vrij, maar desondanks mocht er absoluut geen feest in het openbaar worden 
gevierd wegens de heersende coronaproblematiek. Ik twijfelde eerst erg. Voelde overduidelijk een verdikking in 
zijn buikje, maar de Beagle vertoonde geen maagdarmklachten: hij braakte niet, noch had ie diarree; zelfs geen 
koorts. Bovendien kon Mark eigenlijk niets raars opgevreten hebben. Dus nam ik eerst bloed om andere zaken 
uit te sluiten. Het bloedbeeld was niet afwijkend. Een uur later belde de eigenaar opnieuw: alle voedsel dat werd 
toegediend kwam er onherroepelijk weer uit. Dan kun je verder onderzoek doen in de vorm van röntgenfoto’s of 
echografie, maar gewoon het buikje open maken en domweg een kijkje nemen was de kortste klap in dit geval. 
Blij dat het baasje daarmee heeft ingestemd, want operatief ingrijpen was achteraf levensreddend.

Ik belde mijn eega en samen brachten we de naamgenoot van onze premier onder zeil en maakten hem 
gereed voor de ingreep. We troffen een ‘invaginatie’ aan, dat zoveel wil zeggen dat de dunne darm in zichzelf 
was gekropen. En door de darmwand heen voelde ik een lange dunne draadachtige toestand. Ik kon redelijk 
gemakkelijk de darm terug masseren en vervolgens die ‘draad’ volgen tot in de maag. Voorzichtigheid was 
geboden, want het tussenliggende deel van de twaalfvingerige darm is kwetsbaar: daar huist namelijk ook de 
alvleesklier. Het andere uiteinde van de draad richting de dikke darm was iets verdikt, maar wilde wel terug 
richting de maag. Via een klein gaatje in de maagwand greep ik met een tang de draad en trok deze langzaam 
tevoorschijn. Er leek geen eind aan die vreselijk stinkende massa te komen. Ik denk dat het geheel wel 75 
cm lang was! Het zag er volgens mijn vrouw uit als een gestroopte paling. Achteraf is het waarschijnlijk een 
afgekloven stuk touw geweest. Achtereenvolgens werden het maagje en de buikwand weer netjes gesloten en 
onderwijl herstelde een infuus de vochtbalans. We legden het hondje in de recovery en togen naar huis voor een 
lekkere tompouce…
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Een paar uurtjes later trof ik een redelijk helder patiëntje aan dat al 
wilde drinken. En ’s avonds om tien uur stond kleine Mark Rutte 
me kwispelend op te wachten! Ik belde zijn baas en met speciale 
dieetvoorschriften mocht ie naar huis. De volgende dag ontving ik een 
blije app dat onze patiënt het heel goed maakte. Nog diezelfde dag kreeg 
ik toestemming om Mark op Facebook te zetten met dit merkwaardige 
verhaal. En vertoont de naamgenoot op de foto niet een treffende 
gelijkenis met onze premier? Kijk eens naar die hondstrouwe oogjes.

menno@bistedokter.nl
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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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In Memoriam
Abel de Roos
1 maart 1950 - 22 april 2020

Op woensdag 22 april is Abel de Roos overleden.  
Abel was getrouwd met Sachiko Sato (afkomstig uit 
Japan). Abel en Sachiko hebben gewoond op It Fintsje 
no. 16, in Raerd, van 1978-1988/1989, in een 2/1 kap 
woning onder één dak met Hessel en Lyda op no.18. 

De meeste inwoners van Raerd kennen Sachiko 
beter dan Abel, Abel was voor zijn werk vaak langere 
periode weg (soms wel een half jaar) Abel werkte op 
een boorschip van Nedril, hij heeft vele reizen naar 
het buitenland gemaakt voor zijn werk maar ook 
privé. In 1988, kreeg Abel een nieuwe baan bij de 
Hoogovens in Ijmuiden. Na tijdelijk op een camping 
te hebben gewoond, kochten Abel en Sachiko een 
nieuwe 2/1 kap woning in het Noord-Hollandse 
Ursem. Hier hebben ze vele jaren samen met hun 
hondjes gelukkig gewoond.

Tijd

De stilte wandelt om het huis
Sinds jij er niet meer bent,

Zo wacht ik alle dagen thuis,
Tot ik je heb herkend

De schaduwen rond ieder ding
Dat in de kamer staat,

Je stoel die als herinnering,
Mij slechts jouw leegte laat

Zo gaat de tijd, de klok tikt door
Ik wacht tot ik je stap weer hoor.

(Uit de bundel “Neierhân” van Tsjits Peanstra)

Op woensdag 22 april j.l. is Abel, die thuis druk aan het klussen was, na een hartstilstand overleden. Een week 
eerder werd hij plotseling opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar, waar hij nog een operatie ondergaan is en 
gedotterd is. Na enkele dagen werd Abel weer uit het ziekenhuis ontslagen met slechts enkele medicijnen voor 
het verdere herstel. Helaas heeft dat maar een week geduurd.

Op dinsdag 28 april is Abel in Heerhugowaard gecremeerd. In kleine kring (vanwege het Corona virus) hebben 
wij afscheid genomen van Abel, slechts 70 jaar. Wij wensen Sachiko veel sterkte toe om dit grote verlies te 
verwerken.

