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Kinderfeest in de 
gymzaal
Wat een feest was het 31 oktober 
in Raerd! Mats de Maijer werd de 
dag ervoor 6 jaar en vierde dat de 
dag erna met zijn vriendjes. 
Na ontvangst bij hem thuis gingen 
de kinderen via een speurtocht 

naar de gymzaal in het dorp. De 
kinderen wisten nog van niets en 
de verrassing was dan ook groot 
toen bleek dat de speurtocht hen 
-via diverse opdrachten- naar de 
gymzaal leidde! 
De gymzaal was omgetoverd tot 
een waar speelparadijs. Er kon 
geklommen, gegleden, gezwaaid, 
geduikeld en gesprongen worden. 
Ook hebben alle kinderen een 
poging gedaan om de klimwand 
te bedwingen, wat ontzettend 
stoer zeg! (veilig in klimtuig) 
Sommige kinderen kwamen 
helemaal tot het plafond! En 
dan natuurlijk vrij spelen en 
apenkooien, geweldig! 

De kinderen hebben dan ook 
een super leuke middag gehad 

(mede dankzij de hulp van Jessica 
Kuipers)!

Het is ronduit fantastisch dat dit 
mogelijk is in ons mooie dorp. 
De modern ingerichte gymzaal 
biedt vele mogelijkheden. 
De stichting die de gymzaal 
beheert, is ook heel betrokken 
en communiceert vlot! Een 
hele prettige samenwerking 
dus. Ook geïnteresseerd in het 
huren van de gymzaal? Kijk dan 
op de site van Stichting Sport 
en Bewegen Raerd: https://
sportenbewegenraerd.nl/ (kijk bij 
accommodatie).

Peter Jan de Maijer
Afke IJsselstein
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Vrijdag 8 januari vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

It nije jier

As jim dizze krante krije is it al 2021.
Dus ha wy de Kryst en Âld en Nij al hân.

En ja, wa tocht dat de corona him wat dêljaan soe hie it mis.
We moatte noch mar efkes trochsette.

Foar alle minsken yn Raerd, grut en lyts.
In goed en sûn 2021 tawinske.

“We strûpe 
derûnder!”
It nije boek fan (âld Raerder) 
Gjalt de Groot oer buorkjen en 
wenjen yn De Alde Feanen.

‘We strûpe derûnder’, it wie in 
needgjalp as by’t hjerst de fûle 
súdwesterstoarmen it wetter út it 
marregebiet nei de Lege Midden 
fan Fryslân opwaaide en it om 
Grou, Warten en Earnewâld hinne 
heger en heger kaam, dan waard 
it ien grutte striid om boppe te 
bliuwen. It bûtenwetter rûn oer de 
polderdykjes en de binnenkrytsjes 
drigen fol te rinnen.

Gjalt de Groot, fjildman en 
folksskriuwer, opgroeid yn dat 
wetterlân, skriuwt oer dy striid en 
oer it libben fan de minsken dy’t 
dêr fier efterôf wennen op harren 

buorkerijen mei legindaryske 
nammen as Luctor et Emergo, 
Laban, Cuba, Werklust (18-mêd) 
en de Koaipleats. En fansels oer 
Sytze en Maaike. Allegear steeën 
dêr’t men allinne mei de boat 
komme koe.

Gjalt fertelt yn dizze roman op 
in meinimmende wize oer it 
libben fan Jeen en Anne dy’t 
troch fûleindich arbeidzjen, 
moed en striid boer wurde op de 
Koaipleats. Mar ek oer it libben 
fan meanders en ûngetiders op 
de Wyldlannen, de molkfarder 
as ûnmisbere skeakel mei de 
bewenne wrâld, de breafiskers. 
Harren hurde striid om in skraal 
bestean yn De Alde Feanen, dat 
sompige diel fan Fryslân.

‘We strûpe derûnder’ is in 
tiidsdokumint út it folle libben 
fan doe, byldzjend beskreaun foar 
de lêzer fan no.

It boek kostet € 17,50 en is 
yn Raerd te krijen by Anneke 
Veenstra, It Fintsje 21. Ynteresse? 

Stjoer in e-mail nei 
stichtingdoarpshusraerd@
gmail.com mei jo namme en 
tillefoannûmer, dan wurdt der 
kontakt mei jo opnaam. Lyk 
lânskomme foar in boek kin 
fansels ek. Nim dan graach in 
slúfke mei paste ynhald mei.

Fan elk yn Raerd ferkocht 
boek skinkt Gjalt € 5,- oan 
Stifting it Doarpshûs ‘De 
Trijesprong’.
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 18, nummer 171
Januari 2021
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 februarinummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 januari (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van februari wordt 
in de eerste week van februari 
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

Praet mar raak
Deze keer vertelt Niels Schut wie 
hij is en wat hem zoal bezighoudt. 

Barst maar los!

Waar en in welk jaar ben je 
geboren?
Ik ben geboren op 14 oktober 
1989 in Hoogeveen.

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of vrijgezel en heb je 
ook kinderen/kleinkinderen?
Ik ben tot over mijn oren verliefd 
op Grietsje Schaap. 

Wat doe je overdag?
Ik werk bij tegelhandel Julius van 
der Werf in Sneek. Daar ben ik 
vooral in het magazijn te vinden 
op mijn heftruck. 

Hoe lang woon je al in Raerd?
Officieel woon ik nu 2 jaar in 
Raerd.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken (verenigingen, 
bestuur, vrijwillig, school)?
Ik zit op kaatsen en biljarten. 
Daarnaast ben ik weleens in het 
dorpshuis te vinden. Meestal aan 
de bar en heel soms achter de bar. 

Wat is je favoriete muziek?
Tijdens het vissen luister ik graag 
naar piratenhits maar ik hou ook 
wel van dikke beukers. Ik mag 
dan ook graag naar een festival 
zoals Decibel of Defqon1.

Waar mogen ze jou midden in 
de nacht voor wakker maken?
Alleen de pieper van mijn hengel 
mag mij wakker maken. Dan 
hoop ik natuurlijk ook dat er een 
dikke karper aan de haak hangt. 
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Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Vissen.

