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Raerder doarpskrante

Intocht
Sinterklaas
Lieve dorpelingen,
Wat was het een bijzonder jaar
nu is het echt al weer klaar
Ik ben blij dat ik welkom was in Raerd het
dorp
wat is het toch een prachtig “boerendorp”
Door het dorp heen rijden met de tuktuk
het was gelukkig niet te druk
jullie bleven allemaal keurig op de oprit
staan
daardoor kon het gewoon allemaal gewoon
doorgaan
Elk jaar maakt Reny Wiarda overheerlijke
soep voor ons klaar
voordat de intocht echt begint uiteraard
Dit jaar was dit voor de laatste keer
wie doet het volgend jaar weer?
een mooi bloemetje voor haar
met een mooi gebaar
Denk er maar rustig over na
nu houd ik op met mijn gebla bla
Tot volgend jaar lieve kinderen en ouders
Sinterklaas en zijn pieten
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KERST IN DE LAURENTIUS

							

donderdag 24 december 2020
aanvang 20.30 en 22.00 uur
in de Laurentiuskerk te Raerd

twee korte kerstnachtdiensten
Voorganger: ds. Liesbet Geijlvoet
Organist: Jelle Rollema
In verband met de bijzondere omstandigheden
dient u zich uiterlijk 22 december aan te melden.
Geef naam, aantal personen en uw voorkeurs-aanvangstijd
door via 0515-521261 of
laurentiuskerk@kpnmail.nl.
Per dienst kunnen we maximaal 30 personen toelaten.
Actuele informatie: www.ruimgeloven.nl/kerkdiensten

U bent van harte welkom!
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Agenda Raerd
Wanneer

Tijd

Wat

Waar

Zondag 6 december

9.30 uur

Kerkdienst

Laurentiuskerk

Zondag 20 december

11.00 uur

Kerkdienst

Laurentiuskerk

Donderdag 24 december

20.30 uur - 22.00 uur

Kerstnachtdienst*

Laurentiuskerk

Zondag 10 januari
9.30 uur
Kerkdienst
Laurentiuskerk
* de Kerstnachtdienst om 20.30 uur gaat enkel door indien er voldoende belangstelling is. Voor beide Kerstnachtdiensten geldt dat aanmelden van te voren noodzakelijk is. Meer informatie op pag. 22.

Bernehoekje
IJsstokjes-kerstster
Benodigdheden
* (seconde)lijm
* 12 houten ijsstokjes
* witte of gouden spuit-/waterverf
* touw of lint
Zo maak je het!
Lijm 3 ijsstokjes op elkaar in de vorm van een
driehoek. Herhaal dit nog 3 keer met de rest van de
stokjes tot je 4 driehoeken hebt. Plak deze op elkaar
vast, maar roteer de driehoeken steeds iets van
richting wanneer je de ene driehoek op de andere
plakt. Laat ca. 10 minuten drogen. Spuit/verf de ster
in de gewenste kleur en laat de verf goed drogen.
Hang een lint of touw aan de kerstster. Leuk om voor
het raam te hangen of in de kerstboom.
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Colofon
Praet fan Raerd
Jaargang 17, nummer 170
December 2020
De dorpskrant “Praet fan Raerd”
wordt gratis verspreid in Raerd.

Nuttige informatie
Algemeen alarmnummer
112
Gemeente Súdwest-Fryslân
140515
Ziekenhuizen

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 januarinummer:
inleveren kopij uiterlijk
15 december (Word bestand,
tabellen + foto’s apart).
Bezorgdatum
De krant van januari wordt in de
eerste week van januari bezorgd.
Oplage
320 stuks
Abonnementen buiten Raerd
€ 38,50 per jaar (per nummer
€ 0,89 + € 2,61 porto = € 3,50)
Druk
BladNL

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

Geachte leden,
Naar aanleiding van de
schriftelijke jaarvergadering
hebben 37 huishoudens het
stemformulier ingevuld en
geretourneerd. Hiervan zijn er 36
lid van Plaatselijk Belang.
•

