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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Zondag 6 september 09.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Dinsdag 15 september vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Zondag 20 september 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Zondag 4 oktober 09.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Roadtrip
Van 27 juli t/m 1 augustus zijn wij op roadtrip 
geweest door Nederland. Een aantal maanden eerder 
onstond het idee tijdens een gezellige avond met een 
borreltje. Hoe kunnen wij een corona proof vakantie 
organiseren? Iedereen was meteen enthousiast. 
De regels waren dat ieder team een auto moest 
kopen van voor het jaar 2000 en de auto mocht niet 
duurder zijn dan 750 euro. Zo gezegd, zo gedaan. Al 
snel werden de eerste auto's aangeschaft, waardoor 
iedereen fanatieker werd. Er werden prachtige auto's 
gemaakt. Een flowerpower auto, een spitfire, een koe, 
een krokodil, een hippie auto, een politie auto en een 
safari auto. 

Maar hoe bepaal je een route door Nederland? Met 
de luchtbuks mocht iedereen een keer op de kaart van 
Nederland schieten. De plaatsen werden met elkaar 
verbonden en zo was de route bepaald. Er mocht geen 
GPS gebruikt worden, alleen de ouderwetse kaart!

Het leek ons ook leuk om opdrachten te hebben 
tijdens de rit. Louise Duhoux, Fokke Wijnstra, Baukje 
& John van Vilsteren, Jikke de Vries en nog een 
aantal andere ouders hebben dit op zich genomen. 
Nogmaals, dank hiervoor! Er moesten boomstammen 
gezocht worden, Limburgers moesten "Bûter Brea en 
Griene Tsiis, wa't dat net sizze kin, is gjin oprjochte 
Fries" zeggen, Wij moesten in Duitsland op een selfie 
met een Duitser en een bepaald gebouw, en de TV 
toren hebben wij van dichtbij bekeken en zo waren er 
nog veel meer opdrachten. Aan het einde van de rit 
werden alle punten bij elkaar opgeteld en kregen wij 
zelfs nog prijzen uitgereikt! 

Wij hebben veel gezien in Nederland. Wij zijn door 
prachtige bossen en velden gereden! In alle dorpen 
werden er filmpjes en foto's van ons gemaakt. 
(Bijna) Alle mensen waren enthousiast en stonden 

te zwaaien, dit was erg leuk om mee te maken. Wij 
hebben een fantastische vakantie gehad, en het is 
zeker voor herhalingvatbaar! De enthousiasme in het 
dorp vonden wij ook erg leuk om te zien, bedankt! 

Johannes, Ida, Lars, Sjoerd, Herman, Kim, Renske, 
Jeen, Klaas Fokke, Nynke, Pieter, Camille, Anna, 
Tsjalling & Jelly-Greta
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 17, nummer 167
September 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 oktobernummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 oktober (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van oktober wordt in de 
eerste week van oktober bezorgd.
   
Oplage
320 stuks

Abonnementen buiten Raerd
€ 38,50 per jaar (per nummer 
€ 0,89 + € 2,61 porto = € 3,50)

Druk 
BladNL

Nuttige informatie

Algemeen alarmnummer
112
Gemeente Súdwest-Fryslân
140515
Ziekenhuizen
Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
8601 ZK  Sneek
0515-488888
De Tjongerschans
Thialfweg 44
8441 PW  Heerenveen
0513-685685
MCL
Henri Dunantweg 2
8934 AD  Leeuwarden
058-2866666
Dokterswacht Friesland
0900-1127112
Huisarts
Huisartsenpraktijk Grou
Oostergoostraat 53
9001 CH  Grou
0566-621310
Zwangerschap
Verloskundepraktijk It Bertehûs
Leppedyk 37, 8491 GJ  Akkrum
0566-651146
Dierenarts
Praktijk Grou
Oedsmawei 13, 9001 ZJ Grou
0566-601464
Basisschool
OBS It Raerderhiem
Sélânswei 2, 9012 CN  Raerd
0566-602272
Wijkagent
Trinus Hoekstra
0900-8844
Postagentschap
Het dichtstbijzijnde postagent-
schap is in Grou bij Boekhandel 
Friso aan de Hoofddstraat 5
Meldpunt overlast
140515
Meldpunt openbare ruimte
0515-489000
Kerk
ds. Liesbet Geijlvoet
058-2503819
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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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NIJBOU
FERBOU  ADVYS