Wat vind je het lekkerste eten?
Patat shoarma met mosterdsaus 
van de Mangerie in Sneek.

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Ik rijd een Blauwe Peugeot 206. 

Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit?
Temptation Island o.i.d.

Welk boek lees je op dit 
moment?
Ik lees geen boeken. Ik lees wel 
graag de Praet van Raerd en het 
visblad. 

Waar praat je graag over?
Over van alles en nog wat. Ik vind 
dom praat ook altijd leuk.

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend?
Als ze me missen, ben ik te 
vissen! In het weekend ben ik 
vooral vaak te vissen. Daarnaast 
gaan we vaak langs bij mijn 
familie in Hoogeveen.

Waar ga je het liefste heen in de 
vakantietijd?
Naar een warm land waar de zon 
schijnt met zee en strand.

Wat is jouw beste eigenschap? 
Wat is de slechtste?
Beste eigenschap is dat ik 
heel geduldig ben. Slechte 
eigenschappen heb ik niet.

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd? Wat is het minst 
mooie?
Het mooiste plekje van Raerd 
is zittend op de loungebank in 
mijn achtertuin. Het minst mooie 

plekje in Raerd is er niet. 
Wat mis je op dit moment in 
Raerd?
Het dorpshuis vanwege de 
‘Corona’.

Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je 
hem/haar vragen?
Naast de piloot en hem dan 
vragen of ik een stukje mag 
vliegen.

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daarmee doen?
De boerderij van mijn 
schoonouders kopen. 

Wil je nog wat zeggen? Wil je 
nog wat kwijt? Nu heb je de 
kans!!!
Succes voor de volgende.

Bedankt voor je openhartigheid en 
medewerking.
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DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL

Lockdown maar 
toch tevreden!
Tja, de deur van de gymzaal is 
weer op slot helaas. In de periode 
tussen de zomer en de lockdown 
is er gelukkig door met name de 
jeugd en basisschool veel gebruik 
gemaakt van de gymzaal. Veel 
volwassen activiteiten zijn helaas niet 
doorgegaan wegens de beperkende 
maatregelen. We hopen dat ook 
deze groep in 2021 weer lekker kan 
komen sporten in de gymzaal.

Alle werkzaamheden in en 
rondom de gymzaal zijn inmiddels 
afgerond, de streetdance groepen 
maken al gebruik van de intussen 
geïnstalleerde geluidsinstallatie 
en spiegelwand. En ook de 
klimwand heeft tijdens een sportief 
verjaardagsfeestje de vuurdoop 
inmiddels gehad. We zijn blij dat het 
is gelukt om alle gebruikersgroepen 
een mooi ingerichte zaal met veel 
voorzieningen te kunnen aanbieden. 
Het is nu mogelijk om het klimaat 
in de gymzaal online te regelen 
waardoor het beheer hiervan ook 
wat eenvoudiger is. Anders moest 
er bij een temperatuuraanpassing 
altijd iemand fysiek op de knoppen 
drukken in de gymzaal, dit hoeft 
niet meer. Omdat er nog wel eens 
verwarring was over welke knop 
waarvoor is, zit op iedere knop nu 
een sticker waardoor dit onmiddellijk 
duidelijk is. Wie de laatste tijd nog 
in de gymzaal is geweest heeft vast 
gezien dat de entree hal is aangekleed 
met een fleurig kunstwerk met 
daarin verwerkt een aantal 
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NIJBOU
FERBOU  ADVYS

Hylke Riemersma
Til: 602114

Dus ondanks de lockdown sluiten 
wij het jaar toch met een goed 
gevoel af. Alle werkzaamheden in 
de zaal en aan het gebouw zijn af 
en daarmee zijn wij van klusser 
naar beheerder opgeschaald. Al zijn 
er organisatorisch, financieel en 
administratief nog wel een aantal 
lopende projecten waar we ons 
de komende maanden mee zullen 
bezighouden, de druk is eraf!

We wensen iedereen, ondanks de 
bijzondere omstandigheden waarin 
we zitten, toch een fijne Kerst toe en 
een gezond en sportief 2021!

Groet Atte, Ton, Sjoerd, Gretha, 
Wijnand en Ymie

materialen vanuit de oude gymzaal. 
Omdat er nog wel eens verwarring 
was over welke knop waarvoor is, 
zit op iedere knop nu een sticker 
waardoor dit onmiddellijk duidelijk 
is. Wie de laatste tijd nog in de 
gymzaal is geweest heeft vast gezien 
dat de entree hal is aangekleed met 
een fleurig kunstwerk met daarin 
verwerkt een aantal materialen 
vanuit de oude gymzaal. De grootse 
onthulling tijdens de spectaculaire 
opening van de gymzaal is vanwege 
de corona pandemie niet mogelijk 
geweest, dus hebben we het 
kunstwerk dat voor deze gelegenheid 
al even op zolder stond te wachten 
uiteindelijk maar vast opgehangen.
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Wa binne dat?
Dat ik wederom het genoegen 
had om op het Frijhofke een 
“petearke” te mogen doen,
is het logische gevolg van de 
speurtocht naar het adres van 
Fetze en Ingrid. Per toeval raakte 
ik immers aan de praat met 
een jongeman daar in de buurt, 
eveneens een nieuwkomer in 
ons dorp, die gelukkig ook wel 
voor een kennismakingsrondje 
open bleek te staan. Ik liet mijn 
mailadres achter en zou t.z.t. 
van hem/hun horen. En zo 
geschiedde.

