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Wetterwille yn Raerd
Ien fan dy eptige wylgen oan ‘e Aldfeart moast der oan leauwe, “Wat 
moat dat?“ sille guon doe tocht hawwe, mar doe’t der op dat plak in 
frachtfol sân delkipere waard, wie de bedoeling al gau dúdlik: Raerd 
krige in echt strân! En krekt yn in tiid dat it jongfolk harren frijheid foar 
in grut part ûntnaam is, docht it fertuten, en hoe!!! It kwik hoecht net 
iens botte heech op te rinnen of it rint, draaft ropt en raast dêr dat it in 
leave lust is.

Doe’t it om ús hinne sa aklich stil wie hearde soks jin as muzyk yn de 
earen fansels en it skuorde it de beachboys en -girls fan ús doarp der 
trochhinne. Yn Rio de Janeiro hawwe se harren Copacabana mar wy 
hawwe hjir no in bytsje ús eigen LYTSE IBIZA, Hulde!!! 
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Oproep aan alle Raerders
Wie durft .....?

Het septembernummer van de Praet 
fan Raerd zal er anders dan anders uit 
komen te zien deze keer. Reden: er is 
immers in augustus 2020 geen Raerder 
Merke, wat gebruikelijk altijd een 
fleurige/kleurige fotocollage opleverde. 
Voor velen van ons is dit dan nog even 
nagenieten van, waar Raerd ‘s zomers zo 
sterk aan gehecht is.

Nu zou er echter alle ruimte zijn voor 
bijvoorbeeld een mooi “pipegaaltsje” 
volgeladen met wat er in onze 
dorpsgemeenschap aan verhaaltjes/
sterke staaltjes huist. In het kader 
van “NIET TE GELOVEN” of 
“STJERRENDE WIER HEITE“ moet er 
vast wat boven komen drijven, wat de 
moeite waard is om het met anderen te 
delen. En… alles is it praat wurdich yn 
Raerd… dus zet ‘m op!

Redaksje Praet fan Raerd
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Dinsdag 11 augustus vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Keatse yn coronatiid
Oan it ein fan it keatseizoen 
tink je as bestjoerslid wolris 
even fan, sa dit ha we wer 
hân.Even rêst. As it dan wer 
febrewaris/maart is begjint it 
wer wat te kribeljen. Dat wie 
dit jier net oars, mar al gau yn 
de foarbereiding waarden we 
oerfallen troch it coronafirus. 
Alles gong even op slot, as 
bestjoer komme je dan mei 
de rêch tsjin de mourre te 
stean. Gjin jiergearkomste, alle 
foarbereidingen foar it nije 
seizoen sa as de trainingen, de 
kompetysje, ledewedstryden 
en KNKB partijen, alles leit 
plat oant 1 septimber. No is 
it fansels wol sa dat sûnens 
boppe alles giet, en dat 
keatsen prachtich is mar dan 
wol even op it twadde plak 
komt. Nei in pear wike krigen 
we it berjocht dat der troch 
de jongerein wer traind en 
kompetysje keatst wurden 
mocht. Wol mei wat rigels en 
beheiningen mar we mochten 
los. HALLELUJAH!!!

Ús nije sekratris Annette 
stjoerde mei gang mails 
nei alle jongereinleden, 
berjochten waarden pleatst 
op Facebook en ôfwachtsje 
mar. Nei in pear dagen 
ûntploft ús mailbox sa’n 
bytsje. Sa ûngefear 60 bêrn 
(!) die’t harren opjaan wolle 
foar de trainingen en it 

kompetysjekeatsen. Ja dan 
spring je as bestjoer in gat 
yn’e loft, mar ha je ek in oar 
probleem… te min trainers. 
Wy hienen fan Alluca Bouma 
en Anno Wytsma harren 
tasizzing krigen dat sy wol 
wer training jaan woene dit 
jier, mar sa’n grutte groep 
oan bêrn is tefolle fan it goeie 
foar twa trainers. No is it 
fansels prachtich moai dat 
je binnen de eigen feriening 
goeie tallintearde âldere 
jongereinleden hawwe. Dat 
ús foarsitter Wobbe hat dizze 
jongens en famkes freege oft 
se helpen woenen. No ha we 
dus in prachtiche ploeg oan 
jongereintrainers op it fjild 
stean. Alluca, Anno, Jelmer, 
Foppe, Jens,Sanne, Ilse, 
Wobbe en goodold Sjirk jouwe 
op tiisdei de trainingen oan de 
bêrn. 