Hylke Riemersma
Til: 602114

Binnewrâld
De redaksje fan ús doarpskrante 
krige ein juli in útnoadiging fan 
Tiny Zijlstra en Wytske Venema 
foar harren Duo-Exposysje 
mei deselde namme yn “De 
Nieuwe Ruiter” te Boalsert (2 
augustus.oant 5 septimber). 
De skilderessen, allebeide 
doarpsgenoaten, soene in tapaslik 
artikeltstje yn De Praat fan Raerd 
wol op priis stelle, as stimulâns 
foar de lêzer om der hinne, súver 
in bytsje as mosterd nei it miel, 
omdat de Praet fan Raerd pas 
yn septimber wer by de measten 
troch de bus rûgelet. Lykwols is in 
petear fansels dan ek noch mear 
dan wolkom, benammen yn‘t ramt 
fan it bysûndere ferhaal dat dizze 
twa froulju inoar yn 2010, de 
begjinperioade fan de Foudgumse 
Skoalle, foar it earst tsjinkamen. 
De Foudgumse Skoalle is in 
fakoplieding foar studinten 
byldzjende keunst, wêrby 
ferfynjen fan it waarnimmend 
fermogen alle oandachtkrijt. Dat 
it, mei troch harren frysktaligens, 
sa goed akkoardearre tusken T. en 
W. en dat sy fuort oanfielden in 
soad foar inoar betsjutte te kinnen 
by it paad sykjen nei harren 
ûntploaïing ta is al net sa gewoan, 
mar dat sy noch net sa lang lyn 
ek nochris alletwa yn Raerd 
delstrutsen binne en no boppedat 
tegearre yn Boalsert , de stêd der’t 
Tiny hikke en tein is exposearje, 
mei hast gjin tafal mear neamd 
wurde.

Foardat Tiny nei Foudgum 
luts,folge sy in oplieding oan 
de Vrije Academie ’t Pad yn 
Opheusden (Part. Opl. ta 
Holistysk Byldzjend Keunstner). 
Fan binnen nei bûten yn byld 
prebearje te fangen wat foar har 
wêzenlik is, dat waard har dêr 



PRAET FAN RAERD Pagina 9

leard. Mei dizze weardefolle 
bagaazje pendele Tiny 
jierrenlang fan Nijmegen (har 
wurkomjouwing) nei Foudgum 
om har keunstsinnigens ek 
technysk op in heger peil te krijen. 
De langstme nei it ljochte romme 
lânskip fan it Noarden waard 
dêrtroch yn har wekker túte. Nei 
in proces fan “thúskommen” yn 
dizze omjouwing kaam it lânskip 
langerlêst ek op doek ta libben.

Foar Wytske út Hallum wie 
Foudgum minder fier fuort. 
Lânskippen binne net echt har 
ding. Sy hat mear op mei it yn 
byld bringen fan de non-ferbale 
sizzenskrêft,werom te finen yn 
lichemstaal of de karakteristike 
tekening op in minsklik antlit.

Miskien wol krekt omdat 
beide froulju sa ferskillend fan 
aard binne en harren wize fan 
skilderjen ek, folje se inoar sa 
moai oan. Tiny is mear op details 
en Wytske seit sels dat sy it ramt 
bytiden wolris te bûten gean wol. 
De exposysje learde my dat út 
elk har eigen specialiteit (Tiny 
lânskippen en Wytske portretten) 
in soarte fan ferstilling spruts, dy’t 
súver mei inoar besibbe like.

Ús petear kaam op it wrakseljen 
mei jinsels wilens it skilderjen, 
hast lykjend op in pylgerstocht, 
om sa ticht mooglik by it 
wêzenlike te kommen wat 
men fan doel is út te drukken 
(is it tefolle sein om te finen 
dat elk skilderij yn sekere 
sin in bytsje in selfie is fan 
de makker syn belibjen?).
En wat doe de oanlieding wie 
dat wy pratendewei fan Palet 
nei Ballet ôfdwaalden wit ik 
net mear krekt, mar grif wie 
it net tafallich dat Wytske sei 
dat sy graach dûnsje mei en 

har dan sa frij as in fûgeltsje 
fielt en litTiny dêr no krekt lyk 
ynstean wylst sy seit dat sy fan 
dit soarte fan frijheidsbelibjen 
net wurch te krijen is. Dysels 
loslitte/geanlitte… skilderje mei 
alles watst hast en watst bist en 
bliuwend ûnderweis wêze om te 
sykjen nei de taal fan dyn eigen 
binnewrâld, is wat ik hjir krekt 
belústerje mocht.

Ynkoarten wolle beide froulju nei 
de Kunstacademie Frysland om 
fierder te kommen, elk op har 
eigen mêd: Tiny wol har talizze 
op figuraasje (minsken yn harren 
betsjuttingfolle omjouwing) en 
Wytske stribbet nei de keunst fan 
it weilitten om de essinsje mear 
de romte te jaan. Dêrmei mei ik 
Tiny en Wytske betankje foar dit 
ynspirearjende iepene petear en 
har alle goeds tawinskje op harren 
libbenslange syktocht nei in eigen 
skilderstaal.