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 postagentschap is in Grou bij Boekhandel
Friso aan de Hoofddstraat 5
Meldpunt overlast
140515
Meldpunt openbare ruimte
0515-489000
Kerk
ds. Liesbet Geijlvoet
058-2503819

•

De leden zijn unaniem
akkoord gegaan met een
contributieverhoging van €
2,- per jaar.
Helaas was deze verhoging
noodzakelijk in verband met
de gestegen kosten zoals te
zien is in de begroting van
2020.
De leden zijn unaniem
akkoord gegaan met het
benoemen van de nieuwe
kascommissie: Herman van
Vilsteren en Louise Duhoux.
De leden hebben kennis
genomen van de besteding
van de gelden door de
stichting Sport en Bewegen
Raerd en keuren dit goed.
De leden stemmen voor het
project digitaliseren van het
archief van de Dokuminte
Kommisje Raerd en de
bijbehorende begroting. De
gelden voor dit project komen
uit het Ondernemersfonds.
Voor de buurtpreventie
app hebben 12 leden voor
gestemd, 22 tegen en 3
hebben geen mening.
Plaatselijk Belang zal in het
vervolgtraject de stemming
van de leden meenemen.
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•

Een aantal leden heeft aangegeven belangstelling
te hebben om bestuurslid te worden. Zodra er een
vacature is zullen wij deze leden te benaderen.

Notulen jaarvergadering 2019
De notulen van de jaarvergadering van 2019 zijn
door de leden unaniem goedgekeurd. Er waren geen
vragen.
Vragen en opmerkingen financiële overzichten van
2019 en de begroting van 2020
Vraag: een lid miste het financiële overzicht van de
stichting Sport en Bewegen.
Antwoord: Plaatselijk belang publiceert alleen de
financiële overzichten van de commissies die onder
Plaatselijk Belang vallen. De stichting Sport en
bewegen is een zelfstandige stichting die niet onder
Plaatselijk Belang valt.
Vraag: een lid vraagt zich af wat en hoeveel de
Sinterklaas commissie gedronken heeft tijdens de
vergaderingen.
Antwoord: de Sinterklaas commissie heeft geen
financiële verantwoording ingediend over het jaar
2019.
Rondvraag
Vraag van Familie Stelwagen
Onveilige bocht Slingerbochten ter hoogte van
Slingerbochten nr.1. Hier zou een spiegel geplaatst
worden?
Antwoord: Afspraken hierover zijn bij het Plaatselijk
Belang niet bekend.
Vraag van Marieke de Wolff
Is er wel eens nagedacht over de Slotsdyk t.a.v. de
veiligheid. Nu we er met kleine kinderen lopen en
fietsen ervaren wij de Slotsdyk als onveilig. Het verkeer
rijdt er hard, geen fietspad, wandelpad loopt af naar de
sloot.
Antwoord: Plaatselijk Belang heeft dit probleem
aangekaart bij de gemeente tijdens de dorpsschouw
begin 2019. Zolang de gemeente nog geen actie
heeft ondernomen is het advies om individueel een
Melding Openbare Ruimte (MOR) te sturen naar de
gemeente, zie Praet fan Raerd oktober 2020.
Vragen van Fam. Sikkema
Hoe lang duren de wegwerkzaamheden nog? Ook is er
niet geïnformeerd dat de bus niet meer door het dorp
rijdt in deze periode. Er is wel een tijdelijke bushalte
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maar de bus rijdt daar niet langs.
Antwoord: De wegwerkzaamheden zijn nu afgerond.
De gemeente is verantwoordelijk voor het op de
hoogte brengen van de bewoners als het gaat om
wegwerkzaamheden en gewijzigde bus regelingen.
Straatverlichting: Er zijn donkere plekken; bijvoorbeeld
hoek Buorren/Fintsje/Lytse Fintsje.
Antwoord: Plaatselijk Belang heeft het probleem
van de straatverlichting onder de aandacht gebracht
van de gemeente tijdens de dorpsschouw van 2019.
Ook hier geldt: Stuur een MOR (Melding Openbare
Ruimte) naar de gemeente, hoe meer meldingen des
te sneller gaat de gemeente actie ondernemen. Ga
naar sudwestfryslan.nl – wonen en leefomgeving –
melding doen.
Vraag van Ymie Terwisscha van Scheltinga
Kan het Huishoudelijk Reglement op de website van
Raerd worden geplaatst?
Antwoord: We zullen het Huishoudelijk Reglement
binnenkort op de website Raerd plaatsen.
Dorpsschouw: Worden de aandachtspunten van de
Dorpsschouw ook bekend gemaakt?
Antwoord: De aandachtspunten van de Dorpsschouw
worden binnenkort op de website van Raerd
geplaatst.
Het bestuur van Plaatselijk Belang wil de leden
hartelijk bedanken voor de positieve bijdragen aan
deze bijzondere jaarvergadering.
Namens Plaatselijk Belang,
Baukje van Vilsteren
Tjitske Kamstra
Clara Rosier
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NIJBOU
FERBOU
ADVYS
Hylke Riemersma
Til: 602114