Op 19 maaie koenen we foar 
de earste kear los en wat is it 
dan in prachtich gesicht, in 
fol fjild mei entûsjaste bêrn 
en trainers. Ek de kompetysje 
koe yn dizze wike wer los. Ek 
hjir wie de animo grut. As 
bestjoer ha we mar beslúten 
om de kompetysje mar yn 
twa jûnen keatse te litten. De 
jongste bêrn op tongersdei en 
de âldere jongerein op freed, 
tagelyk mei de senioren. Sa 
kinne we de begjinnende 
bêrn wat mear oandacht 
jaan. Ek dêr binne ús âldere 
jongereinleden yntusken by 

belutsen. Sa stean Sigrid, 
Nienke, Marije, Janna en 
Sanne op tongersdei by de 
perken om mei te helpen om 
de jongste bêrn it keatsen by 
te bringen, en dêr binne we 
tige wiis mei! Sa ha we no op 
tongersdei 9 en op freed 4 
perken foar de bêrn/jongerein 
op it fjild lizzen.

Fierder hat Simon Minnesma 
ús freege of hy hjir op ús 
moaie fjild trainingen jaan 
mocht foar syn keatsskoalle 
Score. Simon jout dus mei 
syn trainers no op woansdei 
training oan jeugd út de wiide 
omkriten fan Raerd. Fan 
tiisdei oant freed wurdt der 
dus folop keatst op ús moaie 
sportkompleks.

We hoopje sa gau as it kin dat 
we wer in moaie ledenpartij 
organisearje kinne. Keatsen 
libbet by KV Wêz-Wis 
Raerd de Lege Geaën! Ek yn 
coronatiid…

AW
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 17, nummer 166
Juli 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 septembernummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 augustus (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van september wordt 
in de eerste week van september 
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

No moat it net Raerder
Eltse dei is in kâns om dyn libben 

oars te dwaan.

Akseptear in minsk sa as hy is en 
net sa hy wêze moat.

De bêste dingen yn it libben binne 
fergees de rest is djoer.

Rinne makket dyn holle leech.

Efter it gesicht fan in frjemde kin 
in  freon sitte.

•	De leden fan de Gymclub binne 
yn de tùn fan it Doarpshûs. En dat 
befalt goed.

•	Op it sportfjild binne de bern wêr 
oan it keatsen. Moai sa.

•	Op de Aginda fan juni stie allinne 
mar âld papier.

De wrâld stiet noch op syn kop troch 
it coronafirus. Alle dagen wol yn it 
nijs. Soms wolris wat te folle.
Der mei wer wat mear. Mar wy 
moatte wol ús ferstân brûke fansels.
Al ha wy yn Fryslân de romte.
En kinne wy lekker nei bûten.
Dat is yn in stêd wol oars.

Bla bla
Blynwei, sei er, dat hy it paad wol 
fine koe en troch behâldsucht raar 
beluorke stuts er gewoan fan wâl. 
Belake waard er, want wat soe sa ’n 
ien no noch belearzje, belânje soe er 
grif aanst yn’e blabber fan syn eigen 
bluf. Belanghawwenders syn boel 
leafst gau beskreaunen, leauwende 
libbenskôging hong swier oan‘e klok,

Blynkape tsjenhynders syn 
frijheidsdrang mei fjoer 
belêzden om eigen blibkjen dêrmei 
doel te jaan. ‘t Belette him, de swalker 
net om wrâlden te bereizgjen, beloop 
blyn folgend, sljochtwei BE LIBJE 
woe er eigen ûnderweis!!

Sylster H.
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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

We zijn weer los!