Heidi



PRAET FAN RAERDPagina 10

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

Geen zee te hoog!
Door vrouwen voor vrouwen

Zondag 5 juli was ze te gast 
in Raerd, de Queen of Hearts. 
De uitgekiende snelle oceaan-
roeiboot made in England, 
waarmee onze dorpsgenote Iris 
Noordzij samen met Renate 
Backere (Pingjum), Marieke 
le Duc (Kortegene) en Melissa 
Vooren (Goïngaryp) een geweldig 
avontuur aan willen gaan, met 
name om in december a.s. als 
eerste vrouwenteam (Atlantic 
Dutchesses) deel te nemen aan 
de Talisker Whisky Atlantic 
Challenge om zo de grote 
oversteek te maken vanaf La 
Gomera tot het eiland Antiqua 
(Kleine Antillen). Dat is een 
non-stop roeirace die veertig 
tot zestig dagen duurt, waarbij 
de deelnemers 5000km moeten 
afleggen over de Antlantische 
Oceaan. Een avontuur van 
aanzienlijke omvang, zoals het 
reeds zo treffend door een van de 
deelneemsters werd benoemd.

Iris geeft op haar zo eigen 
betrokkene wijze tekst en 
uitleg wat betreft HUN 
supervaartuig(je): lengte 9 m, 
breedte 1,72 m, gewicht 700 kg. 
Voorzien van twee cabines, 3 
roeiposities, een watermaker (kan 
van zout water zoet drinkwater 
maken), 3 zonnepanelen, een 
stuurautomaat, een marifoon, 
echter i.p.v. een toilet een 
emmer! Naast een succesvolle 
race willen de roeisters ook 
aandacht en steun vragen 
voor Het Vrouwenhart, hun 
zorgvuldig gekozen goede doel! 
Het Vrouwenhart is een groot 
wetenschappelijk onderzoek 
van het UMC Utrecht naar 
de risicofactoren van hart- en 
vaatziekten bij vrouwen. Hoe 

 

Met hart voor dieren, in het hart van Fryslân 
 

Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar 
 

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

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

toepasselijk is dan ook de naam 
van de boot: Queen of Hearts 

Allemaal top voor de motivatie, 
maar dat wil niet zeggen dat deze 
doorgewinterde zeewaardige 
roeisters zich niet terdege 
bewust zijn van de zwaarte van 
deze reusachtige uitdaging. 
Zeeziekte, woest water, uitputting 
en ontbering zijn niet buiten 
beeld tijdens hun degelijke 
voorbereiding, wat niet alleen 
lichamelijke training vergt maar 
ook zeker een niet geringe rol 
speelt om hun mentale odyssee 
op een stormvast peil te krijgen. 
Het inmiddels vertrouwde beeld 
in onze regio: Iris dagelijks op 
de fiets onderweg, weer en wind 
trotserende, is daar maar een 
klein onderdeel van.

Urenlang op de roeimachines 
thuis en de talrijke buitengaatse 
zeemijlen in hun boot behoren 
natuurlijk ook bij de fysieke 
training, maar bovendien krijgen 
de dames er een behoorlijke 
administratieve taak bovenop, 
want de mails van de organisatie 
zijn van vitaal belang: Uitgebreide 
lijsten met wat er mee moet/mag 
aan medicatie en eten, protocollen 
voor alle bewegingen aan boord, 
zoals ook het leren omgaan met 
de watermaker, de navigatie enz. 
Er wordt weinig aan het toeval 
overgelaten, maar ondanks dat 
blijft het moeilijk je voor te stellen 
wat het inhoudt om de oceaan 
over te roeien! Waar begin je aan 
en waarom? Daar hebben alle vier 
vrouwen zonder twijfel hun eigen 
beweegredenen voor. 

Voor Melissa was het o.a. het 
stukje zelfvertrouwen om uit de 
comfortzone te durven stappen. 
En het leven leerde “onze” Iris 
dat het voorwaarts moet worden 
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geleefd. In beweging te zijn (b.v. 
met sloep-roeien) helpt haar te 
focussen en het hoofd leeg te 
maken en dat voelt goed. Iris haar 
wereld van sloepen-roeien werd 
gaandeweg groter: van rivier naar 
meer, van de Waddenzee naar de 
Noordzee en nu komt de oceaan 
in zicht… “Gewoon, omdat ik 
het kan!” zegt ze. Ongetwijfeld 
hebben ook de drie andere stoere 
meiden iets in hun achterhoofd 
van wat ene Pippi Langkous ooit 
zei: “Ik heb het nog nooit gedaan, 
dus ik denk dat ik het wel kan.” 

Voor deze onbevangenheid geen 
zee te hoog toch? Wij wensen 
deze vier onverschrokken 
roeisters een BEHOUDEN 
VAART!!! 