Neem nu het besluit
eet kwaliteit groente en fruit
Koop eens witlof of rode kool

a
m
b
A
d
r
Berna

bij

uit Tersoal

Of fruit om van te watertanden ...
Zeker! Er zijn ook fruitmanden!
Bel:
0515-521216 of
06-20914571
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Opbrengst fless
enactie
2020
Op 23 oktober jl. he
bben wij de flessen
actie
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den flessen/kratten
bij de
weg. Wauw, wat w
aren dit er veel! Het
bedrag
dat binnen is geha
ald is: €866,25!
Wij willen iedereen
dan ook ontzettend
bedanken voor hu
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Jongerein Raerd
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Blommen en oar
Praet
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.

Ambachtsbakker Sybesma
*
*

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

*
*
*
*
*

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

Leeftijd
De gemiddelde leeftijd van een
Nederlander is van een man
ongeveer 81 jaar en van een
vrouw 84 jaar. Best wel oud zou ik
zeggen.
In het plantenrijk vinden we
getallen die bijna niet te geloven
zijn. Er zijn bomen die wat hun
levensduur betreft, mens en dier
overtreffen. Denkt u maar aan de
eik, drie of vierhonderd jaar. Ook
dennen en sparren bereiken deze
leeftijd, terwijl beuken dubbel zo
oud kunnen worden.
Sommige bomen in het
buitenland bereiken zelfs
leeftijden van meer dan duizend
jaar zoals de Libanonceder, olijf
en de bloed-drakenboom.
En dan de reuzenbomen in
Californië, de zogenaamde
mammoet-bomen (Sequoia).
Drieduizend jaar is voor hen niets
bijzonders!!
Stel u zich eens even voor.….Toen
Columbus Amerika ontdekte
waren deze bomen al “reuzen”
van meer dan 100 meter hoog.
Vele generaties mens en dier zijn
er daarna aan voorbij getrokken.
Maar er zijn uitersten: Veel
planten leven minder dan een
jaar en in deze korte tijd speelt
hun gehele levensloop af, zoals
de Zonnebloem en de Papaver.
Andere planten leven twee jaar
waarbij hun bloei in het tweede
jaar plaats vindt, bijvoorbeeld
Vingerhoedskruid.

PRAET FAN RAERD
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Waarom de ene plant of het ene
dier ouder wordt dan de andere
weten we niet.
Het geheim van de eeuwige jeugd
is nog niet ontsluierd…
Hans Stouthart