Omdat ik Arnout al eens, 
samen met vrouw en baby, 
“kuierjend“ ben tegengekomen 
wist ik reeds dat er op Frijhofke 
nr. 24 een jong gezinnetje 
woonde, waar hij deel van uit 
maakte. En ik realiseerde me 
voor de zoveelste maal enigzins 
bevoorrecht te zijn, dat mensen 
je spontaan binnenlaten om hun 
verhaal zomaar voor jou (een 
onbekende) te ontvouwen. Isdat 
geen OPENDOEN, geschreven 
in hoofdletters? Blikvanger 
midden in de huiskamer van 
Arnout Hengeveld en Aliëtte 
Miedema is de babybox, met 
daarin de kleine Marijn, dochter 
des huizes, spartelend op haar 
buikje. Wat een “wakker wyfke”, 
zoals zij met haar olijke blauwe 
kraaloogjes alles om haar heen 
alzo overtuigend waarnam. Het 
Friese gezegde: LIT HAR MAR 
KUIERJE is hier helemaal op van 
toepassing.

Alliëtte doet uit de doeken dat 
zij in Pingjum is geboren en in 
Sneek is opgegroeid. Ook toen 
zij na haar middelbare schooltijd 
in Leeuwarden aan de N.H.S. 
Comminucatie studeerde, bleef 

zij nog geruime tijd thuis wonen. 
Daarna was Aliëtte een langere 
periode werkzaam bij een 
uitgeverij in Lemmer, totdat zij 
zich ging afvragen of dit het wel 
was wat zij wilde in haar leven 
en dat gaf haar toen de moed om 
nota bene midden in de vorige 
crisistijd haar baan op te zeggen 
en met een VW busje door 
Europa te gaan reizen. Mensen 
ontmoeten, dat wilde ze en wel in 
de ruimste zin des woords (soms 
heel veel tegelijk, met name bij 
festivals). Zo werd zij deelgenoot 
van wat deze mensen wezenlijk 
te vertellen hadden en wat hen 
zoal bezighield. Verrijkend 
voor de “jongfaam” en de weg 
vrijmakend om haar tot ruimere 
levensinzichten te doen komen.

Maar hoe gaat zulks, het geld 
raakte op en de zorg voor haar 
eigen “achtergebleven” paard deed 
haar weer huiswaarts keren. Voor 
nood eerst een poosje bij haar 
ouders in, maar kort daarop werd 
haar woon/werklocatie Bolsward. 
Dat was een rusteloos zoekende 
periode want op kantoor achter 
de computer bleek toch niet 
meer haar ding te zijn. Haar 
interesse lag meer in de lijn van 

een zelfvoorzienend bestaan in 
een leefgemeenschap, liefst in het 
buitenland.

Bijna geen toeval dat Aliëtte via-
via te horen kreeg dat de woon-
werkgemeenschap ECOlonie (een 
inspirerende ontmoetingsplaats, 
voorzien van een diversiteit aan 
activiteiten in Hennezel, gelegen 
in de Lage Franse Vogezen) 
iemand zochten voor het 
opzetten van een festival aldaar, 
ter opvolging van het Eigentijds 
Festival, dat al kon bogen op een 
25-jarige Nederlandse traditie. 
Daar is ze 1 jaar heel intensief 
mee bezig geweest en een blijvend 
pendelend bestaan tussen 
Nederland en Frankrijk was er het 
gevolg van. Ook in Friesland had 
Aliëtte immers nog handenvol te 
doen, zo was zij haar eigen bedrijf 
begonnen en organiseerde de 
Flower Power Markt in Sneek, 
Leeuwarden en Drachten. Toen 
het haar daarna weer eens naar 
de Vogezen trok, ontmoette zij 
er “haar” Arnout, die daar in die 
tijd als vrijwilliger bij ECOlonie 
werkte.

Arnout is geboren in Almere, 
verhuisde kort daarna naar 
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Odijk/Wijk bij Duurstede en 
woonde vanaf zijn negende 
tot zijn twintigste levensjaar 
in Werkhoven (een landelijke 
omgeving). Tijdens zijn 
middelbare schooltijd werd 
fietsen voor hem dagelijkse kost 
wist hij te vertellen. In Leiden 
studeerde Arnout Geschiedenis 
en Nederlands, waar hij toen ook 
is gaan wonen. Later werd Den 
Haag zijn verblijfplaats, waar hij 
meerdere ICT banen beklede. 
Maar ook bij hem rezen twijfels 
over de zingeving hiervan en hij 
zette er ten slotte eveneens een 
punt achter. Daarna volgde voor 
hem een periode van zoekend 
onderweg zijn en deed hij hier 
en daar vrijwilligerswerk, toen 
op een goede dag de moeder van 
een van zijn vrienden, die met het 
fenomeen ECOlonie bekend was, 
hem tipte in de veronderstelling 
dat zoiets ook wel eens wat 
voor Arnout in zijn situatie zou 
kunnen betekenen. En zo is het 
gekomen!! 

Twee Nederlandse mensen op 
zoek naar zichzelf vinden elkaar 
als geestverwanten in Frankrijk 
op een plek die je eigenlijk wel 
als de juiste biotoop zou kunnen 
omschrijven. (Vraag: Bestaat 
toeval of heeft het gewoon zo 
moeten zijn?). Er brak een 
dynamische periode aan voor A. 
en A. alleen al omdat hun werk/
pendelschema niet altijd even 
mooi samenviel, maar toen de tijd 
er rijp voor was, besloten zij toch 
om zich samen in Leeuwarden 
te gaan vestigen. Dat bood hen 
tevens de gelegenheid om nu ook 
eens samen het Oeral festival te 
gaan beleven en zodoende niet 
zo gek dat daar toen hun droom 
ontstond om op Terschelling te 
gaan werken. Arnout heeft zich 
in Frankrijk het koken eigen 

gemaakt, waardoor hij werk kon 
vinden in een horecagelegenheid 
aldaar, waar Aliëtte later ook 
werk vond. Ze woonden boven de 
zaak, hoewel het natuurlijk een 
seizoensgebonden existentie bleek 
te zijn.
Intussen kondigde zich de komst 
van hun kleine telg aan en kozen 
zij nu voor de vaste wal. Het 
kleine appartementje van Aliëtte 
in Leeuwarden was, gezien de 
gewijzigde omstandigheden, 
niet meer zo geschikt voor 
de toekomst, dus moest er 
naastig worden gezocht naar 
een geschikter onderkomen. 
Ingeschreven op “de lijst” deden 
ze o.a. ook op de woning op het 
Frijhofke te Raerd, maar hoorden 
er taal nog teken van. Dus veel 
hoop hadden ze daar al niet 
meer op en zochten ze naastig 
verder. Het gelukkige toeval 
wilde echter dat er (door welke 
omstandigheden dan ook) enkele 
maanden later toch nog positief 

werd gereageerd en zo raakten de 
plannen van de jongelui in een 
stroomversnelling en mochten 
zij zich in de maand februari jl. 
Raerders noemen. Nestelen in 
ons mooie landelijke terpdorp, 
gelegen aan klein vaarwater en 
waar het zelfs aan een heus eigen 
“Bosk” niet ontbreekt; wat wil je 
nog meer, vinden die twee!