Heidi

De ‘Atlantic Dutchesses’ zijn te 
volgen via de bekende socials. 
Wil je de dames steunen en 
volgen tijdens de challenge in 
december via een speciale app, 
houdt dan de website www.
atlanticdutchesses.com in de 
gaten.

Iris Melissa

RenateMarieke



PRAET FAN RAERD Pagina 13

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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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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Historische waarde 
Jongemastate 
versterkt
Friesch Dagblad, door Hinne 
Bokma

Park Jongemastate, bij een 
breed publiek bekend als het 
Raerderbosk, wordt onder handen 
genomen. Het onder wandelaars 
geliefde park met zijn hoge, 
statige bomen is een groene 
oase in het landschap. Na de 
opknapbeurt kan het weer jaren 
vooruit.

100% Eigenaar It Fryske Gea 
heeft een herstelplan ontwikkeld 
dat de komende drie jaar wordt 
uigevoerd. Het herstelplan omvat 
drie elementen: het baggeren 
van de slotgracht, het snoeien en 
kappen van bestaand groen in het 
park en het planten van nieuwe 
bomen en struiken. ,,De neidruk 
leit op de fariaasje. Wy wolle yn 
it park net te tefolle ientoanige 

soarten”, vertelt Stefien Smeding, 
medewerkster cultuurhistorie en 
erfgoed bij It Fryske Gea.

Jongemastate ademt een en al 
historie. De state is ruim een 
eeuw geleden afgebroken door 
de laatste bewoner, burgemeester 
Hobbe Baerdt van Slooten van 
Rauwerderhem. Alleen het 
karakteristieke poortgebouw uit 
1603 bleef staan. Het bouwjaar 
van de oorspronkelijke state of 
stins is niet bekend. Al in 1461 
stond op die plek het Jongema 
Huys, dat in 1515 door het leger 
van Grutte Pier in brand is 
gestoken. Daarna werd de state 
herbouwd en bleef staan tot 1912.

Bekendheid
Het park geniet veel bekendheid 
vanwege de rijke stinzenflora. 
Zijn het in het vroege voorjaar 
de sneeuwklokjes, later in het 
seizoen gaat het om onder meer 
de vingerhelmbloem, holwortel, 
bostulp en de keizerskroon. De 
keizerskroon wordt als topstuk 

in de collectie aangemerkt. ,,Wy 
witte net krekt wannear’t dy plant 
der kaam is.”

Eerst zal de slotgracht worden 
gebaggerd. Het is volgens 
Smeding misschien wel zo’n dertig 
jaar geleden dat plantenresten en 
vuil zijn verwijderd. ,,De gracht 
moat wer op djipte brocht wurde.” 
Omdat het om een historisch 
waardevol terrein gaat, zijn er bij 
het baggeren ook archeologen 
aanwezig. ,,Der soe sa noch wat 
bysûnders fûn wurde kinne.”

Na het baggeren, wordt begonnen 
met het planten van nieuw groen. 
Daarbij gaat het niet alleen om 
vervangen van bestaande bomen, 
maar ook om het planten van 
bijzondere parkbomen, zoals de 
vleugelnoot en acacia. Het zijn 
bomen met een hoge natuur- en 
belevingswaarde.

Het herstelplan bestaat ook uit 
het gezond maken van het park. 
Veel essen zijn getroffen door 
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essentaksterfte. ,,Der sitte deade 
stikken yn de kroanen fan de 
beammen”, aldus Smeding. It 
Fryske Gea wil voorkomen dat 
de essentaksterfte zich verder 
verspreid.

It is in plak mei in moai útsicht. 
Wy wolle der aanst in bankje 
delsette
Ligt in de eerste fase van het 
herstelplan de nadruk op het 
park binnen de slotgracht, in 
de volgende fase wordt ook het 
opknappen van de buitensingel 
en het pad (it leantsje) met z’n 

fraaie hoge bomen naar het dorp 
opgenomen. Op de buitensingel 
is een heuveltje met een hoogte 
van zes meter een opvallende 
verschijning. Niet bekend is door 
wie en waarom het heuveltje 
is aangelegd. Stond er ooit een 
uitkijk- of verdedigingstoren? 
,,Wy witte it net. Mar it is wol 
in plak mei in moai útsicht. Wy 
wolle der aanst in bankje delsette.”

Met het herstellen van 
Jongemastate is een bedrag van 
220.000 euro gemoeid. De eerste 
fase van het plan, waarbij het gaat 

om de helft van de totale kosten, 
is grotendeels gefinancierd. Voor 
de volgende fases is It Fryske Gea 
nog op zoek naar financiering. De 
natuurorganisatie doet daarvoor 
een beroep op diverse fondsen. 
In het voorjaar van 2023 moet de 
klus geklaard zijn.