Op donderdag 28 mei zijn we weer begonnen 
met het geven van streetdancelessen en ook de 
damesgym en dancefit zijn weer begonnen. Na 
weken van niets mogen werden de regels weer wat 
versoepeld. In goed overleg met het bestuur van het 
dorpshuis en volgens de richtlijnen van het RIVM, 
mochten we weer sporten in de buitenlucht; in de 
tuin van het dorpshuis.

Heeft u ook zin om te komen (buiten)sporten? Op 
maandagavond van 20:00 tot 21:00 is er dancefit, op 
donderdagochtend van 9:00 tot 10:00 uur damesgym 
(ook voor heren) en donderdagmiddag vanaf 15:30 
uur streetdance. U mag altijd vrijblijvend een keer 
mee komen sporten, neem daarvoor contact met ons 
op.

We vinden het heel jammer dat de gymnastieklessen 
en de kidsdancelessen nog niet door kunnen gaan 
en hopen dat we met de start van het nieuwe seizoen 
in september, deze lessen weer in de zaal kunnen 
verzorgen. 

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

Bestuur O.S.O te 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

Blommen en oar praet
Ongewenst bezoek

Er zijn dagen die je zo snel mogelijk 
wilt vergeten. Begin mei; stap in mijn 
busje en rook een akelige geur. Onder 
stoelen en banken gekeken, maar 
kon niets ontdekken.De volgende 
ochtend hetzelfde, vréselijke stank. 
Toch maar onder de motorkap gekeken 
enjawel…een steenmarter…en deze 
was ingezelschap van een meerkoet, 
allebei dood en in staat van ontbinding.
Verwijderd (vies klusje), gelukkig niet 
veel schade alleen wat isolatie materiaal 
losgepeuterd en het slangetje van de 
ruitensproeier vernield. Geen andere 
leidingen doorgebeten. Dus geen 
levensbedreigende situatie.

Volgende dag, het coronavirus vierde 
hoogtij.Mensen boven de zeventig jaar 
werden geadviseerd om ‘s morgens van 
07:00 tot 08:00 uur boodschappen te 
doen. (Bij die club hoor ik inmiddels)
Zeg tegen mijn vrouw, “sta morgen om 
zes uur op, haal boodschappen voor 
de hele week en daarna maak ik een 
wandeling door het Wilhelmina park in 
Sneek.

Loop door het park en geniet van de 
lentebloesem. Moet ik een plas doen…
geen kip te bekennen en ga achter een 
grote conifeer staan. En… alsof de duivel 
er mee speelt…Handhaving! Zegt de 
ene boa “je bent de Sjaak!!”Ik dacht, “als 
jij mij Sjaak noemt ,weet ik er ook nog 
wel eentje”. “U bent in overtreding” en 
trekt zijn bonnenboekje, “wildplassen€ 
60,- uw naam?”“Michiel Adriaanszoon 
de Ruijter“, zei ik serieus. Dat had ik 
beter niet kunnen zeggen.De boa kreeg 
een rood hoofd en reageerde nogal 
geïrriteerd: valse naam opgegeven € 70,-
Toen moest ik mijn ID-kaart tonen, had 
ik niet bij me, lag in de auto € 60,-. 

Thuisgekomen vroeg mijn vrouw, “leuke 
morgen gehad?” “Er zijn wel eens betere 
dagen,” zei ik zachtjes. Ik hoop dat het 
coronavirus mij niet bezoekt.

Hans Stouthart 
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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

Praet mar raak
Deze keer zal Tryntsje Schaap 
vertellen wie zij is en wat haar 
zoal bezighoudt. Barst maar los! 

Waar en in welk jaar ben je 
geboren?
Ik ben geboren op 30 november 
1991 in Dearsum.

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of vrijgezel en heb je 
ook kinderen/kleinkinderen?
Ik heb met Kees de Bruin een 
Geregistreerd Partnerschap en 
samen hebben we een zoon 
Rienk van 3 jaar. 

Wat doe je overdag?
Ik werk als woonbegeleider 
bij Talant in Beetsterzwaag. 
Naast mijn werk doe ik ook 
kledingreparaties.