Sinds 4 juli mogen Arnout en 
Aliëtte zich de gelukkige ouders 
noemen van hun schattige 
dochter Marijn, een geweldige, 
alles bepalende wending in hun 
leven. Que Sera, Sera wat later 
de toekomst biedt dat weten wij 
mensen niet… zong Doris Day 
ooit en met deze gedachte in mijn 
achterhoofd mocht ik deze jonge 
“heiti” en “memmie” van harte 
bedanken voor hun bijzondere 
verhaal.

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

Blommen en oar 
Praet
Onderhoudsarmoe… 

Voor veel hoveniers en tuin 
liefhebbers zijn grind(tuinen) 
een ergernis. Rijd eens door 
een buurt of wijk en je ziet die 
grindbakken met in het midden 
een halfdood conifeertje of een 
groot (Boeddha)beeld. Bijen 
en hommels hebben niets te 
zoeken in deze crematorium 
strooiveldjes. 

Twee Duitse deelstaten, Baden-
Wüsttemburg en Saksen-Anhalt, 
verbieden met ingang van 2021 
“grindwoestijnen”. Nu Nedeland 
nog!!! Dat kan nog wel even gaan 
duren… Bij onze oosterburen 
hebben ze een leuke kreet. Als 
de wereld vergaat moet je naar 
Nederland gaan, daar gebeurt 
alles altijd later.

Hans Stouthart

Wij wensen u allen een gezond en 
Bloemrijk 2021 toe.

Atlantic 
Dutchesses
“Onze Iris”, één van de vier 
Atlantic Dutchesses; is 12 
december de uitdaging 
aangegaan om in 40 tot 60 dagen 
de Atlantische oceaan over 
roeien. Een afstand van ruim 
5.000 km. Ze komen in actie 
voor het vrouwenhart, want 
meer onderzoek naar hart- en 
vaatziekten bij vrouwen is hard 
nodig.

Steun jij dit ook? Ga naar: 
www.atlanticdutchesses.com
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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 
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De krysthazze
Perfoarst haw ik al lang en breed yn ‘e rekken dat der eat bysûnders yn ‘e loft hinget. Soks bespeur ik daliks oan alderhande 
maneuvels. Yn it foarste plak komt it kofjeapparaat mei de waarmhâldkanne út de kelder nei de koken. Dat is fêste prik 
foar eltse jachthûnetraining mei Frou. Faaks hat sy dan sels har ‘bûtendoar-ornaat’ al oan. In aldendeiske wurkbroek 
en benammen yn dizze tiid fan’t jier is se foaral lekker waarm oankleid. It flutterjurkje dat Frou no lykwols oan hat 
strykt dêrmei as âlde hoassokken. Ik begryp der neat fan! Mar rillegau komme de pipen út de sek: “Giet Afke hjoed mei 
de baas mei?” Fansels giet Afke mei Baas mei! Ik strûs efter him oan nei de auto ta en wip yn ‘e kofferbak fan syn nije 
bistedokterwein dy’t gjin gelûd makket. Nei in tút swaait Frou ús út en ropt se Baas nei dat er foarsichtich wêze moat. 
“Jawis!”, andert er. Wat in ferrassing, it sil my benije wat der no barre sil!

Baas sjongt of fluitet ûnderweis altiten lûd mei de kabaalboks mei. Dat docht my suver sear oan myn earflappen, mar ik 
hâld my goed. Ik lit it oer my hinne komme en jou mysels del op myn hûnekessen. Nei in skoftke stoppet it fokaal, beweegt 
de auto net mear en binne we blykber te 
plak. At ik oerein kom sjoch ik dat wy by 
in grut fjild oankommen binne. Neffens 
my bin ik hjir noch nea earder west.  Der 
steanein stikmannich fan dy ûnbidige 
weinen sa’t âldbaas Pyt ek hat. Ferduld 
noch en ta, it mist my net dat er dêr 
omspaant. Mar dan is ús mem der faaks 
ek! Ik reitsje optein en begjin útwrydsk 
mei myn kwispel te giseljen. Yntusken 
docht Baas de efterflapdoar iepen en mei 
ik derút wippe. Ja hear! Ik begroetsje 
daliks âldbaas Pyt en ús mem fansels.

Mar och heden noch en ta! Myn fiif 
bruorren Abe, Epke, Foppe, Hylke en 
Gurbe binne der allegearre ek. Wat in 
feest! Wat in geweldich famyljebarren! 
Gysten rauze wy troch it fjild om inoar 
hinne. Baas en alle nybazen litte ús 
balstjurrich úttjirgje, oan’t wy troch 
âldbaas Pyt ta de oarder roppen wurde. 
“Ties, sit!” “Oscar, hjir!” Ties? Oskar? No 
wist ik wol dat Abe en ik de iennichsten 
wiene dy’t harren eigen namme holden 
hawwe, mar wat klinkt dit stom! Wat 
alderûnbidichst stom... Mar hokker rook 
krij ik no ynienen yn myn noasters? 
“Jimme binne let, wy binne alfêst begûn”, 
hear ik âldbaas Pyt sizzen. En dan sjoch 
ik se lizzen. Ik wol der wol daliks hinne te 
gnuven, mar dat kin net omt Baas my oan 
‘e line dien hat. Ik moat my raar fersinne 
at dêr net wol tsien hazzen dea op in 
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Hofkamp 54                8731 BW Wommels                Tel. 0515-338219

Hofkamp 54                8731 BW Wommels                Tel. 0515-338219

 

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. 
 