It Fryske Gea werkt bij het 
onderhouden van het parkje 
samen met een groep vrijwilligers 
uit het dorp. Ze houden de paden 
netjes, helpen bij het snoeien 
en wieden en zorgen er in het 
voorjaar voor dat er bordjes bij 
stinzenplanten staan.

Bestuur
Het OSO bestuur is versterkt met de aanmelding van Petra Viëtor. Lijkt het je ook leuk om deel uit te maken van 
een bestuur? Meld je dan aan via de mail van OSO. Vele handen maken licht werk.

Donateursactie
Enige jaren geleden had de OSO donateurs, middels een jaarlijkse donatie kon men de club steunen, dit willen 
we weer nieuw leven inblazen. In september krijgt u een donateursbriefje, waarop u de OSO jaarlijks met een 
bedrag naar keuze kunt steunen. Het OSO bestuur zal deze briefjes later weer bij u ophalen. 

Aanbod OSO
Wilt u of uw kind een keer een gratis proefles volgen? Dat kan! Dit is het aanbod van de OSO:

Maandag
17.15-19.45 uur: Kindergym (meerdere groepen)
20.00-21.00 uur: Dancefit

Donderdag
09.00-10.00 uur: Volwassenengym
15.30-16.15 uur: Kidsdance
16.15-19.45 uur: Streetdance (meerdere groepen)

Voor al uw vragen kunt u mailen naar: oso@hotmail.nl (Let op: .NL). Volg OSO 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, Petra Viëtor en Tamara Struiving
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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  
,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 

En nu?
In de eerste editie van de dorpskrant na de zomer 
schrijven we eigenlijk altijd wat we in het komende 
winterseizoen als kerk van plan zijn. Dat is dit jaar 
uiteraard niet zoveel. De onzekerheid rond corona 
zorgt ervoor dat we heel rustig aandoen en per 
activiteit kijken of deze plaats kan vinden en op welke 
manier.

In elk geval hebben we al wel een paar kerkdiensten 
gehouden en dat gaan we – als er niets verandert – 
komende weken ook gewoon doen, zowel in Raerd als 
in Dearsum. Tijdens de dienst houden we natuurlijk 
gepaste afstand en gezamenlijk koffiedrinken is er 
voorlopig ook nog niet bij. Wel denken we, gezien 
de grootte van de ruimte en de richtlijnen van de 
landelijke kerk, gewoon te kunnen zingen.

Of Sneinsbarren (4e zondag oktober en november) 
doorgang vindt, is wel de vraag. In de eerste plaats is 
dat natuurlijk aan Sieger van der Zwaag, die het hele 
gebeuren op touw zet. Mochten we besluiten om het 
toch – in aangepaste vorm – te organiseren, dan laten 
we dat in de volgende dorpskrant weten. Dat geldt 
ook voor de activiteiten van Focus. Lezingen in het 
dorpshuis zijn voorlopig niet aan de orde. Misschien 
organiseren we – als de omstandigheden het toelaten 
– in Reduzum een paar filmavonden.

En dan de kerstnachtdienst. Ook die staat natuurlijk 
op losse schroeven. En over een kerstkoor durven 
we helemaal nog niet na te denken. Sowieso zijn de 
repetities al een probleem. Misschien kunnen we een 
alternatieve bijeenkomst organiseren, bijvoorbeeld op 
het dorpsplein. Maar daar moeten we eerst maar eens 
rustig over nadenken en over vergaderen. Voorlopig 
is het het belangrijkst dat iedereen gezond blijft en 
zijn ding een beetje kan doen. Dat wensen we u dan 
ook van harte toe!
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De opvolging
Ouderdom komt met gebreken, 
bij de een wat eerder dan bij de 
ander. Al hoe mooi mijn vak van 
bistedokter is, ook mijn lichaam 
is behoorlijk gebukt gegaan onder 
ruim dertig jaar lange dagen 
maken en diensten draaien. De 
laatste twee jaar was ik reeds 
minder tussen het grootvee te 
vinden. Maar ook op het terrein 
van de gezelschapsdieren ga 
ik nu een stapje terug doen. Ik 
nader de prachtige leeftijd van 
het zesde decennium; het is dus 
absoluut geen schande. Zonder 
op de details in te gaan, mijn 
beperkingen zijn gelukkig niet 
levensbedreigend. Grootste zorg 
binnen onze praktijk was dan ook 
om opvolging te regelen!