Hoe lang woon je al in Raerd? 
Ik woon nu ongeveer 9 jaar in 
Raerd. 

Op welke wijze ben je 
bij het dorp betrokken 
(verenigingen, bestuur, 
vrijwillig, school) 
Ik zit op kaatsen en ik sta 
wel eens achter de bar in het 
dorpshuis.

Wat is je favoriete muziek?
Alle soorten muziek vind ik wel 
leuk. Het is maar net wat voor 
sfeer er hangt. 

Waar mogen ze jou midden in 
de nacht voor wakker maken?
Voor een deltsje mayo! 
Heerlijk. 

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Gewoon thuis wat omprutsen 
en met vrienden afspreken. 
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Wat vind je het lekkerste eten?
Naast een frikadelletje mayo, 
mag ik ook graag pasta’s.

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Ik heb een groot wagenpark, 
zoals 2 Peugeots, 2 BMW’s, 
een scooter en een fiets en heel 
officieel is alleen de fiets van 
mij. Haha.

Bij welk programma gaat bij 
jou de televisie uit?
Temptation Island, en al dat 
soort tv programma’s.

Welk boek lees je op dit 
moment?
Ik lees op dit moment vooral 
kinderboeken voor aan Rienk en 
dan is de keuze toch vaak Jentsje 
syn pot, Dikkie Dik en Tomke. 

Waar praat je graag over?
Over van alles en nog wat.

Wat doe je het liefste/meeste 
in het weekend?
In het weekend zit ik het liefst 
met vrienden in de tuin samen 
met een drankje en vuurtje 
erbij. Op dit moment zal in 
het weekend vooral geklust 
worden. Wij gaan namelijk 
verhuizen naar Irnsum, maar 
ben niet van plan om Raerd 
helemaal te verlaten. 

Waar ga je het liefste heen in 
de vakantietijd?
Het liefst ben ik in mijn eigen 
tuin. 

Wat is jouw beste eigenschap? 
Wat is de slechtste?
Een goede eigenschap is 
denk ik toch wel dat ik erg 
behulpzaam ben. Mijn slechte 
eigenschap is dat ik soms wel 
wat een kort lontje heb. 

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd? Wat is het minst 
mooie?
Het mooiste plekje is toch wel 
zittend aan de ronde tafel in het 
dorpshuis en het minst mooie 
plek is waar het Sélanshûs 
gestaan heeft. 

Wat mis je op dit moment in 
Raerd? 
Een leuk speeltuintje voor de 
kleinere kindjes was wel leuk 
geweest.

Naast wie zou je in het 
vliegtuig/trein willen zitten en 
wat zou je hem/haar vragen? 
Gewoon naast Kees en hem 
vragen om het snoep door te 
geven. 

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee 
doen?
Voor de verbouwing in Irnsum 
is dat altijd handig. 

Bedankt voor je openhartigheid 
en medewerking!
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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. 
 
 

 
 
     
 
                             
 
 

 

Dexter
Bijna een sinister relaas, over Dexter. 
Onze Dexter is een zwartwitte ex-kater 
in de bloei van zijn asielzoekersleven. 
Met gelukkig niet het ambivalente 
gedrag van zijn moorddadige evenknie 
op TV. Tenzij je het voorval als eentje 
van suïcidaliteit wilt betitelen. Maar 
dat was het niet. Het was een kwestie 
van een onderzoekend zoetekauwtje, 
onwetendheid van baas Henk en 
onderzoeken en speculeren van de 
bistedokter en daarna de puzzelstukjes 
om hun plaats laten vallen. En de goede 
afloop werd gevierd met een borrel!