 

 
 
     
 
                             
 
 

 

rige lizze. “Yn it bitefjild fierderop 
moatte noch wol mear sitte. Wolsto 
dyn eigen krysthazze sjitte?”, hear ik 
âldbaas Pyt freegjen. “Ik bin net fan’t 
sjitten”, andert Baas. “Nee, do wolst 
se wer better meitsje fansels”, laket 
myn âldbaas, en hy triuwt Baas sa’n 
sjitpiip yn ‘e hannen. Om ús hinne 
wurdt in bytsje bedimme gnyske.

Dan sette wy mei-ienoar ôf nei it 
bitefjild ta. Ik drobbelje stiif neist 
myn krebintige baas mei. Op in 
brede rige strúne wy meielkoar troch 
de biten. Ik bin de alderearste dy’t 
in hazze yn de noasters kriget. Dít 
is myn kâns! Fan Frou mei it net, 
mar no is’t de bedoeling dochs just! 
Handich strûp ik út de line wei en 
set ik de sokken der yn it fjild troch. 
De hazze sjocht my oankommen 
en betinkt him gjin momint. As 
in streep fleane wy efter elkoar 
sigesaagjend troch de biten. Ik hear 
it razen en tjirgjen efter my wol, mar 
ik lit my dy hazze dit kear wier net 
ûntkomme. Dan hear ik in lûde knal 
en fuortendaliks fiel ik in fjoerskerpe 
pine yn myn lofter bil. Ik jou in 
ôfgryslike gjalp en lit my langút falle 
yn de biteblêden. Ûnhuerich, wat 
docht dat sear...

“Och, och, wat bisto dochs in leaf 
hûntsje. Wat leisto dêr no lekker 
langút. Ien en al ûntspanning sa 
op ‘e rêch. Mei al dy knuffels om 
dy hinne.” Ik slach myn eagen op 
en knipperje der tagelyk mei. “Wêr 
soe se fan dreame? Poeskes?” O, 
wat deale! Myn leave santjin! Yn 
ferheardens rek ik mysels út en doch 
in sucht fan ferromming wylst de 
beide lytsbazen laitsjend njonken 
myn hûnekoer sitte en my oer myn 
búkje tyskje. Dan sjoch ik Baas oan 
tafel sitten en hy spytgnysket nei 
my: “Ik tink dat se wer oer haskes 
dreamd hat.” Op dat stuit wol ik him 
wol yn syn dôve earen blaffe: “Do 
grutte olfert, do hast my yn ‘e kont 
sketten!”

Afke fan it Fryske Wetterlân
”Ik winskje alle baaskes en harren 
lytsfee in sûn nijjier!”
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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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Hoi, hier een bericht uit de 
keuken van Trees, dit keer zonder 
vlees. Het lukt mij natuurlijk 
niet met zoveel smeuïgheid 
een verhaal te vertellen en een 
sfeer neer te zetten zoals alleen 
Jeannette Boskma dat kan. Van 
de weeromstuit dacht ik: ‘Ik zet 
gewoan een pot appelmoes op de 
foto, en klaar is Trees’. 

Een heel best recept dacht ik zo, 
die nog jaren mee kan. Maar dat 
kan natuurlijk ook weer niet. Dus 
de smeuïgheid van Jeannette heb 
ik maar in het gerecht gestopt. 

Hier het kale recept van een 
puree en heel smeuïg met warme 
tomaatjes. Ik heb het van tv. 
Zoals jullie zien hebben we er 
al van gesmuld. Het lekkerste is 

dat er een kliekje over is voor 
de volgende dag. Dan zit de 
smeuïgheid er helemaal in. Het 
is een echt winters maaltje, en 
degelijk tot en met, wel met 
pepertjes en komijn. We hebben 
het precies zo gedaan als het 
recept voorschrijft. Zo ben ik 
anders niet... altijd zelf er weer 
een draai aan geven, nou… Maar 
nu niet: gewoan sa os ut mut. 

Koken met...
Trees Terwisscha van Scheltinga

Ingrediënten voor 6 personen
700 g bruine bonen (uit blik of 
pot)
1 paprika 
2 tomaten
1 kleine verse ananas
2 el tomatenpuree
1 ui
2 teentjes knoflook
1 bosje platte peterselie
1 Spaanse peper
1 tl komijnzaadjes
1 el groentebouillonpoeder 
1,5 kg kruimige aardappels
125 gr crème fraîche 
100 gr geraspte kaas

Werkwijze
Begin met het maken van de 
ovenschotel met bruine bonen. 
Schil de aardappels en kook 
ze in voldoende water. Als de 
aardappels gaar zijn, stamp je ze 
samen met de crème fraîche tot 
een egale puree. 

Verwarm de oven voor op 200 
graden. Spoel de bonen af en laat 
ze uitlekken. Snipper de ui, snij de 
paprika en tomaten in blokjes en 
hak de knoflook en het pepertje 
fijn. Fruit deze ingrediënten in 
een pan met een scheutje olie, 
samen met de komijnzaadjes. 

Voeg de bruine bonen en de 
tomatenpuree eraan toe en roer 
het goed door. Blus het af met 
het sap van de ananas, zodat het 
niet droog kookt. Roer de stukjes 
ananas erdoor. Snijd de peterselie 
fijn en voeg deze toe. 



Het bestuur van de 

Vereniging voor Plaatselijk 

Belang Raerd wenst alle 

dorpsbewoners een gezond 

en voorspoedig 2021! 

Foto v.l.n.r. Anja, Ype, 

Tjitske, Wietse, Baukje, 

Sietze en Clara  
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Verwijder de pan van het vuur. 
Neem een ruime ovenschaal 
en smeer deze in met wat olie. 
Plaats het bruine bonenmengsel 
in de schaal en strijk daarna de 
aardappelpuree eroverheen. Strooi 
daarover de geraspte kaas. Doe de 
ovenschotel in de voorverwarmde 
oven en bak dat in 20 min af.