Ytkafee de Trilker
Poppenwier

Tel: 0566 602041
Info@detrilker.nl

Sequoia

Tel. 0515-338219

Libanonceder

8731 BW Wommels

Bloed-drakenboom

8731 BW Wommels

Tel. 0515-338219

Hofkamp 54

Hofkamp 54
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Sterrenbeeld?
In schapenland is het dekseizoen weer aangebroken, dus ook bij de
kudde van de bistedokter. Dat begint uiteraard met het uitzoeken
van een geschikte ram. Liever niet uit de eigen koppel, want inteelt
is immers niet bevorderlijk voor de vitaliteit van het nageslacht. Dat
brengt meteen wel een ander risico met zich mee, want je wilt geen
besmettelijke toestanden binnen je eigen schapenkudde brengen.
Genoeg om op te letten dus. Allereerst ‘het exterieur’, zeg maar het
uiterlijk van rammenmans. Niet alleen dat ooien slechts vallen voor
een gespierde hunk; ook voor de schapenboer is het van belang dat
de lammerschaar goed bevleesd gaat opgroeien. Want uiteindelijk
is de slacht het voornaamste doel, uitsluitend voor de wol worden
schapen al lang niet meer gehouden. Bovendien is het aantrekkelijk dat er twee- en drielingen geboren worden. Daar kun
je zelf mede voor zorgen door de ooien een overvloedige groene weide aan te bieden in de laatste 3 weken voor aanvang
van het dekseizoen. ‘Flushen’ noemen we dat in goed schapenhoudersjargon. Daarnaast is het aanbevelingswaardig dat de
dekram zelf deel heeft uitgemaakt van een meerling. Al geeft dit laatste absoluut geen genetische garantie.
Als de juiste, gezonde ram is uitgezocht gaat hij eerst een paar weken in quarantaine in de wei naast de ooien. Dat
bevordert de bronst bij de dames, terwijl je in die periode de gezondheidsrisico’s beperkt houdt. Bij de bistedokter mag
de ram vanaf 20 oktober zijn kunsten laten zien. Dat ritueel start door zijn borst eerst een lichte kleur te geven. Dat kan
ook met een kleurblok aan een tuigje, maar dat is voor de oudere, meer ervaren ram. Een jonge ram kan zich daardoor
beperkt voelen en dan schiet dat middel zijn doel voorbij. Ik heb geleerd de eerste dag even ‘de ram uit de wei te kijken’
en pas op dag twee te kleuren, omdat hij soms door jeugdige overmoed en opgekropte libido alle ooien even probeert te
‘bestempelen’. Hoewel dat absoluut een fleurig beeld in de schapenwei geeft, schiet het volledig zijn doel voorbij. Ik wil
namelijk precies weten wanneer welk schaap te grazen is genomen. Want dan weet ik ook wanneer het kroost zo ongeveer
geboren gaat worden, namelijk 5 maand minus 5 dagen later.
Het amoureuze gebeuren bij schapen is heel doelgericht en efficiënt. Een driftige (bronstige) ooi flirt met de ram door
veelvuldig met de staart te kwispelen. Rammenmans op zijn beurt sneupt voortdurend in de koppel aan de schede en de
urine van de ooien of de bronst aanstaande is. Daarbij vertoont hij het typische flemen, het opkrullen van zijn bovenlip. Zo
activeert hij zijn orgaan van Jakobson als een soort analytisch centrum in zijn neus. Feromonen verklikken namelijk het
juiste
paringsmoment. Dit bronstgedrag is minder luidruchtig en opzienbarend dan bij herten, maar prachtig om te zien. De
daad zelf duurt dan maar kort, bijna aandoenlijk daarentegen is de aanblik van ooi en ram die daarna stijf tegen elkaar aan
heerlijk kunnen liggen herkauwen.
Na 17 dagen krijgt de ram een donkerder kleur op zijn borst gesmeerd. Dat aantal dagen is namelijk precies de lengte van
de cyclus van de ooi. Mocht de dekking die eerste keer, door wat voor oorzaak dan ook maar, niet gelukt zijn, dan kun
je aan de kleuring zien of de ram in de herkansing is gegaan. Bij mij krijgt de ram zodoende ruim 2 cycli de kans; met
Sinterklaas gaat ie rigoureus naar de slager. Om precies voor Kerst in kleine pakketjes diepvriesklaar terug te komen. Dat
klinkt ondankbaar, maar het zou hypocriet zijn om daar omheen te draaien. Het sexleven van een dekram is dus kort
maar hevig. En die van ons kan het op zijn slofhoefjes aan, want hij heeft maar 15 ooien in zijn harempje. Een ervaren
machoram krijgt een koppel van wel 60 ooien tot zijn beschikking en kan desnoods per dag over wel 8-10 ooien heen.
Daar moeten wij mannen toch niet aan denken? Ikke niet in ieder geval! Nou is mijn sterrenbeeld inderdaad ‘vis’ en geen
‘ram’…
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Woningtaxatie
vast laag
tarief
Voldoet aan de eisen voor Nationale Hypotheek Garantie
(NWWI- of Taxateurs Unie-gevalideerd)