Dexter was niet fit en belandde bij mij 
op het spreekuur. Kon weinig vinden 
en behandelde zijn misselijkheid puur 
symptomatisch met een prikje daartegen. 
Wellicht wat gegeten dat verkeerd was 
gevallen ofzo. De volgende ochtend 
was ie nog zieker. Geen koorts, bleef 
overgeven en zo misselijk als een kat kan 
zijn. Bloedonderzoek wees op ernstig 
nierfalen. Waarom zo plotseling? Dexter 
is Hollands welvaren met zijn bijna 7 
kilo lichaamsgewicht! De torenhoge 
nierfunctiewaarden met een barslechte 
prognose weerhielden Henk en zijn eega, 
allebei kattenliefhebbers pur sang, er niet 
van dat ik een poging mocht wagen door 
de kater op te nemen en aan het infuus 
te leggen. Met het typisch naar beneden 
gebogen koppie, dat kenmerkend is bij 
een dergelijke aandoening, ging Dexter 
bij ons in de opname. 

Die rare knik in de nek was de volgende 
morgen verdwenen en de kater 
koekeloerde duidelijk helderder om zich 
heen. De hoge bloedwaarden waren 
gehalveerd en Dexter wilde zowaar 
wat eten. Ik belde met Henk en stelde 
hem op de hoogte van de hoopgevende 
vordering. “Ik heb de motor verkocht, 
dus ik heb geld om de behandeling 
te bekostigen”, melddehij. Ik schrok 
daarvan. Dat had toch niet gehoeven, 
we hadden ook een regeling kunnen 
treffen? Maar nee, de vorige ernstig zieke 
kat was ondanks een behandeling bij de 
dierencardioloog gesneuveld en dat had 
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DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL

meer dan duizend euro gekost. Daar 
hadden ze tijden krom voor gelegen en 
dat wilde Henk per sé niet weer. Dan die 
andere liefhebberij maar opofferen…

Weer een dag later had Dexter genoeg 
van de infuusslangen aan zijn lijf en dus 
begon hij die zelf te verwijderen. De 
bloedwaarden waren nu bijna binnen 
de norm zodat het me verstandig leek 
het infuus dan zelf maar af te koppelen. 
Met een pakketje nierdieet ging de 
patiënt naar huis. Terwijl hij op de 
praktijk zo’n progressie vertoonde, ging 
ie thuis rare buitelingen maken. “Dit is 
niet goed”, hoor ik Henk nog zeggen… 
Onderwijl gingen we speculeren over 
de oorzakelijke factor. Ik opperde dat ik 
een dergelijk beeld kende van een hond 
die koelvloeistof had binnengekregen. 
Toen ging bij Henk een lichtje branden. 
Hij had in de garage ook dat goedje 
gemorst. En hij vond het al zo raar 
dat Dexter de zolen van zijn schoeisel 
had zitten aflikken. Dat spul is zoetig 
en dus aantrekkelijk. En een kat is 
nóg gevoeliger voor vergiftiging met 
koelvloeistof dan een hond. Dat moest 
haast de oorzaak wel zijn! Rigoureus 
als Henk is, verdwenen de sloffen in de 
container…

De volgende dag ging het gelukkig 
alweer veel beter met onze patiënt. 
Als nazorg bedacht ik een speciale 
therapie. Alcohol werkt namelijk als 
tegengif bij ethyleenglycol vergiftiging.
Aangezien Henk nagenoeg niet drinkt 
voorzag ik hem van een klein flesje zoet 
huppelwater met het hoogste promillage 
dat ik in onze eigen kelder kon vinden. 
“Tweemaal daags een neut”, aldus mijn 
recept. Met een spuitje lukte het prima 
om de kat dat in het bekkie toe te dienen. 

Thans maakt Dexter het gelukkig weer 
uitstekend. “Eigenlijk zelfs beter dan 
voorheen!”. Of ik het restant van de 
borrel terug wilde? Van mij mocht Henk 
die zelf opdrinken. Met mate(n), hè. 
Uiteraard, want hij is ‘toch zeker Gekke 
Henkie niet!’

menno@bistedokter.nl

Dag en nacht bereikbaar

T 0566 60 29 22
I www.dejonguitvaartzorg.nl

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

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

zorgvuldig 
en met aandacht
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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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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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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
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Artikel uit het ledenblad van het Fryske Gea
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Koken met ...
Geart Leystra

Yndyske rystafel is wol myn 
favoryt, mar foardat ik der 
fjirder op yngean, is it einliks 
ek wol nijsgjirrich om te 
fortellen hoe’t ik der mei te 
krijen kriich. Nei‘t ik d’r gjin 
nocht mear oan hie as feint 
bij us heit yn’e bakkerij yn 
Ysbrechtum, bin ik farren 
gongen. Earst lichtmatroas, 
dan matroas ûnder de gage en 
letter folmatroas, mar nei trije 
jier farren waerd ik ôfkard 
foar dektsjinst fanwege myn 
eagen, farre oan dek mei in 
bril mocht doe destiids net.