Tomaatjes: snij ze half door. Leg 
ze in een met olijfolie ingevette 
schaal. Besprenkel de tomaatjes 
met mengsel van knoflook, 
teentje, 2 kan wel, klein gesneden, 
citroensap (halve verse citroen 
kan wel), olijfolie, balsamico azijn, 
peper en zout en wat honing. 
Klein uitje mag ook meedoen. 

Kwartiertje in de oven op 
180 graden. Peterselie en 
pijnboompitjes erover eventueel is 
lekker smeuïg erbij. Must es even 
proeven. 

Het was in één woord: gewoan 
lekker!!! Dus gewoan doen su as 
het mut, dan komt ut goaed. Als 
ik es wat over heb, meld je maar.

T 0566 - 60 29 22
Dag en nacht bereikbaar

0566 - 602922  
Dag en nacht bereikbaar
www.dejonguitvaartzorg.nl
Buorren 23 • 9012 DK Raerd 

Anne de Jong

T 0566 - 60 29 22
Dag en nacht bereikbaar

U i t v a a r t z o r g
Zorgvuldig en met aandacht

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

Ytkafee de Trilker Tel: 0566 602041
Info@detrilker.nlPoppenwier
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Uit het archief...

Uit het archief van Bokke Wierds Rzn. redacteur 
van het maandblad “De rop fan’e Raerder Roek”. 

Tot U schrijft Roel Ruichhouder Rzn. redacteur 
van het weekblad “de Rop fan’e Rearder Roek”. 

Van de week ontvingen wij een brief van mevrouw 
de weduwe Fokeltje Snikstra geboren Wening, 
die zich hier in Raerd toehoudt en ons vroeg deze 
open brief, welke in het fries was geschreven, aan 
U door te geven. Nu weet U gaandeweg wel hoe 
ik over dat fries denk, dat ik heb deze brief maar 
even in het Hollands over gezet en ook allerlei 
fouten verbeterd, maar dan volgt nu het schrijven 
van de rustende baakster Fokeltje Snikstra 
geboren Wening.

Geachte familie Boersma
Het moed schoot mij vol toen ik het bericht 
uit de bus haalde, waarin stond dat U 25 jaar 
geleden de lange huur in was gegaan. Dat moet 
in ’71 zijn geweest. Dat waren roerige tijden, veel 
jongelui werden toen niet in de echt verbonden 
maar gingen samenwonen, zoals ze dat noemden 
maar volgens mij was het gewoon huizen, goens 
proberen dat ook nog goed te praten. Gelukkig 
komt U beiden uit een goed kristelijk laag en 
U bent gewoon gaan touwen, dus dat zit wel 
goed. Maar nu hebben wij onderlaatst gehoord 
dat het bij U ook al vrijwat de vrijzinnige kant 
uitgaat, want de oudste zoon schijnt in IJst te 
hokken. Wat mijzelf aanbelangt ik heb het niet 
zo staan op in zonde leven, maar ben niet van 
doel mij er verder druk over te maken, aan gezien 
de jongelui toch niet om zeggen geven willen, ik 
heb er zelf ook al lijden genoeg om gehad, want 
een van de mijnen huist ook al. Kort geleden is 
er bij jullie nog een heel trelit geweest, want 
Saapke kreeg een overhaal en dat was niet zo 
mooi, vooral omdat het verder bij de buurlui ook 
nogal vrijwat in de war was. Maar gelukkig 
dat Harm en Joukje er waren om de zaak in de 
streken te brengen. De pers uit de hoofdplaats 
wilde zich er ook mee bemoeien, die zagen daar 
een mooi stukje in, maar dat zat ze niet glad, 
want ze hadden niet op Harm gerekend. Die heeft 
daar toen duiveldag gehouden en ze eens flink 

het mannen weer opgezegd. Harm zei: “ik was zo 
dwars door alles heen doem, dat ik zei tegen 
mezelf, bedimmen Harm, bedimmen want anders 
vergrijp je je ook nog aan zo’n pers muskiet!” 
en ze zijn afgezet, het was er natuurlijk ook oer 
bijdoor.
Nu we het toch over Harm hebben daar kun je 
altijd terecht voor een bestekkelijk praatje en 
koffie met een hoekje korstekoeke. Hij heeft toch 
met zijn wroeten en wramen dat huisje aan de 
Snekerweg bijelkaar gegaard – ja hij heeft de 
voeten mooi onder het gat gekregen. Hij heeft 
daar wat omgepield, garage, keuken, badkamer, 
verwarming, enz. Verder heeft hij zich ook nog uit 
de naad geschrept bij boer Jelle van Nieuwe 
Klooster. Soms, wanneer hij gereedschap of 
machines ziet, dan brandt het geld hem in de 
buis, maar dan is Joukje er nog om de hand 
op de pong te houden. De jongste zoon Johan, 
schaait wel een beetje uit naar zijn vader, ook 
nogal technisch, vooral timmeren. Soms wel 
wat brijk, maar het zal nog wel leren. Ook dat 
opgelopen aard, waar hebben we dat vaker 
gezien… juist ja. 

De middelste zoon Peter schijnt de 
vreemde opstijgings te hebben. Hij zit op de 
Kunstacademie, heeft boeken van vreemde 
schrijvers Gauguin, Toulouse, Lautrer, Goya en 
Titiaan en nog veel meer vreemde namen en 
daar staan rara plaatjes in van dames in 
omstandigheden die nergens op lijken, bloot 
onder de bomen, bloot op de divan, bloot de 
schoenen aantrekken. Nou ja dat kan vanzelf 
niet, wie trekt nu eerst de schoenen aan en dan 
pas de andere kleren. Wij hebben het er niet 
op staan, want Ids Wiersma, Abe Gerlsma 
en Boukje van der Sloot tekenen toch anders 
bijvoorbeeld mooie momenten op de boerderij, 
twee paarden in het land, of Marrum in de 
mist. Wij hadden er lang mee afgeweefd als 
het niet een van onzen was geweest. Dan Joukje 
die elke vrijdag bij ons komt te huishemelen. 
Trouwens voor het zover was, hadden wij vanzelf 
eerst de boel door het gat gezien, maar er werd 
ons gezegd dat ze Inas had. Ze kon in het rond 
breien en een hak was ook geen zwarigheid. 
Een hemd verzetten en een nieuw kruis in de 
broek legt ze de hand ook niet voor om. Dat 
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No moat it net Raerder
Fansels praat ik tsjin mysels, soms ha ik advies needich 
fan in expert.