Hessel Veldstra en Lyda Lantinga
(oud) buren van it Fintsje no. 18 en vrienden van Abel en Sachiko

Abel yn 2000, hy waard 50 jier, dit wie op de boot fan 
Rederij van der Zweep ut Grou.

Abel en Sachiko mei Tsjits Jonkman yn 2006
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J. is degene die het meeste kookt. Ik kook bijna nooit. Dit is ook te zien aan het eindresultaat, maar 
zeker niet te proeven. We houden niet van vis, maar wel van vlees en vegetarisch. Dit wordt dan ook vaak 
meegenomen in de recepten. We eten vaak de traditionele Hollandse pot, maar ook net zo vaak niet-traditioneel. 
Ik ben absoluut geen kok, maar zo voor een keer is het wel eens leuk. Het is vooral leuk te koken voor meerdere 
mensen als het goed gelukt is. Dat was in dit geval zo, dus de nodige ‘mmm’s’ zijn vaak gevallen. Het recept heb 
ik van Pinterest, gezocht op ‘Sonja Bakker’ (wat kilo’s kwijt na de bevalling is erg welkom). Het recept is bijna 
stipt gevolgd, alleen twee eieren minder omdat deze op waren en de buurman z’n kippen hadden helaas niets 
meer gelegd. De producten heb ik gewoon uit de supermarkt gehaald, maar meestal halen we het vlees bij de 
boer hier uit de buurt en de groenten en aardappels van groenteman Bernard.

Recept
Het recept heet ‘Andijvie overschotel van Sonja Bakker’. Dit heb ik gevonden op Pinterest, op zoek naar leuke 
calorie-arme recepten. Het leek me lekker dit te maken omdat ik andijvie erg lekker vind en benieuwd was hoe 
het in combinatie met de andere ingrediënten uit de oven zou smaken. 

Ingrediënten
800 gram gesneden andijvie
500 gram gekruid rundergehakt
250 gram aardappelschijfjes
1 beker crême fraiche
3 teentjes gesnipperde knoflook
4 (of twee) eieren
250 gram geraspte kaas
zout en peper
bak- en braadboter

Bereiding
Verwarm de oven voor op 200 graden. Bak eerst de aardappelschijfjes in een beetje boter bruin.  Tegelijkertijd 
rul de gehakt ook in een beetje boter. Voeg dan de knoflook toe aan het gehakt. Vervolgens roer je de andijvie 
door het gehakt, zodat deze slinkt. Doe de crême fraiche in een kom en klop deze los met de eieren en roer 
er 200 gram geraspte kaas doorheen. Voeg peper en zout naar smaak toe. Voeg nu het eiermengsel toe aan de 
andijvie. Als de aardappelschijfjes mooi bruin zijn verdeel je ze over de bodem van de ovenschaal. Vervolgens 
verdeel je de andijvie en gehaktmix over de schijfjes. Leg daarna weer een laag aardappelschijfjes over de mix en 
als laatste strooi je een handje kaas over het geheel. Zet de schotel ongeveer 40 minuten in de oven. 

Eet smakelijk!

Review van een van de eters
‘Mmmm R., wat heerlijk, jij mag vaker koken!’ …. schept ondertussen twee volle borden op (ook al 
verdwijnt dan het effect wat je wilt met een calorie-arme maaltijd).

Koken met...
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Raerders

Geslaagd - Sander van der 
Velde is geslaagd voor zijn havo 
diploma. Gefeliciteerd!

Bedankt!
Op 9 april wie it 50 jier lyn dat wij 
troud binne. Spitigernôch siet in 
feest d’r no net yn. Mar wat binne 
wij ferrast troch al die blommen, 
kaarten en oare oandacht dy’t 
wij krigen ha. Sa ha wij dochs in 
ûnferjitlike dei hawn. Wij wolle 
eltsenien dêr tige foar betankje.

Jelle en Jantsje Veenstra
Sélânswei 8, Raerd

Bêste Raerders en 
minsken yn omkriten, 

Via deze weg willen wij onze 
dank uitspreken voor jullie 
mooie gebaar naar onze man, 
heit en pake, Rients Bijlsma, in 
oprjochte Raerder mei waarme 
gefoelens foar syn doarp. Het 
was indrukwekkend om te 
zien, hoeveel van jullie langs 
de route stonden om afscheid 
te nemen, waar we de klokken 
konden horen luiden, er zijn 
geen woorden voor… Voor 
Rients (en ons) hadden jullie 
geen waardiger afscheid kunnen 
geven, in deze bizarre tijd, waarbij 
afscheid nemen op afstand op de 
voorgrond staat.

Tige tank (veel dank) namens:
Anneke, Albert, Janna, Evert, 
Mieke, Sjoeke, Marcel, Rienk, Lars, 
Niels, Patrick en Kevin

Lokwinske!
Op 7 mei vierden Piet en 
Rika de Hoop hun 45-jarig 
huwelijksjubileum. Van harte 
gefeliciteerd met deze mijlpaal!

Der wurdt wer keatst!