Wat die opvolging betreft prijzen 
wij ons gelukkig dat we twee jonge 
collegae hebben weten te strikken 
om zich aan onze praktijk te 
verbinden. Het is namelijk 
erg moeilijk om medici in het 
algemeen en dierenartsen in het 
bijzonder naar onze prachtige 
regio te halen. Vanaf juli is Jessica 
Knol meteen na haar afstuderen 
bij ons werkzaam in met name de 
melkkoeien. Deze boerendochter 
uit het Overijsselse Hasselt is het 
werken tussen het melkvee als het 
ware met de paplepel ingegoten. 
Ze wil zich niet alleen richten op 
de gezondheid van het individuele 
dier, maar ook de veehouder tot 
steun zijn in de bedrijfsvoering. 
We hebben in de afgelopen weken 
ruimschoots Jessica’s aanstekelijk 

enthousiasme en gedrevenheid 
mogen proeven die ongetwijfeld 
tevens ten grondslag liggen aan 
haar sportieve prestaties. We 
hebben er alle vertrouwen in 
dat deze voormalig Nederlands 
Kampioen roeien een aanwinst is 
voor ons team!

Het is thans niet meer zoals 
dertig jaar geleden dat je zoals 
ik na de studie de algemene 
bevoegdheid als dierenarts 
krijgt. Tegenwoordig studeer je 
af in een bepaald specialisme. 
Als gezelschapsdierenarts is 
in de loop van augustus Pieter 
Limburg onze praktijk komen 
versterken. Al doet zijn naam 
anders vermoeden, Pieter is 
geboren en getogen in onze 
eigen Súdwesthoeke. Hij heeft 
na zijn afstuderen in 2016 in 
verschillende praktijken elders 
in ons land gewerkt, maar 
zocht een nieuwe uitdaging in 
de provincie waar zijn wortels 
liggen. In zijn werk haalt Pieter 
vooral voldoening uit het contact 
met de eigenaar en hecht hij 
bovenal waarde aan de zorg voor 
het huisdier. Om vervolgens in 
samenspraak met de eigenaar tot 
dé juiste behandeling te komen.
Goede communicatie en kwaliteit 
staan hoog in zijn vaandel. Dat is 
precies waarom wij denken dat 
ook Pieter goed in ons team past!

Beide nieuwe collegae verheugen 
zich op een goede samenwerking 
met enerzijds de veehouders en 
de diereigenaren en anderzijds 
met ons huidige team. Welke taak 

nu mij nog rest? Deeltijdwerken 
is de nieuwe norm, ook in 
bistedoktersland! Ik zal zo nu 
en dan nog op het spreekuur te 
vinden zijn. En reken maar dat er 
op de achtergrond best nog wel 
raad en daad nodig is. Dus deze 
‘bistedokter’ is dan ook absoluut 
niet mijn zwanenzang!

menno@bistedokter.nl
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Koken met …
Jacques de Vries fan de 
Smitshoeke
 
Ik ha hiel lang lyn in oplieding 
ta restaurantkok folge, hjoed-
de-dei  is it hobby. Sels ha ik gjin 
favoryt gerjocht, it is mar wêr’t 
ik nocht oan ha. Ik bin sober 
mei fleisprodukten, mar as ik dat 
op tafel bring dan graach fisk, 
skulpdieren of in stik wyld. Ik 
mei graach iters ûntfangen oan 
myn tafel. Der is neat moaiers as 
in goed miel siede, mei freonen 
behimmelje en fansels in moai 
glês wyn der by.
 
Pake van Erp(heit fan ús mem) 
wie bakker/traiteur en ús mem 
gong foar de twadde wrâldoarloch 
te itensieden by minsken thús û.o. 
geregeld by frou Truus Schröder 
(fan it Rietveld Schröderhuis), Ik 
ha it dus net fan in frjemdenien. 
ik meitsje noch resepten fan ús 
mem, oerlevere troch myn suster 
en fierder ha ik se oeral wei of ik 
konsipiearje se sels. En betink, in 
resept is net mear as in paadwizer 
wêr op fariearre wurde moat 
sadat it fan dy sels wurd. Ik keapje 
myn spullen yn de supermerk,  
spesjaalsaken as Hanos en fan it 
ynternet. 

Tsiisbarchje mei bakte appel 
Ik tink wol sa’n tritich jier lyn 
ha ik ris op fersyk in krystmiel 
gearstalt foar minsken mei in 
smelle beurs en it tsiisbarchje 
wie it haadgerjocht. It sil sa’n 

fyftjin jier lyn west wêze dat ik 
it resept fan it boppesteande 
gerjocht ynstjoerd ha nei de 
itensiedersrubryk fan it Utrechts 
Nieuwsblad “De chef met Lef ”. 
Dat ha se publisearre en dat hat 
in moaie dinerbon oplevere, 
dêr bin ik fan út iten west yn 
Amersfoort. De moade om mei 
streekprodukten te sieden komt 
no goed te pas, dit resept lient 
him der tige goed foar. 