Froeger hiest in Deiboek en wiest lilk as immen it lêst. 
No sette we alles op Facebook en bist lilk as nimmen it 
lêst.

Op it goede momint dôf wêze is ek in gave.

Do kinst better in nachtje sliepe oer wasto dwaan wolst, 
dan wekker lizze oer wasto dien hast.

It libben is in feestje, klei dy der dan ek neffens.

• Plaatselijk Belang brocht by de wat âldere minsken 
in kryststoltsje lâns. Mei in gedichtsje der by, in leaf 
gebaar.

• De bern fan ‘t Raerderhiem ha dochs in moaie 
Sinterklaasfiering hân.

• Der stiet wer in moaie fersierde en ferljochte 
krystbeam op it plein te pronkjen.

• It is best aardich om as it tsjuster is efkes troch it 
doarp te rinnen. Der hingje en stean safolle moaie 
ljochtsjes, hast oan elk hûs as beam wol ien.

het moest maar wezen en wij kunnen nu wel zeggen, dat we er niet aan bekocht zijn, want we kunnen 
nu weer gewoon naar buiten kijken, waar het vroeger wel eens aan had. De bedden en kleden worden 
weer geregeld gewierd en ook het huisje krijgt elke week een goede beurt, maar Joukje heeft ons wel 
ingedroogd om zelf de remsporen te behemelen en het pakje kranten op het huisje moeten we zelf 
voor zorgen. Verder houdt ze ons op de hoogte van wat er zoal op het dorp omgaat. Zo ook dat Wijbe 
bij de escorteservice zit en daar zelfs een strippenkaart heeft. Maar nu moet hij zijn huis uit en nu 
hebben wij hem om het huis van Bep zien struinen. Wij hadden dadelijk voor het verstand, dat dit spul 
luizen had. Wij hebben dit eerst in ons omgaan laten, maar zijn toen toch maar in overleg gegaan met 
Dorpsbelang, die een vergadering uitschreef, waar jullie jammergenoeg niet waren, maar brengen jullie 
nu op de hoogt. Sjouke Lep had ook al gehoord dat het een sexhuis zou worden maar Hoyte Huistra 
vertelde dat Wijbe hem ingefluisterd had dat het een relaxcentrum zou worden. “Dat is hetzelfde” zei 
vrouw Kuistra. “Nee” zei Hoyte, want relaxen is even uitpoesten en sex is lichaambrekend werk al blijft 
het natuurlijk wille werk. Jouke Jouta was het daar mee eens. Hij had in zijn jonge jaren ook wel eens 
aanstrijd gehad om over de wiek te gaan. Dit verwekte natuurlijk veel opscheur. Maar de voorzitter 
zei dat we dit niet met de gek mochten beslaan. Tot zover het verslag van deze vergadering en omdat 
jullie er niet waren, willen wij jullie nogmaals waarschuwen, en en laat je eind niet sluien, anders 
komt het raar voor de here, en dat moet niet nu. Net nu jullie deze week de 25 jarige bruilof vieren 
waar wij jullie dan ook bij dezen van harte mee feliciteren.
 Proficiat
  w.g. wed F. Snikstra – Wening

Noot van de redactie: Wij zijn het geheel met de schrijfster eens en moeten op ons openst blijven. Vanaf 
deze plaats sluiten wij ons aan bij de felicitaties. 

Als je zo op 25 jaar weerom ziet gaan er van allerlei mooie gedachten door je heen, maar ook als 
je dan ziet de weg welke wij in de afgelopen jaren hebben afgelegd, dan wordt je ook een beetje 
mankelijk. Wij denken dan aan de dichter die zei: “Dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw 
heen”. De jaren zij gevlogen en wat hebben wij met ons wroeten en wramen bedijd, maar als we dan om 
ons heen zien, had het wel minder gekund.  
Nogmaals hulde aan het bruidspaar Harm en Joukje

was getekend,
Roel Ruichhouder
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GYMNASTIEKVERENIGING  RAERD   
 
Beste wensen 
 

 
 
 
 
 
 
 
OSO wenst iedereen een gezond 

en sportief 2021 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.  
 
Nieuwjaar streetdance disco 
Donderdag 7 januari organiseren we met juf Kimberly, tijdens de Streetdance lessen een 
nieuwjaar gala/disco.  
 
Aanbod OSO 
Dit is het aanbod van de OSO: 
 
Maandag: Kindergym   17.15 – 19.45 uur (meerdere groepen) 

Dancefit   20.00 – 21.00 uur 
Donderdag: Volwassenengym  09.00 – 10.00 uur 

Kidsdance  15.30 – 16.15 uur 
Streetdance   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 
Wijnstraen Tamara Struiving 
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Kerstnachtdienst

Toch jammer….. Aan de plannen 
en voorbereiding lag het niet. Op 
17 december in samenwerking 
met de school een lichtjestocht 
door het dorp met op een paar 
plekken muziek en als start een 
verhaal onder de kerstboom in 
de Laurentiuskerk, voorgelezen 
door Jeannette Plokkaar. Op 
24 december in de kerk twee 
kerstnachtdiensten waarin we 
weliswaar niet zouden kunnen 
zingen, maar waarvoor we 
een mooi alternatief hadden 
gevonden in Martijn van Dongen 
op haar blokfluit en Jelle Rollema 
op orgel/virginaal. En met 
onze eigen predikante Liesbet 
Geijlvoet als voorganger. Ruim 
veertig bezoekers hadden zich al 
aangemeld. Ook de kerstboom 
stond er al. Die kwam bij Sijtze 
en Hieke Talsma uit de tuin. Ze 
wilden hem kwijt en vonden het 
een goed idee om daar vlak voor 
de Kerst de kerk van in kennis te 
stellen. Die had wel interesse in 
een boom die haar zomaar in de 
schoot geworpen werd. En mooi 
dat hij was! De buurvrouw-en-
buurvrouwbus in Leeuwarden 
zou de collecte-opbrengst krijgen: 
een heel goed doel, dicht in de 
buurt en uitstekend passend bij de 
kerstgedachte.