persoonlijk
& lokaal

Taxatie
Team

inclusief BTW, verschotten en bijkomende kosten

dus geen nare verrassingen achteraf

Slotsdijk 4a, 9012 DT Raerd
Telefoon 06 -12663105
www . taxatieenadvies . nl

PRAET FAN RAERD
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Tryntsje Schaap
It Fintsje 16

9012 CR Raerd

Steekje Los?

Laat het naaien.

Telefoon: 06-43832299
E-mail: tryntsjeschaap@hotmail.com

Voor kledingreparaties en het opmaat maken van kleding

PRAET FAN RAERD

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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Koken met...
Jeanette Plokkaar

kastanjes kun je rapen in de berm
tegenover de loodsen van Tjeerd
Bruinsma.

Koken in tijden van crisis, met
Jeannette, chef keuken in huize
Plokkaar aan de Buorren. Nu ik
voor deze rubriek over koken
moet nadenken vind ik het
verbazingwekkend hoeveel ik
met koken en eten heb. Dat wil
overigens niet zeggen dat ik voor
iedereen smakelijke maaltijden
brouw. Ik dek me inmiddels in,
door de vraag: “Mehemm, wat
ite we?”, te beantwoorden met:
“VIES”. Dan valt het altijd mee,
zou je denken…

Crisis als hier de kok van huis is?
Nou echt niet! Dan kookt de heit.
En de heit kan dat met verve. Hij
kijkt een beetje hulpeloos heen
en weer van agenda, naar de kok
en dan zegt deze op haar beurt:
“Ik haal wel een bak smurrie
van de Lidl”. En dan blijkt het
feest en is heit de held. Eindelijk
een fatsoenlijke maaltijd. Heit’s
selsmakke lasagne. Ik ben dan
meestal zo ver mogelijk uit de
buurt. Want dát vind ik nou een
voedselcrisis.

Koken en crisis hoort vanuit
mijn perspectief wel wat bij
mekaar. Het geweldige van wonen
in Raerd en specifiek op dit
plekje is, dat je in tijden van een
voedselcrisis, eventueel genoeg
bloembollen, appels, druiven,
peren, pruimen, walnoten
vogels en egels zou kunnen eten.
Nog een kleine rondgang (met
toestemming) door de tuin van
buurvrouw Loes levert ook nog
een flinke portie tamme kastanjes
op. Lekker! Of vies… smaken
verschillen natuurlijk.
Een tip voor wie nou zelf geen
boom met oogst in de tuin
heeft… Loop eens naar de
dorpshuistuin. Daar hangt nu nog
een maaltje stoofperen en volgend
jaar zijn er vast weer appels zat
voor wie wil! In het binnenbos
staan twee walnotenbomen en de

Nog een luxe crisisje, eentje waar
een beetje een taboe op rust. Het
schijnt dat ik de enige in heel de
wereld ben die koken op inductie
ontzettend stom vindt. Ik heb
regelmatig ruzie met de functie/

keuze/tiptoetsen van het ding. Je
ziet iets overkoken en dan: druk,
nee, selecteren, tip, NAT, doet het
niet meer ERRRORGRRRRRRR.
Nou is de ene crisis de andere
niet; gelukkig is er, zelfs tijdens
een wereldwijde coronacrisis
géén voedselcrisis. Vanuit alle
uithoeken van de wereld zijn
nog steeds in overvloed de
heerlijkste dingen te krijgen. En
zodoende kon ik als gisteren een
simpele maar gezonde zoutarme
en deels glutenvrije Italiaanse
maaltijd koken voor een groep
van 16 dementerende ouderen
die nu “gevangen” zit in hun
fijne woonboerderij in Dronrijp.
Binnen het huis heerst het
COVID-19 virus. De meneer die
normaal gesproken het terrein
onderhoud, nam, in volledig
beschermingstenue het eten wat
ik voor hem op de stoep zette in
dankbaarheid aan. Dit is géén
ver van mijn bed. Dit is heel
verdrietig. Daar word ik echt een
aantal regels stil van.