Yngrediïnten foar 4 persoanen 
1 kg skouderkarbonade fan it 
Gaasterlander Kruidenvarken 
100 gr.(boeren)nageltsjetsiis 
8-12 plakjes rauwe ham 
1 aaiwyt 
8-12 earstekwaliteit droege 
abrikoaskes (weake yn 
bearenburch mei sûker) 
Likernôch 75 gr. (poeier)sûker 
Likernôch 200cc bearenburch 
Likernôch 75 gr. (boere)bûter 
Likernôch 75 gr. (oliif)oalje 
4 lytse of 2 grutte appels (gjin 
smotsappels mar b.g. coxjes) 
Maasnulle en (rollade)tou 

It klearmeitsjen 
Dagen yn it foar: yn de 
bearenburch de sûker oplosse, de 
lytser de sûkerkristal de flugger 
it giet. Abrikoaskes horizontaal 
troch de helte derbij dwaan en 
minimaal in wike stean litte 
(it bliuwt jierren goed). It fleis 
útbonkje (of de slachter freegje 
dit te dwaan). It fleis healwei 
ienpersoansstik ynsnije as in slúf 
(bgl. stik fleis fan 20 cm ,foar ien 
persoan 5 cm ynsnije op 2,5 cm 

dan 7,5 en sa fierder). De holten 
ynsmarre mei loskloppe aaiwyt. 
Eltse holte folle mei 25 gr. tsiis 
foud, 2-3 plakjes rauwe ham en 
2 oant 3 lyts snijde abrikoaskes. 
Mei (pak)nulle en tou tichtnaaie. 
Fleis op keamertemperatuer 
komme litte en briede yn bûter/
oalje mingsel yn briedpanne as 
oven likernôch 35-40 minuten 
it pûn, yn de oven kin in 
fleistermometer goede tsjinsten 
bewize. Fleis út panne/oven yn 
aluminiumfoly bewuolje en 15 
minuten bekomme litte. Yn it fet 
appelplakken bakke. Servearje 
mei bgl. ‘Pommes du chesse’ en in 
griente fan it seizoen.

No wenje ik allinnich, dus op 
de foto in ienpersoans útfiering, 
mei bakte opperdoezen en 
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snacktomaatsje bakt mei knyflok 
en time, bakte appel dêr hie 
ik gjin nocht oan. Dan nim je 
gewoan fan alles in kwart, mei 
twa tinne skouderkarbonaden kin 
it ek, dan rûnom goed tichtnaaie 
(oars rint de tsiis der út) Wat 
drinke wy der by ? Om yn de 
streekprodukten te bliuwen: in 
Fryske reade wyn, de Donia 
Grande Ters fan Weindomein de 
Heidepleats út Sint Nyk.

No moat it net raerder
Besjoch it libben troch it foarrút, net yn de efterrútspegel.

It libben is in klucht die elts momint yn in nachtmerje feroarje kin.

Pas asto leaf bist foar dijsels kinst leaf wêze foar in oar.

Wa falt en wer oerein komt is safolle sterker as dejinge die noait fallen is.

•	 Wat in wille op it Raerder strân, grut en lyts fermakket him dêr. No noch in hippe strântinte mei lekkere 
ijsjes, drankjes en hapkes!

•	 It Blikje hat oant twa kear ta de Ljouwerter Krante helle. Wat sille se in protte wille hâwn ha, mei die 
prachtige fersierde âlde auto´s. Der komt grif wol in ferslach yn de Doarpskrante.

•	 Der wie in grutte partij keatsen foar jongens, it fjild fol mei jongens en âlders, hiele rigels auto's op de 
Slotsdyk.

DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL
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KNKB Jongens 
afdelingspartij met 
opstap zaterdag 8 
augustus
Onze wedstrijdagenda van dit 
jaar, voor wat betreft KNKB 
partijen, was zo gepland dat de 
KNKB partijen in mei en juni 
zouden plaatsvinden. 

Aangezien door de corona er geen 
wedstrijden plaatsvonden hadden 
wij als vereniging besloten om ons 
in te zetten voor het completeren 
van de wedstrijdlijst die nog kon 
plaatsvinden in de resterende 
maanden van dit seizoen.

Dit resulteerde in een jongens 
afdelingspartij met opstap. 

Deze partij werd mede mogelijk 
gemaakt door de volgende trouwe 
sponsoren die ons een warm 
hart toe dragen: “Herre Dijkstra 
Taxaties” en “Veldhuis allround 
installateurs”.

Vanwege het warme weer is in de 
week voorafgaand aan de partij 
besloten om een uur eerder te 
beginnen. ’S Ochtends zat het 
tempo redelijk in de partijen 
maar naarmate de dag vorderde 
nam het tempo af, ook niet zo 
verwonderlijk bij een temperatuur 
van achterin de 30 graden. 
Respect voor de mannen die in 
het veld stonden en hun partij 
afwerkten, maar ook voor de 
scheidsrechters en vrijwilligers die 
ons bij stonden.