En toen verscheen Rutte. Total 
lockdown. Alles kon in één keer 
van tafel. Alle voorbereidingen 
bleken voor niets te zijn geweest. 
Jammer, maar misschien hadden 
we het ook wel zien aankomen. 
Volgend jaar beter, hopen we. 
Met het kerstkoor, mooie muziek 
en een nieuwe kerstboom. Van 
de boom hebben we een foto 
gemaakt. Kunt u toch nog even 
zien hoe hij eruitzag. En aan de 
buurvrouw-en-buurvrouwbus 
heeft de diaconie zeshonderd 
euro geschonken in de vorm 
van cadeaubonnen van een 
supermarkt: eentje met regelmatig 
de actie twee-halen-één-betalen. 
Dat wilden ze bij de b-en-b-bus 
graag.

Bij de pakken neerzitten gaan 
we natuurlijk niet. We hopen 
zo snel mogelijk weer ‘gewone’ 
kerkdiensten te organiseren. Op 
www.ruimgeloven.nl geven we 
de actuele stand van zaken weer. 
Een mondkapje zullen we nog 
wel even moeten dragen, maar 
we kijken uit naar de vaccins 
en kunnen niet wachten tot we 
daardoor extra beschermd zijn. 
Intussen hopen we dat iedereen 
de feestdagen een beetje positief 
is doorgekomen en met evenveel 
hoop en verwachting aan het 
nieuwe jaar is begonnen als wij. 

Namens de kerkenraad: veel heil 
en zegen!
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Start opknap-
werkzaamheden 
Park Jongemastate
Begin januari 2021 is het zo 
ver! Dan starten een aantal 
opknapwerkzaamheden in Park 
Jongemastate. De werkzaamheden 
zijn onderdeel van een groot 
project dat eerder in 2019 al 
werd aangekondigd. Het project 
is inmiddels opgedeeld in 
verschillende fases om de kosten 
te spreiden. In januari starten 
de baggerwerkzaamheden, 
uitgevoerd door een 
gespecialiseerd baggerbedrijf. 
Daarnaast gaat de hovenier, 
die al jaren betrokken is bij het 
park, met ondersteuning van 
de vrijwilligersploeg aan de 
slag met een aantal snoei- en 
aanplantwerkzaamheden. 

Baggeren, snoeien en aanplanten
De slotgracht rondom het 
binnenterrein wordt uitgebaggerd 
door een speciale baggerboot. 
Deze bagger wordt met buizen 
afgevoerd naar een depot op 
een naastgelegen weiland. Daar 
blijft de bagger naar verwachting 
een jaar liggen om in te drogen. 
In dezelfde periode worden 
aan de rechterkant van het 
binnenpark, vanaf de poort, 
snoeiwerkzaamheden uitgevoerd. 
Zieke essen, die inmiddels een 
kleine kruin hebben, worden 
gekapt. Er zittengeen nesten in 
deze bomen. Verder worden 
dode takken uit enkele andere 
bomen gesnoeid, zodat er meer 
licht ontstaat. Daar kunnen dan 
weer nieuwe bomen geplant 
worden. Ook worden er een 
aantal groepen met struiken 
geplant. De hovenier krijgt 
hierbij ondersteuning van de 
vrijwilligersploeg, die wekelijks 

op woensdagochtend komt 
helpen. Op een zorgvuldige 
manier wordt er te werk gegaan 
om de opkomende stinzenplanten 
zo goed mogelijk te ontzien. 
Het park blijft tijdens deze 
werkzaamheden voor een groot 
deel toegankelijk voor bezoekers. 
Met borden wordt aangegeven 
waar de werkzaamheden 
plaatsvinden en waar toegang 
tijdelijk niet mogelijk is.

Vragen?
Neem dan contact op met 
districtshoofd Jan Jelle 
Jongsma van It Fryske Gea via 
het e-mailadres j.jongsma@
itfryskegea.nl of telefoonnummer 
06-21209693.

Wie komt ons helpen?
Wij zijn op zoek naar 
vrijwilligers die ons voor langere 
tijd willen ondersteunen bij 
de beheerwerkzaamheden 
in Park Jongemastate. De 
vrijwilligersploeg is hier iedere 
woensdagochtend. 

Interesse? Of kent u/ ken jij 
iemand? Laat het onze voorman, 
Joeke Paulusma van It Fryske 
Gea, weten via het e-mailadres 
j.paulusma@itfryskegea.nl of 
telefoonnummer 06-20365440.
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Raerders

Nijjierswinsk 
Us nijjierswinsk foar alle Raerders is diskear: Gjin corona mear, hâld 
moed en fierder alle goeds foar 2021!!

Jeltsje en John Jacobs

Vlak voor Sinterklaasdag werd 
er hard aan onze voordeurbel 
getrokken. Wie schetst onze 
verbazing dat daar drie prachtige 
Pieten stonden. Ze zeiden 
dat ze helemaal uit Spanje 
waren gekomen om hier, aan 
de bewoners van Raerd een 
aardigheidje uit te delen. 

We vonden dat geweldig en 
hebben heerlijk van dat stolletje 
gesmuld en van het gedicht 
genoten. 

Super leuke actie!

Ineke Schulting

Der is wurk ferset by de iisbaan, it 
hokje hat in nij dak krigen.

Feest op’e Buorren, op 16 desimber waard Johan Brouwer 60 jier! Fan 
herte lokwinske mei dizze ‘mijlpaal’!