Natuurlijk boek ik ook wel eens
een succesje in de keuken bij mijn
volkje hier. De ellende is dat je,
nadat er geconstateerd is: “Dit
kinne wy wolris faker ite!”, je het
direct moet registreren. Anders
vergeet je het succesrecept. En dat
registreren blijft er dan weer bij.
Afwas, hond, journaal… kortom
gedoe.

PRAET FAN RAERD

Eentje die wel is blijven hangen
en dat zal met de simpelheid
te maken hebben: suiker met
citroenrasp! Dat is echt goddelijk
op de pannenkoek. Een warme
pannenkoek, klont roomboter
erop laten smelten voor de
liefhebber en dan bestrooien met
suiker met citroenrasp. Niet met
het sap hè! Dat is zuur. Rasp van
de schil. Heerlijk!
Ik geloof dat ik nu maar een
boterham met dankbaarheid ga
eten, stop ik ‘m eerst wel even in
de broodrooster en smeer er een
heel klein likje roomboter op. De
gekheid moet natuurlijk niet té
groot worden.
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Blêdfal fan in skuorkalinder
Sels foel er him net sear oan dagen,
Sit lykwols al wer tin yn ’t blêd.
Raffelrâne, tsjok yn lagen
kapet oer syn koarte mêd.
Elke dei is ’t feartsjinst farre
tiid raant him wylst raar fan ’t liif.
Kindercentrum Inky Pinky
Selanswei 2
9012CN te Raerd

In hoartsje mei him noch al barre
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

oant Nijjier, wol mei tin geriif.
Moannen dy’t it raar optarren
mar mei desimber foar de doar,
Wintermoanne – bjuster barren…
sneinske troanje mar gau foar!
Wa doart heechtij no noch keare,
Hillich Feest fan echtsjebeare?
“ Sintekwesje “ Praat fan neat,
Piter nei Grou en Klaas nei Sleat!
Lêste moanne ljochtomseame,
lit ús drok fan stjerkes dreame.
Wurdt Kryst mannich ien te dreech?
Pongen reitsje samar leech!!
Mei de Kryst oan frede tinke?
Fjoer wurdt lein dêr’t duiten blinke!
Sinne hoeden ré te kearen,
falt dêr net wat fan te learen?
Unomkearber komt in ein
Oan ’t ferskuorrende refrein:
Sellich neisjen, Aldjiersjûn,
Fallend blêdgoud soms wer fûn?
Klokslach tolve is ’t safier;
SUNENS!!! Foar yn ‘t Nije Jier.
Heidi
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Praet mar raak
Deze keer zal Sjouke Kalsbeek
vertellen wie hij is en wat hem
zoal bezighoudt. Barst maar los!
Waar en in welk jaar ben je
geboren?
Ik ben geboren op 19 november
1989 in Leeuwarden.
Ben je verliefd, verloofd,
getrouwd of vrijgezel en heb je
ook kinderen/kleinkinderen?
Ik woon samen met Jantine.
Wat doe je overdag?
Ik werk bij Heijmans services
Noord als service monteur
elektro.
Hoe lang woon je al in Raerd?
31 jaar.
Op welke wijze ben je bij het
dorp betrokken (verenigingen,
bestuur, vrijwillig, school)?
Ik zit bij de biljartclub en ben ik
bemanning op het skûtsje Raerder
Roek, verder wil ik altijd wel
helpen als dat wordt gevraagd.
Wat is je favoriete muziek?
Op zich alles wel behalve klassieke
muziek.
Waar mogen ze jou midden in
de nacht voor wakker maken?
Laat mij maar mooi slapen!
Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Wedstrijd zeilen.
Wat vind je het lekkerste eten?
Hollandse kost/ Italiaans.
Welk type auto heb je of heb je
ander vervoer?
Een scootmobiel met
winterbanden.