De finales konden rond de 
klok van vier uur aanvangen. 
De laatste bal werd om tien 
over vijf geslagen, waarna de 
prijsuitreiking vlot plaats kon 
vinden.

Kaatsers, sponsoren en natuurlijk 
alle vrijwilligers, bedankt voor het 
slagen van deze mooie kaatsdag! 

1e priis opstap
Verry van der Meer, Marten 
Leijenaar en Ramon Raap

2e priis opstap
Jelmer Uythof, Marten Daaf 
Alkemade en Johan Sipma

3e priis opstap
Mathijs Renema, Jan Johannes 
v.d. Kamp en Colin Baarda

3e priis opstap
Sietse Muizelaar, Gosse de Haan 
en Galil-Taeke Moufakir
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Skoalfamkes A klasse 2e priis
Gerbrich Koster
Ilse Kooistra

Skoalfamkes A klasse 1e priis
Isabella Sytsma
Elske van Straten

Skoalfamkes B klasse 1e priis
Lolkje de Jong
Linda van der Meer

Skoalfamkes B klasse 2e priis
Marrit de Groot
Martsen van der Goot

1e priis ôfdieling Dronryp
Rutger Kasimbala, Lars van Beem 
en Rick Minnesma

2e priis ôfdieling Tsjom
Steven Koster, Robin Bendic en 
Jorrit Palma

3e priis ôfdieling Jellum Bears
Harrold de Boer en Jelmer 
Miedema

3e priis ôfdieling Berltsum
Thomas Dijkstra, Rink Sterk en 
Douwe Joostema

IN KEATSFERIENIGING MEI 
ENTHOUSIASTE FRIJWILLIGERS.....
Foarige wike tysdei krygen we de fraag at we ik nog in 
skoalfamkeswedstryd til mei A en B klasse organisere woene op de 
snoan. Disse soe yn Ee hâlden wurde ,mar koe der net trochgean ifm it 
corona gebeuren.We hiene yn Raerd al in federatiewedstryd op de list 
stean, dat op us fjild wie it net mooglik. Dan wurd der oars omsjoen en 
komme we yn Poppenwier ut. Foppe Drijfhout wurd oan syn jaske lutsen 
at it der ik mooglik is ,krekt as foarig jier mei de jonges.
No dan giet de bal rôljen, frijwilligers wurde oproppen, heiten memmen 
pake's beppe's alles stie juster op it fjild om alles trochgean te litten. En 
wat lei it der prachtig bij. Hulde oan de minsken dy't dit regele ha.

Yn Raerd hiene we dus de federatie til wedstryd yn alle categorieën. In 
mooie list mei keatsers. In bytsje foar 1 oere koene we los. In dikke bui 
mei in bytsje ûnwaar soarge der der foar dat we tsjin 6 oere klear wiene.

Hjirûnder alle pryswinners fan de skoalfamkeswedstryd yn Poppenwier 
en de federatiepartij yn Raerd.
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Raerders

Op 5 july wie it feest bij Tsjep van der Woude, hij waard 60 
jier, lokwinske!

Hallo Dorpsbewoners!

Ons moeder en oma, mevrouw T.L. Kuijl  (Lien), die 44 jaar 
met heel veel plezier in Raerd heeft gewoond, is op 91-jarige 
leeftijd overleden. 

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de lieve woorden, 
condoleances en kaarten, het deed ons goed .

Groetjes,
Helma

Afscheid van Raerd
Na bijna 20 jaar nemen we, met pijn in 
het hart, afscheid van dit mooie dorp. 
We hebben hier heerlijk gewoond en 
goede vrienden gemaakt. Het is nu 
tijd om wat dichter bij de familie en 
vrienden te gaan wonen en daarom 
hebben we besloten om in de buurt 
van Alkmaar naar een huis te gaan 
zoeken. Het is Heiloo geworden 
en daar verhuizen we, met ingang 
van 1 september, naartoe. We gaan 
Raerd en inwoners missen, houden 
contact met een aantal vrienden 
en wensen jullie alle goeds voor de 
toekomst. Langs deze weg zeggen 
we alle abonnementen, donaties en 
contributies op.

Tim Gunkel en Yvonne Teekens
Slotsdyk 16

Berne
Op 11 augustus is Lotta geboren! Dochter van 
Marco & Karen en zusje van Lieve (Buorren 24).

De fakânsje is wer foarby.
De bern binne alwer nei skoalle.

De heiten en memmen oan it wurk.
En as jim no foart as thús wiene.

It waar koe net better.
Dus der no allegearre wer tsjin oan.

Dan wurdt alles wer wat gewoan.
En as de Corona him wat deljout, liket it wer skoan.

Skoalfamkes B klasse 3e priis
Nina Claire Wijning
Brecht Renema

Skoalfamkes B klasse 1e priis 
herkansing
Noëlle Hiddinga
Lisan Kaper