It farren wie Iykwols myn 
alles, dus dan mar in stapke 
tebek en mei myn eftergroun 
as bakker wie de stap nei de 
kombuis net sa great. Trije 
fearns jier letter krige ik út’e 
brieven fan thús te hearen 
dat ik in oprop krigen hie 
om mij te melden yn’e Braam 
van Houckgeest kaserne 
yn Doorn, dat bitsjutte 
marinier en dat fûn ik net sa’n 
plesierich foarútsicht, mei de 
Nij Guinea kwestje dy’t doe 
spyle, mar sa lang wij net yn 
Nederlân kamen, koe mij net 
safolle barre.

Nei ferrin fan tiid waerd it 
dochs bestimming A’dam en 
ja dan komt de douane oan 
board en dat is net sa slim, 
mar de mareschaussee komt 
ek en dat is in oar ferhael. Dy 
kontrolearret de meunsterrol 
en dan stiet der ien bij dy’t sij 
ek yn harren boekje stean ha 
en dy’t al in jier yn militêre 
tsjinst sitte moaten hie, no doe 
wie it gau beslikke. Plunjesek 

ynpakke en yn’e jeep nei 
Voorschoten. Der krige ik te 
hearen dat myn lichting al 
lang en breed yn Nij Guinea 
siet en krige ik it idee dat se 
mear mei mij dan om mij 
ferlegen wiene, te mear om’t 
se mij fregen of ’t ik sels ek 
in foarkar hie; no kok bij de 
Underseetsjinst like mij wol 
wat. Letter die bliken dat se 
dat 
meinommen hiene yn 
har beslissing. Nei trije 
moannen basisoplieding 
yn Hilversum kaam ik yn’e 
Underseetsjinstkaserne yn 
Den Helder telâne. Hoewol 
d’r net safolle ofwikseling 
of ferdivedaesje wie, learde 
ik dochs noch wol it ien en 
oare bij wat it itensieren 
oanbilanget.

Foaral op it med fan Yndysk 
iten, de Yndyske ynfloed 
wie doe yn ‘58 / ‘59 / ‘60 
noch great. In skriuwer wie 
in toelis, in timmerman in 
kajoe, skuon wiene spatoes, 
wij douchten net mar gongen 
mandien. Molukkers wiene 
blauwe jongens en nasi, bami 
en rystafel in blauwe hap. 
As wij de kaserne útgongen, 
gongen wij de wâl op. Yn 
tsjinst ha ik leard hoe’t je een 
blauwe hap meitsje, earst yn’e 
Underseetsjinstkaserne foar 
2000 man en letter op de O27 
foar 42 man yn in kombuis 
fan krap 3 à 4 kante meter 
ynklusief oanrjucht en fornús.

Mar dan no de blauwe hap. 
Wij ha de neiste familje foar 
sneon 30 maaie mar útnoege 
om komme te iten, want mei 
in bytsje in Yndyske Rystafel 
wurdt it wol wat tefolle foar 2 
persoanen. 

De Yndyske Rystafel

Nasi Keening
2 teeleppels koenjit poeier, 2 
salam blêden, ½ liter santen, 1 
stâl sereh, ½ kilo wyte rys, ½ ûns 
ketanrys, sâlt.

Nasi Goreng
1½ sipel, 1 tean knyflok, 1 of mear 
aeien, prei, wyte rys, sâlt en ketjap
1 lombokje, taugé.