Bij welk programma gaat bij jou
de televisie uit?
Goede Tijden, Slechte Tijden.
Welk boek lees je op dit
moment?
Ik lees geen boeken.
Waar praat je graag over?
Over van alles en nog wat.
Wat doe je het liefste/meeste in
het weekend?
Plezier maken op het water/
gezelligheid met vrienden.
Waar ga je het liefste heen in de
vakantietijd?
Het water op met de boot,
wintersport, de waddeneilanden
vind ik ook mooi.
Wat is jouw beste eigenschap?
Wat is de slechtste?
Beste eigenschap mag een ander

zeggen, slechtste eigenschap is dat
ik vrij ongeduldig ben.
Wat vind jij het mooiste plekje
van Raerd? Wat is het minst
mooie?
Raerder haven, minst mooie is het
autobedrijf van Bruinsma met het
lege grasveld ernaast.
Wat mis je op dit moment in
Raerd?
Geschikte starterswoningen voor
de jeugd.
Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je
hem/haar vragen?
Naast diegene die het coronavirus
snel kan beëindigen.
Je ontvangt een grote zak met
geld. Wat zou je daarmee doen?
Hypotheek aflossen.
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Dancefit
Wij zijn nog steeds per direct op zoek naar een dancefit docent, bent u of kent u iemand die deze les over zou
willen nemen? Laat het dan weten aan een bestuurslid.
Donateursactie
Mocht u nog geen donateursbriefje hebben ingevuld, doordat u hem bijvoorbeeld kwijt ben, dan kunt u hem uit
deze Praet fan Raerd knippen en alsnog inleveren bij een OSO bestuurslid.
Oliebollenactie
Donderdag 31 december komen wij u weer heerlijke oliebollen brengen, deze zijn via het bestelformulier wat u
t.z.t. in de brievenbus ontvangt te bestellen.
Pieten gym en nieuwjaar streetdance disco
Maandag 30 november hebben alle groepen Pietengym gehad en in het nieuwe jaar op donderdag 7 januari
organiseren we met juf Kimberly, tijdens een Streetdance les een nieuwjaar gala/disco.
Jaarvergadering
We kunnen dit jaar geen jaarvergadering organiseren i.v.m. Corona. We gaan het verslag naar onze leden
versturen per e-mail.
Jubileum OSO
Op 9 november 2020 jl bestond de OSO 85 jaar. I.v.m. Corona hebben wij hier niet feestelijk bij stil kunnen
staan. Hier komen wij in het nieuwe jaar nog een keer op terug, als de maatregelen weer versoepeld zijn.
Aanbod OSO
Dit is het aanbod van de OSO:
Maandag:
Donderdag:

Kindergym 		
Dancefit 			
Volwassenengym 		
Kidsdance			
Streetdance 		

17.15 – 19.45 uur (meerdere groepen)
20.00 – 21.00 uur
09.00 – 10.00 uur
15.30 – 16.15 uur
16.15 – 19.45 uur (meerdere groepen)

Voor al u 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 OSO.
Bestuur O.S.O te Raerd
Nynke de Hoop, Jitske Klaversma, Grietsje Schaap, Teatske Punter, Petra Viëtor, Aafke Wijnstra en Tamara
Struiving

PRAET FAN RAERD

Kleurplaat
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uiterlijk dinsdag 22 december via
e-mail (laurentiuskerk@kpnmail.
nl) of telefonisch (0515-521261).
De volgende zaken willen we dan
graag weten:
- naam
- aantal te verwachten personen
- voorkeurstijdstip (20.30 of 22.00
uur)
- telefoonnummer of email-adres.
Kerstnachtdienst
Ondanks de onzekere coronaomstandigheden proberen we als
kerk toch een kerstnachtdienst
te organiseren op kerstavond.
Daarbij hanteren we
noodgedwongen een protocol,
waardoor het mogelijk moet zijn
om veilig bij elkaar te komen.
Het plan is om een relatief korte
dienst met elkaar te houden
om 22.00 uur met maximaal
dertig personen. Bij voldoende
belangstelling willen we ook om
20.30 uur een viering houden.
Het is niet mogelijk om dit jaar
een koor te laten meewerken.
Het repeteren zou problemen
opleveren en zonder koor is er
ook meer ruimte voor bezoekers.
Of we samen kunnen zingen,
is nu nog de vraag. In elk geval
zijn er wel voorzangers die de
gemeentezang kunnen verzorgen.
De glühwein na afloop slaan we
dit jaar ook maar over.
Natuurlijk luiden we
voorafgaande aan de dienst(en)
wel de klokken. Want wat is een
kerstavond zonder klokgelui?
Wie een kerstnachtdienst wil
bijwonen, zal zich dit jaar even
moeten aanmelden. Dat kan

Dat laatste is nodig om contact
op te kunnen nemen als er op
het laatste moment nog iets
verandert. De dienst van 22.00
uur gaat in elk geval door, die van
20.30 uur alleen bij voldoende
belangstelling.

Natuurlijk hopen we dat flink
wat belangstellenden van
bovenstaande uitnodiging gebruik
zullen maken. Het biedt in elk
geval de mogelijkheid om bij
alle beperkingen toch iets van
gezamenlijkheid en warmte te
ervaren. Van harte welkom dus!
Jeugd
Het plan was ook om voor
de basisschoolkinderen
voorafgaande aan de Kerst een
activiteit te organiseren. Nu blijkt
dat ook ‘t Raerderhiem plannen
in die richting ontwikkelt, zien
we daarvan af. Wel kijken we
of we bij het kerstgebeuren van
de school kunnen aanhaken.
Informatie daarover zal dan via de
school verspreid worden.

Desimber
In moanne fol feesten.
Mar ja hoe moat it no yn dizze tiid.
It lekkers fan Sint Maarten koe net bij Pier en Roelie trochgean.
Sinterklaas komt net yn it Doarpshûs en op it Raerderhiem tink ik.
En Kryst ja dat witte wy noch net, mar der wurdt grif wol wat foar ùtfûn.
Leave minsken pas op jim sels, it komt grif wol wer goed.

PRAET FAN RAERD
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No moat it net Raerder
* It plan Lyts Raerd is hiel moai. Goed fan it bestjoer.
* Oan de Hegedyk binne trije ferschillende kleuren ielreagers, in witte, in grize en in swarte. Yn in oar stik lân
sitte in protte fûgels.
* Sint Maarten hat al west. Der wie frege om in ljochtsje foar it rùt as bûten te setten. Dan wisten de bern der
krije we wat lekkers. It waar wie goed en der wiene in protte bern mei as sûnder harren âlders op paad. Moai
betocht yn dizze coronatiid.
* Sinterklaas hie ek al een goed plan betocht. Der kin in Pyt foar it rùt stean as hingje. De bern dogge dan wer in
speurtocht troch it doarp. Sa sjogge jim dat wy troch de corona dochs alles troch gean litte al is it in bytsje oars.

Pagina 24

Raerders
Berne
Op 23 oktober is Lux Isé
Zandberg geboren. Bedankt voor
alle kaartjes en felicitaties!
Nienke en Sierd Zandberg

Raerder Bosk
De poort van Park Jongemastate
krijgt een grote beurt. Nadat een
paar jaar geleden de muren van
de poort zijn verstevigd, is nu de
beurt aan het schilderwerk. De
monumentale deuren zien er weer
glimmend en mooi uit en al het
schilderwerk wordt flink onder
handen genomen. De prachtige
entree nodigt zo de bezoeker van
harte uit om de poort eens goed
te bekijken en natuurlijk even
heerlijk te ontspannen in het
Raerder Bosk.

Buorren 3 in Kerstsfeer
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