Babi Pangang
500 gram bargefleis, 5 sjalotsjes, 
2 teanen knyflok, djahé, 1 reade 
lombok, tamarinde, mespuntsje 
goela djawa, sâlt en piper, ketjap 
manis, gimbersjerp, sop fan in 
heale sitroen, tomatepuree en 
ketchup, 1 mespunt notemuskaat

Daging Smoor
500 gram sukadelappen, 1 sipel, 
2 teanen knyflok, 1 fleistomaat,
½ teeleppel piper, 1 teeleppel sâlt, 
3 ytleppels ketjap manis.

Boemboe Bali lkan
500 gram kabeljauw, 
5 reade lombokjes sûnder pit, 
4 sjalotsjes, 1 teeleppel trassi, 2 
teanen knyflok, 2 teeleppels sâlt, 
1 skyfke laos, 2 salam blêden, 3 
ytleppels slaedoalje, 1 ytleppel 
ketjap manis, 2 ytleppels jittik, 1 
stâl sereh, 2 fleistomaten.

Boenkis Toemis
300 gram beantsjes, 3 sjalotsjes, 
1 tean knyflok, 2 reade lomboks 
sûnder pit, 1 teeleppel trassi, ½ 
teeleppel asem, sâlt, 2 ytleppels 
slaedoalje, 1 skyf laos, 2 salam 
blêden, ½ teeleppel ketoembar, 
1 plak santen, 2 fleistomaten, 
1 mespunt goelah djawa, 1 
bouillonblokje, sambal.

Tjap Tjoy
½ blomkoal, 3 ûns beantsjes, 3 
ûns woartels, 1 ûns Chinese koal,
1 prei, 3 ûns fleis, maizena, 
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sâlt en piper, 1 sipel, 1 
krûdebouillonblokje, wetter, 4 
ytleppels oalje.

Sajoer Lodeh 
500 gram mingde griente (koal, 
prei, beantsjes, woartels, en 
taugé), 2 greate sipels, 2 teanen 
knyflok, 2 kemirinúten, 1 
teeleppel trassi, sâlt en piper, 1 
skyfke laos, 2 ytleppels slaedoalje
2 salam blêden, 1 plak santen, 1 
skyfke djahé, wetter.

Sate Babi
500 gram bargefleis, 2 sjalotsjes, 
2 teanen knyflok, 1 teeleppel 
ketoembar, 1 skyfke laos, 1 
teeleppel sâlt, 1 skyfke djahe, 
1 teeleppel asem, 1 teeleppel 
goela djawa, 2 ytleppels oalje, 2 
ytleppels ketjap, stokjes.

Sate Tahoe
½ blok tahoe, oalje, 1 sipel, 2 
teeleppels koenjit, 1skyf laos, 
1 skyf djahe, 1 stâl sereh, sâlt, 
sambal, santen en wetter.

Katjang Saus
Oalje, 1 lytse fynsnijde sipel, 2 
teanen knyflok, 2 teeleppels goela 
djawa, sâlt, jittik, 6 ytleppels 
nútsjesmoar, wetter en santen, 
fynsnijde lombok, ketjap, 1 
teeleppel ketoembar, 1 skyfke djahe.

Atjar Ketimoen Biasa
1 komkommer, 2 ytleppels sûker, 
sâlt, 2 sjalotsjes, 3 ytleppels jittik, 
wetter, 2 lomboks sûnder de 
pitten.

Kroepoek

Koenjit : gielwoartel 
Sereh : sitroengers
Santen : kokosmolke
Babi : barch
Lombok : reade piper
Djahe : gimber
Asem : tamarindepasta
Goelah Djawa : Yndyske sûker

Ikan : fisk
Trassi : grenatepasta
Daon Salam : Yndyske laurier
Laos : galangawoartel
Ketoembar : koriander
Tahoe : tofu
Ketimoen : komkommer
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Raerders
Henk Veenstra is geslaagd voor 
vakcollege Bogerman Sneek. 
Gefliciteerd!

Op 14 juni is (Beppe) Wytske 60 jier wurden en
(Opa) Piet waard op 27 maart 70 jier. Lokwinske beide!

Zicht op Raerd (foto Nynke Duiker)


